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Az omerszámlálás
„Számláljatok magatoknak az ünnep másnapjától, ama naptól, midőn hozzátok a lengetés ómerjét, hét 
teljes hét legyen. ... számláljatok ötven napot”                                                                       (3Mózes 23:15-16.)

Napról napra
Haszid tanítások a Rebbétől 
Sorozatunkban egy-egy rövid 
tanítást adunk közre a lu ba-
vicsi Rebbe, Menáchem Men-
del Schneerson Hájom jom 
(Napról napra) című könyvé-
ből, melyekről Virtuális Bét 
Mid rás programunkban Me-
gyeri Jonatán tart előadást 
min den nap 20 órától. 

Niszán 25.
Az ember egyéni ávodája (Is-
tenszolgálata) arányos kell le-
gyen saját jellemével és vele 
született tulajdonságaival. Elő-
fordulhat, hogy egy ember 
gyöngyfúráshoz vagy drágakő-
csiszoláshoz ért, mégis kenyér-
sütéssel foglalkozik (egyértel-
mű utalás az ávodára). Ugyan a 
kenyérsütés a legszükségesebb 
mesterség és foglalkozás, az 
ilyen ember cselekedete mégis 
„bűnnek” tekintetik.

Kóserélelmiszer ellátás
Melegétel-rendelés, gyógy szer - 
be szerzés és bevásárlá si szol-
gáltatás az Óbudai Zsinagógá-
tól: Erdős Judit (06 30) 222-
1439 vagy e-mailen: 

koshercatering@zsido.com
Pékáru és ebéd házhozszállítás: 

tel.: (06 70) 946-4921; 
e-mail: 

rendeles@koserpekseg.hu
Hús házhozszállítás:
www.koserhus.com 

A Dohány utcai Kóser Piac to-
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.

Peszách második estéjétől kezd-
ve vallási előírás hét teljes héten 
át minden este számlálni a na-
pokat. Az ötvenedik nap Sávuot 
ünnepe. A szó jelentése „hetek”.

A számlálás egyik célja, hogy 
Peszách és Sávuot ünnepét ösz-
szekössük, és tudatosítsuk: a po-
litikai szabadság nem lehet tel-
jes, ha nem a szellem határai kö-
zött, fegyelemben és kötelesség-
teljesítésben csúcsosodik ki. Ezt 
jelképezi Sávuot ünnepe, ame-
lyet a Tízparancsolat átadásának, 
Isten Izrael előtt való megnyilat-
kozásának és a Tóraátvételének 
szentelünk.

A számlálás kezdete Peszách 
második napjára esik, ame-
lyen egy bizonyos mennyiségű 
(omernyi) árpát le kellett arat-
ni, és áldozatként a Templom-
ba vinni. Az egész időszak neve 

Sz’firát HáOmer, „az omer szám-
lálása”, röviden szfirá.

Esténként először elmondjuk 
az áldást az omerszámlálásra, ez-
után megemlítjük a nap számát, 
majd az eltelt hetek és napok szá-
mát. Például: „Ma van az omer 
ötödik napja.” „Ma a harminca-
dik nap van, az omer negyedik 
hete és második napja.”

Aki elfelejti az esti számolást, 
az a következő napon pótolhatja, 
de áldásmondás nélkül. A továb-
bi napokon folytathatja az áldás-
sal együtt a számlálást, de ha egy 
egész napot hagyott ki, az idő-
szak végéig áldásmondás nélkül 
kell számolnia.

Pénteken este a zsinagógá-
ban a Kidus után kell az omert 
számolni, szombaton pedig a 
hávdálá előtt. Ennek az az oka, 
hogy igyekeznünk kell minél 

előbb megszentelni a szomba-
tot, és minél későbbre halaszta-
ni a búcsút, még ha csak percek-
ről van is szó.

A szfirá idején harminchá-
rom nap alatt pusztította el a 
pestis Ákivá rabbi több ezer ta-
nítványát. Azóta a szfirá alatt 
harminchárom napig részleges 
gyászidő van. Nem tartanak es-
küvőt, nem vágatnak hajat, tilos 
táncolni és muzsikálni. 

