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Legyen ön is 
CEDEK-önkéntes!

Sokan szeretnének önkéntes-
ként segíteni valamilyen cél el-
érésében, de nem tudják, hogy 
kezdjenek hozzá. A CEDEK-
ben mindenki találhat magá-
nak feladatot. Szeptember-
től indul ismét ételosztási ak-
ciónk. Ide és a folyamatos ön-
kéntes munkákra is várjuk a 
je lentkezéseket!

Regisztráció: 
www.cedek.hu/onkentesseg

Újra sábáton Ráckevén! 
Már lehet jelentkezni a követ-
kező Duna-parti hétvégére, 
mely nek témája: Lenni vagy 
nem lenni – A létezés nagy kér
dései. 

Időpont: november 3-5. 
További információ 

és jelentkezés: 061 268-0183; 
posta@zsido.com

Újra együtt csúszunk!
Ötödik alkalommal ren-
dezik meg az EMIH csalá-
di sítáborát. Az úti cél idén is 
a muraui Kreischberg sí pálya 
(Ausztria). A pályaszálláson 
helyben főzött, glatt kóser ellá-
tást tudnak nyújtani a résztve-
vőknek. A síeléssel töltött nap 
után közös programokhoz le-
het csatlakozni, Köves Slomó 
rabbi és Megyeri András Jona-
tán izgalmas, interaktív óráin a 
zsidóság korábban nem ismert 
részeibe lehet bepillantani. A 
december 21-27. között meg-
rendezendő családi sítábor ára 
felnőtteknek 150 ezer, gyere-
keknek 110 ezer forint, mely a 
szállást és a teljes glatt kóser el-
látást foglalja magába. 

Jelentkezés és további 
információ Szilánk Zsuzsánál: 

06309903694; 
szilank.zsuzsa@zsido.com

Megkezdődtek a programok 
az Erzsébetvárosi Történeti Tár épületében

Átadták az Erzsébetvárosi Tör-
téneti Tár épületét, mely az Er-
zsé betváros zsidóságának tör - 
té netét, életmódját, mindennapja-
it és személyiségeit bemutató gyűj-
teménynek és kulturális térnek ad 
otthont A kiállítás célja, hogy „vá-
rosrész sok-sok régi és egyre több 
új lakója jobban megismerhesse e 
környék miliőjét, történetét, hogy 
a múltba pillantva megérezze, mi-
képp éltek itt a szegény és a gaz-
dagabb zsidó polgárok, s miképp 
rombolta szét a történelem az 
együttélés feltételeit.” 

Az ErzsiTT a Csányi utca 5. 
száma alatt található épületben 
ka pott otthont. A 2013-ban még 
romosan álló épület mára meg-
újult, modern kulturális tér-
ré vált. A még rendezés alatt 
álló gyűjtemény egyfajta skan-
zen ként ad majd betekintést az 

egykor itt élők mindennapjaiba, 
kultúrájába: megtudjuk, hogy 
nézett ki egy rabbi dolgozószo-
bája, vagy éppen egy zsidó fe-
hérnemű varrónőnek a műhe-
lye, milyen volt egy zsidó pol-
gári otthon, vagy egy munkás-
család lakása. A múzeumban 
időszaki kiállítások adnak majd 
lehetőséget, hogy az állandó ki-
állításon fókuszba helyezett kor-
szakból térben és időben is ki-
tekintsenek és az itt élt alkotók 
munkásságát bemutassák. A ki-
állításokon múzeumpedagógi-
ai eszközökkel varázsolják élővé 
a múltat a különböző korú gye-
rekcsoportok számára.

„Nagyon jó elgondolásnak 
tartom, hogy a figyelem nem hí-
rességekre, hanem tipikus nak 
mondható hétköznapi kisvilá-
gokra irá nyul.” – véli dr. Saly No

émi, irodalomtörténész, muzeo-
lógus. – „A kiállításban szerep-
lő alakok lehetnének a szüleink, 
nagyszüleink, szomszédaink, 
vég ső soron mi magunk is. A 
megértés és azonosulás pedig az 
emberi együttélés jobb minősé-
géhez vezet. Kevés dologra va-
gyunk ennél jobban rászorulva.”

