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Peszáchi rendezvények

Családi széder 
a Bét Menáchemben

Időpont: 2019. április 19. 
és április 20., 20:15
Cím: 1074 Bp., Dohány u. 32. 
(Bét Menáchem Iskola)
Első este: 
Oberlander Báruch rabbival
Második este: Nógrádi Bálinttal

Angol nyelvű széder 
a Bét Menáchemben

Időpont: 2019. április 19., 20:15
Cím: 1074 Bp., Dohány u. 32. 
(Bét Menáchem Iskola)
Moshe Lazar milánói főrabbival

Széder 
a Budavári várnegyedben

Időpont: 2019. április 19., 20:00 
Cím: St. George Residence

Széder az Újlipótvárosban 
Időpont: 2019. április 19., 20:00
Cím: Hotel Hélia Danubius 
Budapest 1133 Budapest, 
Kárpát utca 62-64.
Glitsenstein Smuel rabbival

Széderek Óbudán 
Időpont: 2019. április 19., 
20:15; április 20., 20:15
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 
163. (Óbudai Zsinagóga)
Köves Slomó rabbival

Széderek Szentendrén
Időpont: 2019. április 19., 
20:15; április 20., 20:15
Cím: Cháj Galéria 2000 
Szentendre, Pátriárka utca 6. 
Mendy Myers rabbival

A részvételi díjakról 
és a regisztrációról 
további információ: 

www.zsido.com
posta@zsido.com, 
tel.: 06-1-268-0183

Rendezvények a Holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapja alkalmából

szerveztek fotókiállítást Benda 
Iván fotóművész képeiből, mely 
az „Apám utolsó üzenete” címet 
viseli. A diáksereg előtt az alko-
tó mellett Köves Slomó rabbi nyi-
totta meg a kiállítást. Benda Iván 
neve nem ismeretlen a közössé-
günk tagjai előtt, hiszen tavaly 
tavasszal a ZSILIP – Roth Len-
ke és Simon Kulturális Központ-
ban rendezte meg az „Emlékezz! 
(Zachor)” című fotómontázs ki-
állítását hasonló témában.

Kedden, a 2014-ben emelt 
Gettó Emlékfal előtt helyezték 
vissza azt a botlatókövet, mely 
még évekkel korábban megron-
gálódott, és ezért eltávolítás-
ra került. A botlatókövön Hegyi 
Tibor neve olvasható, aki a Do-
hány utca 34. szám alatti ottho-
nából vonult be munkaszolgálat-

ra és 1942. december 16-án érte 
a halál Jablocsnoje mellett, mind-
össze 31 évesen. A botlatókő ke-
gye letteljes visszahelyezésekor je-
len voltak az önkormányzat kép-
viselői, illetve országgyűlési kép-
viselők; emlékbeszédet mondtak 
Kirschner Péter, a Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület elnöke, aki 
szervezetükkel folyamatosan he-
lyeznek el botlatóköveket az egész 
országban, Bóka László helytörté-
nész, Vattamány Zsolt, Erzsébet-
város polgármestere és Faith Áser, 
a budavári zsinagóga rabbija.

A külső megemlékezések 
mellett a Bét Menáchem Iskolá-
ban és a Maimonidész Gimná-
ziumban a diákjaink rendhagyó 
történelemóra keretében foglal-
koztak a magyar múlt talán leg-
sötétebb szakaszával.

2000 óta április 16-a a Holokauszt 
magyarországi áldozatai nak em-
léknapja, így ekkor em lé kezik 
a legtöbb hitközség, zsi dó szer-
vezet, iskola és önkor mányzat a 
vészkorszak hazai már tírjaira. 

Az emléknap előtti vasárna-
pon tartották a már hagyomá-
nyosnak mondható Élet Mene-
tét, melyen az Egységes Magyar-
országi Izraelita Hitközség több 
rabbija és a közösségünk tagjai 
közül is jelentős számban vettek 
részt – idén a fáklyás emlékme-
net a Duna-parti cipők emlék-
műnél kulminálódott. 