Ezek a korlátozások azonban 
nem érvényesek Lág BáOmerkor, 
az omer harmincharmadik nap-
ján, ami örömünnep – részint 
Simon bár Jocháj rabbira emlé-
kezünk ekkor, részint arra, hogy 
ezen a napon állt meg a pusztí-
tó járvány. 

Adja az Örökkévaló, hogy 
Lág báomer ünnepére a minket 
fenyegető járvány is megálljon!

Omerszámláló tábla
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Zsidó híradó
Tömegek vettek részt 

a Siratófalnál a kohénok áldásán

Imaidők a következő hétre (április 10–17.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

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

Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes Kidus;
18.55 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima, 
  19.20 Délutáni ima a Keren Orban 
Péntek: 
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS VÁLTOZÁSA MIATT úJ IDőPONT
18.00 Kérdések és dilemmák a hetiszakaszban
  (Szabó György Menáchem előadása); 
19.00 Minchá délutáni ima; 
  Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
20.00 Midrási történetek a hetiszakaszhoz
  (Oberlander Báruch rabbi előadása)

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
  7.30 Napi Talmud
Péntek: 18.30 Tanulás 
  19.00 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

A járvány kitörése óta elő-
ször vehettek részt ezrek a Si-
ratófalnál a birkát hákohánim, 
vagyis a papi áldás szertartá-
sán. Tavaly a lezárások miatt 
Peszáchkor és Szukkotkor is 
elmaradt a nyilvános és nagy 
tömegeket vonzó ceremónia, 
és csupán néhány kiválasztott 
lehetett jelen a helyszínen.

Az izraeli népesség fele már 
megkapta a koronavírus elle-
ni vakcinát, ezért a szigorítá-
sokat lassan-lassan feloldják a 
hatóságok. Így, a távolságtar-
tás szabályait szigorúan be-
tartva, bárki részt vehetett a 
kohénok áldásán. A Siratófal-
nál a tér befogadóképességé-
nek megfelelő számú ember 
lehet egyszerre jelen és a részt-
vevők csak egymástól nejlon-
fóliával elválasztott kapszu-
lákban imádkozhatnak. A túl-
zott zsúfoltság elkerülése érde-

kében az egynaposra tervezett 
eseményt végül két egymást 
követő napon tartották meg. A 
rendre rendőrök ezrei vigyáz-
tak a környéken.

A Siratófalnál az 1970-es 
évek óta évente kétszer tarta-
nak nagyszabású papi áldást, 
egyszer Peszáchkor, egyszer 
pedig Szukkotkor. Az össze-
gyűlt tömeg előtt ilyenkor 
több száz, táleszba burkoló-
zott kohén mondja el egyszer-
re, kezét a hagyományos moz-
dulattal felemelve, a Tórából 
származó hármas áldást.

Hetiszakasz
Tisztátalan állatok

Szakaszunk – Smini (3Mózes 
9:1-11:47.) – a Hajlék felavatá-
sáról szól, s ebben az előző sza-
kasz végén leírt folyamatról, 
melyben Mózes hét napon ke-
resztül előkészíti és felavatja 
test vérét, Áront s fiait a Szen-
tély Szolgálatra, miután be-
avatta őket a Szolgálat min-

den csínjába-bínjába. A sza-
kaszban találjuk azt a tragi-
kus esetet is, amelyben Áron 
két fia – Nádáv és Ávinu – egy 
tévedés folytán életét veszti. A 
szakasz utolsó része felsorol-
ja a tiszta és tisztátalan, illetve 
ehető és nem ehető állatokat és 
szárnyasokat.

Óriások vállán

Hetiszakaszunk, a sivatagi szen-
tély hétnapos beiktatása utáni 
nyolcadik nap eseményeiről tu-
dósít. Bölcseink magyarázzák, 
hogy bár a nyolcadik napról volt 
szó, az sok szempontból mégis 
első volt. Ez volt ugyanis a hét-
napos felavatási periódust kö-
vető első nap; a naptári hét első 
napja; a Söchiná, azaz az isteni 
jelenlét szentélyben való hono-
lásának első napja, valamint a 
papi szolgálat első napja.

Ha az idézett események 
pers pektívájából a szóban forgó 
nap jelentette a kezdetet – tehát 
az volt az első nap –, akkor va-
jon miért hívja azt a Tóra még-
is a nyolcadik napnak, ami után 
ráadásul az egész hetiszakasz is 
kapta a nevét?