A projekt keretében létrejön 
egy kutatóhely is, melyhez egy, 
elsősorban az interneten utolér-
hető könyvtárat, szakmai gyűj-
teményt alakítanak ki. A Csá-
nyi utcai házban kialakított kul-
turális térbe már megkezdődtek 
a programok. „Bízunk abban, 
hogy a létrejövő élő múzeum a 
Klauzál tér, Király utca vidékén 
egy friss, még inkább a kultúra 
felé forduló megújulást hoz Er-
zsébetváros számára” – áll a mú-
zeum hitvallásában.



2 2017. október 27.

Hetiszakasz
Ábrahám, a különleges

Szakaszunkban –  Lech Löchá 
(1Mózes 12–17.) – indul a zsi-
dó történelem. Isteni utasítás-
ra Ábrahám elhagyja a szülői 
házat és Kánaánba, az Ígéret 
Földjére emigrál, ahol a mo-
noteizmust terjeszti. Külön-

böző kalandok után – me-
lyek állomásai Egyiptom, a fi-
liszteus Grár, majd a Ismáél 
kö rüli bonyodalmak – végül 
körülmetéli magát és isteni 
ígéretet kap, hogy felesége, Sá-
ra, fiút fog szülni neki.

Zsidó híradó
Bulgáriában kormányzati 

felelőse van az antiszemitizmus 
elleni harcnak

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:15: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
18:00: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  15:55: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás 
  18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

A végtelen út Istenhez

E heti tórai szakaszunk Isten 
Ábrahámnak szóló parancsával 
kezdődik: „Menj el országodból, 
szülőföldedről és atyád házából 
azon országba, melyet én neked 
mutatok.” (1Mózes12:1.)

Bár Ábrahám és Sára ekkor 
már hetvenöt, illetve hatvanöt 
évesek voltak, érdekes módon 
mégis ez az első lényegesebb in-
formáció, amivel a Tóra szolgál 
velük kapcsolatban.

Pedig Ábrahám és Sára fiatal 
évei elképesztően termékenyek 
voltak. Bár Ábrahám pogány 
csa ládban nevelkedett, már há-
rom éves korában megértet te,  
hogy a világon egy Isten van, 
akit, bár nem láthatunk, nem 
hall hatunk, a földnek és a 
mennynek a megteremtője.

Felnőtt éveiben Ábrahám 
már Sárával együtt terjesztette a 
monoteizmus tanát, melyet ha-
tásukra rengetegen kezdtek el 
követni. Ám meglepő módon 
ezekről a mozgalmas fiatal évek-
ről a Tóra egy szóval sem tesz 
említést, helyette rögtön Isten-
nek avval a parancsával indít, 
melyben Ábrahámot egy hosszú 
utazásra utasítja. Ezt megelőző-
en Ábrahámnak és Sárának egy 
spirituális értelemben kényel-

mes, kielégítő élete volt, így Is-
tennek azon parancsa, hogy 
hagyjanak maguk mögött min-
dent, amit ismertek és amit el-
értek, különös kihívást jelenthe-
tett számukra. Isten számára az, 
hogy Ábrahám és Sára boldo-
gan, gondolkodás nélkül kezd-
ték meg az általa rájuk testált 
utat, kedvesebb volt, mint az ezt 
megelőző évtizedek hűséges is-
tenszolgálata.

Bölcseink azt tanítják, hogy 
„az apák történetei jelekként 
szolgálnak gyermekeik számá-
ra.” A Tóra legelső története, 
melyben az első zsidóról mesél, 
fontos tanításként szolgál min-
den leszármazottjának.

Sosem elégedhetünk meg 
teljesen. Mindig nyitottnak kell 
maradnunk az új feladatokra, 
kihívásokra, míg spirituális uta-
zásunkban el nem érjük az Ígé-
ret Földjét. Ez egy végtelení-
tett utazást jelent számunkra, 
ugyanis, csakúgy, ahogy Isten is 
végtelen, mi is egy végtelen úton 
keresztül vagyunk képesek elér-
ni őt.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Naftali Silberberg rabbi 

írása nyomán

mus-meghatározás szerint az 
egész jelenség alapja a gyű-
lölet, aminek verbális és fizi-
kai megnyilvánulásai lehetnek 
zsidó vagy éppen nem zsidó 
egyének és/vagy zsidó érde-
keltségek, inzézmények vallá-
si létesítmények ellen. A szer-
vezetnek jelenleg 31 ország a 
tagja és 11-en vannak megfi-
gyelői státuszban, beleértve 
Bulgáriát is. A bulgáriai zsidó-
ság üdvözölte a döntést és kö-
zölték, hogy támogatják Ge-
org Georgiev munkáját.