A EMIH két nagyobb ese-
ménnyel rótta le kegyeletét az el-
pusztított felmenőink előtt: hét-
főn, a Sashegyi Arany János Álta-
lános Iskola és Gimnázium ban, 
az iskola vezetésével közösen 
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-csütörtök: 8.00 Reggeli ima 
Hétfő-szerda: 19.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Csütörtök: 19.30 Ünnepi ima
Péntek: 9.15 Reggeli ima; Mázkir
  18.30 Az egyiptomi kivonulás titkairól (Oberlander Báruch 
  rabbi előadása); 19.30 Délutáni ünnepi ima
Szombat: 9.15 Reggeli ima; 11:00: Mázkir; 
  19:00: Délutáni ima és ünnepbúcsúztató; Szeudát Másiách 

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

Zsidó híradó
Az űrszonda tanulsága: 
meg kell próbálni újra!

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

Péntek: 
  10.00 Reggeli ima, Kidus
  19.00 Szombatfogadás
Szombat: 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus

Világszerte rengetegen követ-
ték figyelemmel, hogy hogy 
si kerül az első izraeli hold-
szonda landolása. Az élő vi-
deó közvetítésben látható volt, 
hogy maga Netanjahu minisz-
terelnök is megjelent a SpaceIL 
vezérlőtermében.

A Berésit a leszállási manő-
ver közben még küldött egy 
fotót magáról a közeledő égi-
testtel a háttérben, mintegy 22 
ezer méteres magasságból. Az 
élő közvetítés nézői, valamint 
a vezérlőteremben tartózko-
dó szakemberek és vendégek 
visszafojtott lélegzettel figyel-
ték, amint a telemetria adatok 
a függőleges sebesség rohamos 
növekedését mutatták, végül 
megszakadt a kapcsolat, és a 
jármű becsapódott a Holdba.

„Elértük a Holdat, bár nem 
pont úgy, ahogy terveztük” – 
törte meg a csendet valaki. Vé-
gül tapsban törtek ki a résztve-
vők, majd Netanjahu biztosítot-
ta a hallgatóságot, hogy ha elsőre 
nem sikerül, meg kell újra pró-
bálni, és 2-3 éven belül sikere-
sen landolni fog Izrael a Holdon.

A SpaceIL elnöke, Morris 
Kahn közölte, hogy nem saj-
nálja a történteket, nagyon 
sok okuk van a büszkeség-
re. Szombat este bejelentette, 
hogy „újabb szondát fogunk a 
Holdra küldeni, és [ezúttal] si-
keres lesz a küldetés”. A dél-af-

rikai születésű milliárdos hé-
berül hozzátette: „Minden fia-
talnak üzenem: ha elsőre nem 
megy, álljatok fel, és próbáljá-
tok meg újra! Én is ezt teszem”.

A Berésit útját számos kü-
lönböző szakértő kísérte figye-
lemmel – többek között rabbik 
is, akik a háláchikus kérdések-
ben segítettek. Áriel Gomez, 
a Berésit egyik mérnöke el-
mondta, hogy csapatuk Srágá 
Dáhán rabbival áll kapcsolat-
ban, emellett minden egyes 
műveletet, melyet szombaton 
az űrhajóval kapcsolatban vé-
geznek, engedélyezte az izra-
eli főrabbi is. „A Berésit csa-
patának vezetője egy Chábád 
hászid, és számára nagyon fon-
tos, hogy elkerüljük a szombat-
szegést” – mondta Gomez. „Az 
indítást is csütörtökre toltuk el, 
hogy ne szombaton kerüljön rá 
sor. Sőt, az amerikai szervezet-
tel kötött szerződésünkben is 
benne áll, hogy nem indítjuk 
az űrhajót szombaton.”

Srágá Dáhán rabbi elmond-
ta: „Csodálatos élmény volt 
számomra a Berésit csapatá-
val dolgozni. Kétszeresen is 
úgy érzem, hogy égi dolgok-
kal foglalkozom… Sikerült 
úgy alakítanunk a környeze-
tet, hogy a Berésit csapatának 
minden tagja számára megfe-
lelő legyen. Igazán büszkék le-
hetünk a zsidó népre.”