A válasz az, hogy a nyolcas 
szám többféle minőséggel ren-
delkezik. Ha a hetes szám a ter-
mészetet jeleníti meg – a hétna-
pos ciklus körforgása által –, ak-
kor a nyolcas szám valami ezen 
felüli dologra utal, amire már 
csak a természeten kívül, a spi-
rituálisban találunk magyaráza-
tot.

Másfelől azonban a Tóra a 
nyolcadik napot – s így a nyol-
cas számot is – következetesen 

az őt megelőző hét nap kontex-
tusában tárgyalja, mintegy azok 
szükségszerű folyományaként. 
Ez azt sugallja, hogy nyolcadik 
nap nem annyira egy önjogán 
létező entitás, mint inkább egy, 
az előző hétnapos ciklus után ér-
telmezhető jelenség. Ez azt tanít-
ja számunkra, hogy legyen szó 
bármely eseményről vagy taní-
tásról, azok sosem csak önma-
gukban, egyfajta légüres térben 
vannak jelen, hanem mindig az 
azokat megelőző események és 
tudások folytatásaként.

Utóbbi állítás a mi nemzedé-
künkre is érvényes, amit a Tóra-
irodalom sokszor csak az óriások 
vállán álló törpékhez hasonlít.  
Spirituális szintünket tekintve 
valóban eltörpülünk az ősatyák 
vagy a mózesi nemzedék mel-
lett, azáltal azonban, hogy lehe-
tőségünk van meríteni belőlük, 
már nem csak egyszerű törpék 
vagyunk, hanem olyan törpék, 
akik az óriások vállán állnak, s 
ezáltal még a dicső ősöknél is 
messzebbre láthatnak. Talán egé-
szen a Messiásig.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

rabbi írása nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

A beszéd ajándéka

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Bár modern-ortodox családban 
nőttem fel, apám a New York-i 
Chábád jesivába íratott be 1954-
ben, nem sokkal a tizenhatodik 
születésnapom előtt. Akkoriban 
az volt a szokás, hogy a diá-
kok személyes áldást kaptak a 
Rebbétől a születésnapjuk alkal-
mából. Én nem sokkal koráb-
ban csatlakoztam a jesivához, 
és előtte még sohasem találkoz-
tam a Rebbével. Mielőtt belép-
tem volna a szobájába, valaki 
elmondta, hogy a Rebbének is 
éppen aznap, niszán hó 11-én 
van a születésnapja. Így ami-
kor beléptem a Rebbéhez, kezet 
nyújtottam és azt mondtam: 
„Boldog születésnapot, Rebbe!”. 
Fogalmam sem volt, hogy mi-
ként illik viselkedni a Rebbe 
jelenlétében, sőt igazából még 
azt sem tudtam, hogy kit tisztel-
hetek benne, csak később ismer-
tem meg közelebbről.

A találkozó során a Rebbe 
egyenlő félként kezelt. Tudat-
lan tizenéves voltam, de barát-
ként tekintett rám, és nagyon jól 
éreztem magam a társaságában. 
Fél órán keresztül beszélgettünk, 
és ez idő alatt sok témát érintet-
tünk. Beszámoltam az életem-
ről és a problémáimról. Ő azt 
mondta, hogy szívesen segít ne-
kem.

Akkoriban erősen dadogtam, 
és a dadogás csak éneklés köz-
ben szünetelt. Bizonyos voltam 
benne, hogy ezzel nem lehet mit 
tenni, ezért így feleltem: „Köszö-
nöm, de ebben nem tud segíte-
ni”. A Rebbe erre a következőt 
mondta: „Talán nem. De meg-
próbálnám”. Ezután megáldott 
és azt javasolta, hogy keressek 
fel egy beszédterapeutát.

Én azonban kételkedtem az 
áldása erejében és a beszédte-

tem, hogy New Yorkba utazom 
és személyesen mondok neki kö-
szönetet.