„Elengedhetetlen, hogy a 
kormányok, az igazságszolgál-
tatás és a bűnüldöző szervek 
rendelkezzenek minden szük-
séges eszközzel a zsidók és 
más kissebbségek elleni gyű-
lölet leküzdéséhez” – nyilat-
kozta Dr. Moshe Kantor az 
Európai Zsidó Kongresszus 
el nöke.

Ha lassan is, de egyre több or-
szág fogadja el azt, hogy szer-
vezett módon kell fellépni az 
antiszemitizmus és a gyűlölet-
beszéd ellen.

Elfogadta a bolgár kormány  
az antiszemitizmus nemzet-
kö zi definicióját és ki ne ve-
zett egy koordinátort a jelen-
ség elleni küzdelemre. A 
nem zetközileg elismert defi-
níciót az International Holo-
caust Remembrance Alliance 
(IHRA) fogalmazta meg. A 
bol gár kormány Georg Geor 
giev külügyminiszter-helyet-
test bízta meg a koordinátori 
fel adatokkal, az antiszemitiz-
mus és a gyűlöletbeszéd elle-
ni küzdelemmel – olvasható a 
jta.org cikkében.

Bulgária 2012-től megfi-
gyelő státuszban fogadta el az 
IHRA működését. Az IHRA 
által elfogadott antiszemitiz-
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Velem és a Rebbével történt 

„Amerikának van szüksége zsidó oktatókra”
Az 1940-es években a Rabbeinu 
Yitzchak Elchanan jesivában 
tanultam, ami a Yeshiva Uni-
versity rabbinikus program-
jának adott helyet. Ebben az 
időben kapcsolódtam be a 
Chábád oktatási programjába, 
bár nem voltam a mozgalom 
követője. A dolog váratlanul 
történt. Egyszer ellátogattam 
egy edzőterembe súlyt emelni, 
és ott találkoztam egy lubavicsi 
hasziddal. Ő ajánlott egy oktatá-
si programot, melyet a Chábád 
szervezett. A „Released Time” 
program iskolás gyermekeket 
célzott meg, akiknek lehetővé 
tették, hogy tanítási időben val-
lásoktatáson vegyenek részt. A 
negyvenes években a program 
nagy népszerűségnek örvendett, 
mintegy kétmillió gyermek vett 
részt benne és a mai napig mű-
ködik. Minden vallási csoport 
kihasználta ezt a lehetőséget: 
a zsidó közösségben a Chábád 
mozgalom vállalta magára a 
szervezést. 

1951-től, amikor már a 
Rebbe vezette a lubavicsi moz-
galmat, a program új lendületet 
vett. A Rebbe a Példabeszédek 
könyvének egyik idézetét tette 
meg a program jelmondatának: 
„Áradjanak ki forrásaid”. Ezen 
kívül a Chábád könyvkiadó 
vállalata, a Kehot Publication 
könyveket és munkafüzetek je-
lentetett meg gyermekek szá-
mára, melyek mindössze 20-25 
centbe kerültek.

Az én jesivám nem támogat-
ta ezt a programot. Bár a taná-
raim nem tiltották meg, hogy 
részt vegyek benne, értésemre 
adták, hogy az erre fordított időt 
hasznosabban is el tudnám töl-
teni, és csak a tanítási idő után 
kellene ezzel foglalkoznom.