Te tartanál otthon bárányt?
Ismert a régi mese a szegény 
zsidóról, aki kétségbeejtő anya-
gi helyzetéről egy rabbinak 
megy el panaszkodni: háza tele 
gyerekkel, sőt még anyósával is 
együtt kell laknia, így se ételből, 
se ágyból nincs elég neki. A tör-
ténet folytatása az, hogy a rabbi 
azt tanácsolja neki, hogy még az 
állatait is vigye be a házba az is-
tállóból, hogy mikor ismételten 
engedélyt kap, hogy azokat visz-
szavezethesse az istállóba, érté-
kelni tudja majd a felszabaduló 
helyet.

Eheti szakaszunkban olvas-
suk, hogy Isten azt parancsol-
ja a zsidóknak, vezessenek egy 
bárányt az otthonukba, tartsák 
azt ott négy napig, majd vágják 
le és a véréből kenjenek az ajtó-
félfára. Vajon mi értelme volt a 
bárányt a házba vezetni? De ha 
még a bárány áldoztai része ért-
hetővé is válna, vajon mi szükség 
volt arra, hogy azt előtte négy na-
pig őrizzék?

Az isteni rendelkezés mögött 
minden bizonnyal több rejlett 
mint a feljebbi anekdotában, s 
az nem csak arra szolgált, hogy 
általa tanítsa meg a zsidókat ér-
tékelni, milyen nagy házakban is 
laknak. Mint a zsidóságban oly’ 

sokszor, ezen parancsnak is a 
szemléltetés volt a szerepe. Azért 
kellett a bárányt kifejezetten az 
otthonaikba vezetni, hogy az az 
egyiptomiaknak is mind feltűn-
jön.

Az egyiptomiaknál a bárány 
bálványimádás tárgya volt, egy-
fajta istenség. Az pedig, hogy a 
zsidók a bárányok házba vezeté-
sével világosan, mindenféle kön-
törfalazás nélkül nyilvánították 
ki, hogy ők márpedig fogyaszta-
ni fogják az egyiptomiak tiszte-
letének, bálványának a tárgyát, 
igen nagy bátorságára vall.

 A bálványok kora még ko-
rántsem tűnt tova, csak az imá-
dat tárgya változott meg. Ma 
sem kisebb kihívás vallásos zsi-
dónak maradni a mindent el-
árasztó popkultúra és tömegfo-
gyasztás ellensodrában. Akarat-
erőt és valódi hitet követel meg, 
olyat, mint amivel eleink is ren-
delkeztek Egyiptomban.

Ők állhatatosan viselték a ter-
het egy idegen országban, és vé-
gül szabadulást nyertek. Ez szá-
munkra is példát és irányt mutat.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán



32019. április 19.

Velem és a Rebbével történt

Ő lát téged

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Az angliai Manchesterben szü-
lettem és ott is nőttem fel. A 
családom eredetileg nem volt 
a Chábád közösség tagja, de 
apám idővel a Lubavicsi Rebbe 
követőjévé vált. A halála után 
fedeztük fel, hogy élénk levele-
zés folyt közöttük. Apám több 
mint nyolcvan levelet kapott a 
Rebbétől.

Mindannyian gyakran írtunk 
a Rebbének. Én azt tudakoltam 
tőle, hogy melyik jesivát válasz-
szam, később pedig, hogy mi-
lyen foglalkozást űzzek, hol tele-
pedjek le stb. Mindig megfogad-
tam a tanácsait.

1972-ben megszületett a he-
tedik gyermekünk, de kilenc he-
tes korában meghalt. Írtam a 
Rebbének és azt kértem, hogy 
fogadjon bennünket, mert tá-
mogatásra lenne szükségünk. 
Ő azt válaszolta, hogy várjunk 
még egy kicsit. Nem sokkal ké-
sőbb lett három éves az egyik 
fiam, és a Rebbe azt ajánlotta, 
hogy az ilyenkor szokásos hajvá-
gási ünnepséget kezdjük el ott-
hon, Angliában, majd utazzunk 
el hozzá és ő személyesen fejezi 
be a szertartást.