Sok év telt el a legutóbbi talál-
kozásunk óta. De ahogy megpil-
lantott, így szólt: „Nagyon örü-
lök, hogy újra látom!”. Sok ezer 
emberrel találkozott időközben, 
de emlékezett rám! Elmeséltem 
neki, hogy a torontói professzor 
segítségével megtanultam folyé-
konyan beszélni, és ez megvál-
toztatta az életemet. A Rebbe er-
re így szólt: „És ez nem minden... 
Hamarosan meglátja”.

Így is történt. Amíg dadog-
tam, mindig a körülöttem lévő 
emberekre hárítottam min-
den problémámat. Ezt köve-
tően azonban már felelősséget 
tudtam vállalni a viselkedése-
mért. A találkozó végén a Rebbe 
a következőt kérdezte: „Van va-
lami, amit el szeretne mondani 
nekem?” Én így feleltem: „Leg-
utóbb áldást kaptam öntől. Meg-
áldana most is?”. Mire a Rebbe 
azt mondta: „Legyen része sike-
rekben és áldásban... Bármit is 
tesz, alakuljon jól!”. Ezután fel-
állt és az ajtóhoz kísért.

Annyira meghatódtam, hogy 
ráborultam és megcsókoltam az 
arcát. „Soha nem leszek képes 
meghálálni Önnek...” – mond-
tam. „Legyen jó és kedves a töb-
bi zsidóval” – mondta a Rebbe. 
Sírva léptem ki a szobájából.

Michoel Rubinoff 

A jesivában sem maradtam 
még egy hónapot sem, mert úgy 
éreztem, hogy nem nekem való. 
A Rebbével is csak két évvel ké-
sőbb találkoztam ismét. Apám 
ugyanis egyre közelebb került a 
Chábádhoz, és kért egy találko-
zót a Rebbétől, melyre engem is 
magával vitt.

A találkozó előtt apám azt 
kérte, hogy álljak mögötte és ne 
szóljak egy szót sem. Amikor 
azonban beléptünk, a Rebbe át-
hajolt az íróasztala felett, hogy 
apám mögé lásson, és azt kér-
dezte: „Végül elmentél?”. Ezen 
teljesen elképedtem, hiszen mi-
óta beszédterapeutához küldött, 
sok ezer ember fordult meg nála, 
de ő mégis emlékezett arra, hogy 
mit mondott nekem.

Én azóta sem mentem terá-
piára. Tanárként kezdtem dol-
gozni, mert tanítás közben egy-

peutához, aki azt mondta, hogy 
még nem elég fejlettek a hang-
szálai és idővel minden rendbe 
jön. Így is történt.

Ha már ott voltam, megkér-
deztem, hogy az én problémá-
mon tudna-e segíteni. Egy kol-
légájához küldött, aki a Toron-
tói Egyetemen volt professzor. 
Ő azt mondta, hogy természe-
tesen tud segíteni. Eszembe ju-
tott, hogy mennyire más vá-
laszt kaptam a Rebbétől: „Talán 
nem. De megpróbálnám”. Két 
évet töltöttem beszédterápiával. 
Légzőgyakorlatokat csináltam, 
lelassítottam a beszédemet és 
végül tényleg képessé váltam fo-
lyamatosan beszélni. Az életem 
egyik legnagyobb problémája 
oldódott meg ezzel. Hálát érez-
tem a Rebbe iránt, aki rögtön 
ezt a megoldást ajánlotta, bár én 
nem hallgattam rá. Úgy döntöt-

rapeutához sem mentem el. Azt 
gondoltam, hogy egy ilyen vi-
szonylag fiatal ember, aki alig há-
rom éve tölti be a rebbe pozíciót, 
mit érthet mindehhez.

általán nem dadogtam. Akkor 
változtattam a hozzáállásomon, 
amikor a legkisebb fiamnál 14 
éves korában beszédzavarok je-
lentkeztek. Elvittem beszédtera-

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

Hájom jom
Minden napra egy hászid gondolat

Oberlander Báruch

19:00

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Michoel Rubinoff nyugalmazott tanár, aki tóratanulással tölti 
az idejét a jeruzsálemi Szimchát Slomó jesivában. 

Az interjú 2017 februárjában készült.

Kedd: Hászid történetek és mesék (50)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (51)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Van-e szólásszabadság a zsidóságban?

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (39)

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 1,500 
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.