Én nem így láttam.  A prog-
ramban részt vevő gyermekek-
nek égető szüksége volt a zsidó 
oktatásra. Miután rabbivá avat-
tak, a Manhattan Hebrew Day 
School igazgatója lettem. Ez egy 
koedukált intézmény volt, de lé-
péseket tettem, hogy külön ta-

nuljanak a fiúk és a lányok. 
Egy cikket is megjelentettem 
a Jewish Parent című lapban, 
amelyben friss kutatási eredmé-
nyekre hivatkozva leírtam, hogy 
a fiúk és a lányok különböző 
tanítási módot igényelnek, és 
a fiúk gyakran szenvednek 
hátrányt a vegyes osztályok-
ban, mert a lányoknak jobb a 

lön tanuljanak, és támogatta azt 
a módszert, mellyel fokozatosan 
bevezettem ezt az iskolámban.

Azt is megemlítettem, hogy 
felkértek egy izraeli iskola veze-
tésére, de nem tudok döntésre 
jutni. Ezt mondta: „Izrael föld-
jén sok zsidó oktató él. Ott nincs 
szükség rád. Amerikának van 
szüksége zsidó oktatókra, ezért 

magaviselete, ezért a tanárok 
előnyben részesítik őket. Szá-
mos neves tudós is, mint Bruno 
Bettelheim pszichológus, a ko-
edukált oktatás ellen foglalt ál-
lást, akár már az óvodától fogva.

Ez volt az egyik kihívás, ami 
igazgatóként előttem állt, de volt 
sok egyéb is. Ezért aztán 1970-
ben úgy döntöttem, hogy láto-
gatást teszek a Rebbénél, hogy 
tanácsot kérjek tőle a munkám-
mal kapcsolatban.

Este tízre kaptam időpontot, 
de csak 11 felé kerültem sorra. 
Az első benyomásom rendkívül 
erős volt. A Rebbének hihetetle-
nül erős jelenléte volt.

Beszélgetni kezdtünk. Ki-
derült, hogy olvasta a Jewsih 
Parent lapban megjelent cik-
kemet, ami igazán felemelő ér-
zés volt. Egyértelmű volt, hogy 
egyetért a nemek szerinti okta-
tás jelentőségével kapcsolatban. 
Nagyon fontos volt a számára 
is, hogy a fiúk és a lányok kü-

itt kell maradnod és itt kell foly-
tatnod a munkát”.

Ezt követően a vallás és a tu-
domány kapcsolatáról beszél-
tünk, ami nagyon foglalkozta-
tott. Elmondtam neki, hogy úgy 
tudom, a XII. századi nagy zsi-
dó filozófus, a Rámbám azt ta-
nította, hogy a világ hat szakasz-
ban teremtetett, és nem feltétle-
nül hat nap alatt. A Rebbe így 
felelt: „Nem, a Rámbám nem 
ezt mondta... Teljesen egyértel-
mű, hogy a világ hat nap alatt te-
remtetett, és amikor a Zsoltárok 
könyvében az áll: ‚Napkeltétől 
napnyugtáig’, akkor ez arra utal, 
hogy a Nap forog a Föld körül.”

Elmondtam neki, hogy sok 
tudományos bizonyíték állít-
ja ennek az ellenkezőjét. Ek-
kor a Rebbe felvett egy boríté-
kot az asztaláról, és úgy hajto-
gatta, hogy az egyik fele moz-
gott, a másik pedig mozdulatlan 
maradt. Nem értettem, hogy 
mit akar szemléltetni, de annyi-

ra meghatott, ahogy ezt az ösz-
szetett problémát próbálja ne-
kem elmagyarázni, hogy nem 
kérdeztem többet.

Bár nem voltam meggyőzve, 
amikor elhagytam a szobáját, 
később megértettem, hogy ma-
napság már számos csillagász a 
Rebbe álláspontját támogatja. 
Korábban ez elképzelhetetlen 
volt, de ma már – figyelembe 
véve Einstein relativitási elmé-
letét –, teret kapnak a másként 
gondolkodó tudósok elképzelé-
sei is. 

Emlékszem, hogy a Rebbe 
azt is megemlítette, hogy a Tóra 
nem egy tudományos könyv, de 
mégis minden igaz, amit leír, és 
idővel ezt a tudósok is elismerik 
majd. De addig is, amíg ez meg-
történik, hinnünk kell benne.