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY THE GIFT OF SPEECH
MR. MICHOEL RUBINOFF

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת וארא, כ‘‘ז טבת, תשע״ט
Erev Shabbat Parshat Va’eira, January 4, 2019
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Although we were a Modern Orthodox family, 
in 1954, shortly before I turned sixteen, my 
father enrolled me in the Chabad yeshivah 

in New York.  As was the custom in the yeshivah, 
on the day of my birthday, I was sent to receive 
a blessing from the Rebbe. This was only a short 
while after I had joined the yeshivah, and I had 
never met the Rebbe before.

As I was about to enter his office, I was told that 
this day — the 11th day of the Hebrew month of 
Nissan — was also the Rebbe’s birthday. So when 
I walked in, I put my hand out and said, “Happy 
birthday, Rebbe!”

I didn’t know how one was supposed to act in front 
of the Rebbe. I didn’t know anything — I hardly 
knew who the Rebbe was! It was only later that I 
learned more about him. 

In that meeting, the Rebbe spoke to me as an equal. 
I was just a teenager who knew nothing, but he 
spoke to me like a friend, and I felt very comfortable 
with him. We talked for about a half hour and, 
during that time, we discussed many issues. I told 
him about my life and about my problems. At the 
end he said that he would like to help me.  

In those days, I stuttered terribly. The only time I 
didn’t stutter was when I was singing. But I didn’t 
believe that there was a cure for my condition, so I 
said, “You can’t help me.”

“Maybe not,” he replied. “But I can try.” And then 
he gave me a blessing and suggested I see a speech 
therapist.

I have to tell you something: It is written in the 
Torah about Moses that there never arose another 
like him in Israel, yet I venture to say that the Rebbe 
came close. Like Moses, he was so very humble, 
offering his help, giving me a blessing, suggesting 
that I see a speech therapist. 

I was skeptical about the power of his blessing, and 
I didn’t follow his advice to see a speech therapist. 
I looked at him — a relatively young man with a 
black beard, only three years in his position as 
Rebbe —and thought, “What does he know?”

I stayed in the yeshivah less than a month, deciding 
that it was not for me. And it was not until two 
years later that I saw the Rebbe again. My father 
was getting more and more involved with Chabad 
then, and he came for an audience with the Rebbe, 
bringing me along.

Before we entered the Rebbe’s office, my father 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha

Chároszet 
Indiából

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.
Bár a Peszách véget ért, a 
chá roszetből még maradt!

1 nagy, meghámozott, 
  kimagozott, finomra 
  aprított papaya; 
1 pohár szárított mangó 
  felkockázva; 
¾ pohár nyers kesudió; 
1 citrom leve; 
½ kk. frissen kicsavart 
  gyömbérlé; 
¼ kk. őrölt fahéj; 
1/8 kk. őrölt szegfűszeg 
  és ugyanennyi kardamom

Kérdezd a rabbit!

Chomec birtokbavétele és rendelése Peszáchkor

A hozzávalókat tálba tesz-
szük, és alaposan összeke-
verjük. A Bnéj Jiszráel cso-
porthoz tartozó indiai zsi-
dók nemcsak összekeverik, 
hanem le is darálják a hoz-
závalókat.

Bár Peszách már véget ért, két, 
ünnep alatt érkezett kérdéssel 
mégis érdemes foglalkoznunk, 
melyek kapcsolódó témákra irá-
nyulnak. 

Az első kérdező még Peszách 
előtt megrendelt egy chomécos 
terméket, és félünnepen kapott 
róla értesítést, hogy 48 órán be-
lül át kell vennie. Kérdés, hogy 
szabad-e értesítenie azt a nem-
zsidó személyt, aki megvette a 
chomécát, hogy vegye át a ter-
méket, illetve, ha ehhez szükséges 
a megrendelő aláírása, alá sza-
bad-e írni. 

A másik kérdés arra vonatko-
zik, szabad-e Peszách alatt cho-
mécot rendelni az ünnep után-
ra, pl. egy zsidó tulajdonú kó ser 
pékségtől.

Nézzük az első kérdést! Ha a ter-
mék nem volt előre kifizetve, és 
még a kiszállításkor is van lehe-
tőség a vásárlástól való elállásra, 
akkor a megrendelt termék még 
nem számít a megrendelő tulaj-
donának. Vagyis Peszách előtt 
nem kellett eladnia a nem-zsi-
dó vevőnek a többi choméccal 
együtt és nem is veheti át, hi-
szen azzal a birtokába kerülne 
(lásd Máádáné Jom Tov 4. kötet 102. fe-
jezet, kiemelten az 575. oldalon). 

Ha azonban az árut előre ki-
fizette, onnantól már a tulajdo-
nának számít, ezért el kell adni a 
choméccal együtt, egyrészt mert 
bibliai tilalom szerint az ünnep 
alatt nem lehet a birtokában 
choméc (2Mózes 13:7.), másrészt 
mert rabbinikus tilalom alapján 
az a chomécot, ami zsidó tulaj-
donban volt Peszách alatt, az ün-
nep után nem használtható (SÁ 
OC 448:3.). 

A háláchá szerint (SÁ uo. 
443:1.) Peszách alatt nem sza-
bad semmiféle hasznot húz-

ni még nem-zsidó tulajdonban 
levő chomécból sem. A Sulchán 
áruch (uo. 450:6. RöMÁ) példaként 
hozza az ügynököt, aki egy nem-
zsidó részére vásárol annak pén-
zéből chomécot egy nem-zsidó-
tól. Ez tilos, mert haszna lenne 
a chomécból Peszáchkor. Hason-
lóképpen bolti eladóként sem 
szabad eladni chomécot még 
nem-zsidóknak sem (lásd Szidur 
Peszách köhilcháto 1. kötet 226. oldal 
12. lábjegyzet). A haszonszerzésen 
túl itt attól is tartani lehet, hogy 
esetleg enni fog a Peszáchkor til-
tott ételből.

Azonban Slomo Zálmán 
Auer bach (1910–1995) jeruzsá-
lemi rabbi szerint (Hálichot Slomo – 
Pe szách 4:14.), ha az ember eladott 
choméca egy zárt szobában talál-
ható, és ott tűz üt ki, akkor azt 
el szabad oltani úgy, hogy az-
zal megmentse a chomécot, mi-
vel Peszách alatt úgysem len-
ne belőle haszna. Annak elle-
nére el szabad oltani, hogy ün-
nep után, amikor visszakerül 
a tulajdonába, örülni fog neki, 
hogy nem semmisült meg a 
choméca. Ehhez hasonlóan sze-
rintem más módon is meg lehet 
védeni a chomécot attól, hogy 
kár essen benne. Pl. a mi ese-
tünkben azzal is el lehet háríta-
ni a choméc elvesztésének veszé-
lyét, hogy megkérjük a nem-zsi-
dó peszáchi tulajdonost, menjen 

el és vegye át a csomagot az ün-
nep alatt, vagy azzal, hogy szük-
ség esetén a zsidó személy aláír-
ja az átvételi elismervényt (úgy, 
hogy betartja a félünnepi írás 
szabályait, ami nem egy egysze-
rű dolog – lásd SÁ uo. 545. fejezet). 

Az első kérdés esetében egy 
létező chomécról volt szó, néz-
zük meg, mi történik a második 
kérdésben vázolt helyzetben, 
amikor Peszách alatt rendeljük a 
vallásos zsidó péktől a még nem 
létező chomécot, amit csak az 
ünnep után fognak elkészíteni.  
Ebben az esetben a rende léssel 
egyáltalán nem jutunk hozzá 
choméchoz, ezért nem tilos, an-
nak ellenére, hogy nagyon nem 
illik Peszáchkor choméccal fog-
lalkozni.

Ha azonban nem-zsidó pék-
ségről van szó, akkor tarthatunk 
attól, hogy már Peszách alatt be-
vásárolnak hozzá például élesz-
tőt, ezt pedig már nem szabad, 
annak ellenére, hogy még nincs 
kifizetve a termék. Ezért példá-
ul, ha valaki félünnepen repülő-
jegyet vásárol, akkor nem szabad 
a kóser étkezést is megrendelnie, 
mert félő, hogy a repülőtársaság 
már az ünnep alatt beszerzi a kó-
ser menüt. Ha mégis megtörtént 
a rendelés, akkor Peszách után 
szabad azt használni (lásd minder-
ről Bödikát cháméc ubiuro 1:15.). 

Oberlander Báruch