Amíg a találkozóm tartott, 
tizenöt percenként megszólalt 
a csengő, de a Rebbe tudomást 
sem vett róla. Amikor negyed-
szerre is megszólalt, ezt mond-
tam: „Sokan várnak odakint. 
Talán nem kellene ilyen soká-
ig rabolnom a Rebbe idejét.” Így 
felelt: „Ne aggódj!” És folytat-
tuk a beszélgetést.  Két óra eltel-
tével megáldott, és elhagytam a 
szobát.

Kint a Rebbe titkára megkér-
dezte, hogy nem vagyok-e ál-
mos – elvégre már éjjel egy óra 
volt. „Ekkora fényben nem lehet 
aludni” – válaszoltam.

Amikor hazaértem, még 
mindig tele voltam energiával. Ez 
volt életem legmeghatározóbb 
és leglelkesítőbb találkozója. A 
Rebbe nagyon melegen és barát-
ságosan viselkedett, és teljesen 
elmerült a megvitatott témák-
ban. Nagyon emelkedett hangu-
latba kerültem, mintha a felhő-
kön lépkedtem volna.

Shalom Rephun rabbi

Shalom Rephun rabbi a Manhattan Day School igazgatója volt. 
Manhattanben él. A beszélgetés 2009 júniusában készült.
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Kóser konyha
Lisztmentes 

mák- és diótorta
párve,tej és gluténmentes

½ pohár darált mák
1 ½ pohár őrölt dió
1 ½ pohár cukor
½ pohár olaj
½ kk. őrölt fahéj
1 kk. citromlé
8 tojás szétválasztva
A tölteléhez: néhány kanál 
gyümölcslekvár, 
vagy datolyakrém

A mákot és a diót mély tálba 
tesszük, majd belekeverjük 
a cukrot, az olajat és a cit-
romlét. A tojásokat szétvá-
lasztjuk, a sárgákat az előb-
bi tál tartalmához adjuk.  A 
fehérjéket egy megfelelően 
mély tálban kemény habbá 
verjük, majd óvatos moz-
dulatokkal beleforgatjuk a 
diós-mákos keverékbe. Sü-
tőpapírral bélelt formában 
egy óra alatt készre sütjük 
(vigyázzunk, mert a teteje 
könnyen megég, ha látjuk, 
hogy nagyon gyorsan söté-
tedik, takarjuk le egy darab 
sütőpapírral vagy fóliával). 
Ha megsült a sütemény, 
egy rácson hagyjuk kihűlni, 
majd kettévágjuk, és a lek-
várral megtöltjük. Tálalás 
előtt megszórhatjuk porcu-
korral.

A rabbi válaszol

Ima az éltető esőért

Miért kérünk esőt?
Az Ámidá (vagy Smoná eszré, 
Főimádság) a három, minden 
nap elmondott imánk a legfon-
tosabb része. 18+1 áldásból áll, 
az első és az utolsó három áldás 
hálaadásról és Isten dicséreté-
ről szól, a közbeesőkben pedig 
kérések vannak, amelyek lefe-
dik az emberi élet legfontosabb 
területeit. A megfelelő időben 
és mennyiségben érkező eső 
mindenki életére hatással van, 
ezért ez két helyen is szerepel 
az Ámidában: az áldásoknál és 
a kéréseknél is (pl. Sámuel imája – 

zsidó imákönyv 58. [a 2. áldásban], 61. 

oldal [a 9. áldásban]). 

Mikor kell az eső?
Mivel eredendően ez Izrael 
földjére vonatkozó kérés (Sulchán 

áruch RSZ 117:1.), a Talmud (Táánit 

2a.) lefekteti, hogy télen kérjük 
az esőt, amikor ott szükség van 
rá. Nyáron ezért nem is kérjük 
az esőt és nem is dicsérjük Istent 
az esőhozással. A téli időszak 
Szukkottól Peszáchig, a nyári 
Peszáchtól Szukkotig tart. 

Bölcseink azt mondják (Ros 

hásáná 16a., Táánit uo. RáSI vöédi), 
hogy Szukkot első napján ítélke-
zik Isten arról, hogy mennyi eső 
legyen abban az évben, ám mi-
vel nem szeretnénk a szukkoti 
sátorban megázni, az eső em-
lítését az áldások között Smini 
áceretre halasztjuk (Táánit uo.).  

Az eső kérésével azonban meg-
várjuk, hogy a zarándokünnep-
re Jeruzsálembe érkezők is ha-
zatérhessenek az esőzések előtt 
(Táánit 10a.) – bár a Szentély már 
rég nem áll, a mai napig is sokan 

megőrizték azt a szokást, hogy 
felkeresik ilyenkor a Siratófalat 
(SÁ RSZ uo.). Smini áceret napján 
külön imát, ún. gesem bencsolást 
mondunk az esőért (Sámuel imá

ja 364–365. oldal). Ha valaki nyá-
ron véletlenül esőt kért, annak 
újra kell imádkoznia az Ámidát 
(SÁ RSZ 114:5., 117:3.), míg, ha vala-
ki télen nem kért esőt a 9. áldás-
ban, akkor a 16. áldásban pótol-
hatja, és csak akkor kell előről 
mondania, ha ott is kihagyta és 
már befejezte az imát (uo. 5.).

Eső-ima Izraelen kívül
A Talmud megemlíti (Táánit 10a.), 
hogy Babilonia éghajlata el-
tér Izraelétől, és ilyenkor nincs 
szükségük esőre. Ezért ott az 
őszi napfordulótól számított 
60. napon (december 4-én, ill. 
szökőévben 5-én este) kezdik 
kérni az esőt (A Sulchán áruch ki

vonata 19:5.). Ezt a szokást alkal-
mazzák minden Izraelen kívüli 
közösségben. A ROS (Rábenu 

Áser – Spanyolország 1250–1327) rá-
mutatott arra, hogy nem logi-
kus olyan helyeken is Babilonia 
szerint kérni az esőt, ahol pl. 
már az ősz elején szükség lenne 
rá (idézi a fia a Tur, OC 117:[1.]). Pl. 
Provance-ról feljegyezték, hogy 
ott valójában már korábban, iz-
raeli szokás szerint szokták kér-
ni az esőt (Tur uo.). Ez azonban 
nem az elfogadott vélemény, 
mégpedig a talmudi elv alapján 
(Jövámot 13b.), miszerint nem da-
raboljuk szét az Izraelen kívüli, 
„külföldi” közösségeket (águdot 
águ dot), hanem egy egységnek  
kezeljük őket. Ráadásul az Ámi
dában megfogalmazott kéré sek 

nem véletlenül vannak töb bes-
szám ban: ezek közösségi imák 
(Bráchot 30a.). [A közösségi ima 
má sik formája, hogy a zsinagó-
gába gyűlve imádkozunk min
jen nel (uo. 6a.).] Ebben a kérdés-
ben sem külön-külön kérjük az 
esőt, hanem egy nagy közös-
ségként. Ha valahol valakinek 
et től eltérő időben van szüksége 
eső re, az a magánkérelmeknek 
fenntartott 16. áldásban kiegé-
szítheti ezzel a kéréssel az imát 
(SÁ RSZ 117:1.).

Ima a déli féltekén
A rabbinikus irodalomban 305 
év vel ezelőtt merült fel először, 
hogy vajon mikor kell esőért 
imádkozni a déli féltekén. Chá-
jim Sábtáj (1557–1643) sza lo - 
niki-i rabbi azt válaszolta bra-
zí liai zsidóknak, akik levélben 
meg kérdeztek, hogy soha ne 
kér jenek esőt közösségi áldás-
ként, csak magánkérésként,  
Peszách után, ha mégis szükség 
van az esőre (Torát chájim responsum 

3. kötet 3. fejezet).  
Ezzel szemben egy elterjedt 

vélemény szerint ugyanúgy, 
ahogy az északi félteke orszá-
gai egy egységként imádkoznak, 
ugyanígy nem teszünk különb-
séget a déli féltekén sem. A vi-
lág nagyobb része az északi fél-
tekén él, ráadásul itt helyezkedik 
el Izrael is, ezért ehhez igazodik 
a déli félteke is, és az évszaktól 
függetlenül kapcsolódnak az 
egész zsidó nép közös imájához 
(lásd Sulchán Menáchem 1. kötet 235–

237. oldal; ez a lubavicsi Rebbe vélemé-

nye is, lásd uo. 232–235. oldal). 
Oberlander Báruch