Így is tettünk. Nagy megtisz-
teltetés volt, amikor a purimi ün-
nepség közepén a Rebbe meg-
kérdezte: „Itt van Sufrin Lon-
donból?” Rögtön a Rebbéhez 
rohantam, aki átadott nekem 
egy üveg vodkát, és azt kér-
te, hogy osszam meg másokkal 
New Yorkban, Párizsban és Lon-
donban. Ez után így szólt: „Mos-
tantól csak örömteli események-
ben legyen része!” Nagyon bol-
dog voltam, de azt nem értettem, 
hogy miként oszthatnám meg a 
vodkát a Párizsban élőkkel, hi-
szen oda nem utazunk. A Rebbe 
azt mondta, hogy éppen itt van 

a párizsi lubavicsi küldött, adjak 
neki a vodkából és ő majd eloszt-
ja, ha hazatért.

A Rebbével alkalmunk volt 
személyesen is találkozni. Az el-
vesztett kisbabánkról beszélt ve-
lünk. „Bár össze vannak törve, 
mert nem láthatják őt, ő azonban 

Mivel Angliában éltünk, nem 
láthattam a Rebbét olyan gyak-
ran, ahogy szerettem volna, ezért 
rendszeresen írtam neki. Ő min-
dig válaszolt, sőt időnként anél-
kül is írt, hogy levelet küldtem 
volna neki. Emlékszem, egyszer 
a Rebbe titkára küldött leve-

Amelyik ékszerekkel kereske-
dik vagy amelyik írószereket 
árul? Mert az egyikük már ka-
pott lékáchot.”  Mondtam, hogy 
az ékszerkereskedőnek, mire a 
Rebbe elmosolyodott és adott 
egy darab süteményt. 

El voltam képedbe. Hogyan 
tarthat számon a Rebbe minden 
egyes zsidót? Számára minden-
ki különálló személyiség volt, aki 
teljes figyelmet érdemelt.

Mindannyiszor, amikor elbú-
csúztam tőle, biztonságos haza-
térést kívánt és adott egy dollárt 
adományra, hogy az ő küldött-
je legyek egy micva teljesítése-
kor. Miután elhunyt, a temetőbe 
jártam ki hozzá. Egyszer, amikor 
egyenesen a repülőtérre utaz-
tam taxival a temetőből, a sofőr 
egy egydollárost adott visszajá-
róként. Ránéztem a bankjegy-
re, amin a következő szöveg állt 
héberül: „A Lubavicsi Rebbétől 
kaptam”. Feltehetően az történt, 
hogy korábban valaki tévedésből 
a Rebbétől kapott egydollárossal 
fizetett. Elámultam. Az volt az 
érzésem, hogy a Rebbe ismét jó 
utat kívánt, és megint adott egy 
bankjegyet, hogy a küldöttje le-
hessek egy micva teljesítésekor.

Az egydollárost természete-
sen megtartottam, és bekeretez-
ve a szobám falára akasztottam. 
Számomra ezt azt jelenti, hogy a 
Rebbe még odafentről is törődik 
velem, ahogyan azt földi élete so-
rán is tette.

Mordechai Tzvi Sufrin

látja önöket. Ezt ne feledjék”. A 
Rebbe azt ajánlotta, hogy vállal-
junk még gyerekeket.

Ezt követően a Rebbe levá-
gott egy tincset a három éves fi-
unk hajából. Mindannyian na-
gyon boldogok voltunk. A haj-
vágáshoz használt ollót azóta 
nagyon sok családnak kölcsön-
adtuk, szerte a világon.

Mielőtt kiléptünk volna a 
Rebbe szobájából, a feleségem 
megkérdezte, hogy meghosz-
szabbítsuk-e az amerikai tartóz-
kodásunkat, hogy részt vehes-
sünk egy rokon esküvőjén. Ő 
azt felelte, hogy utazzunk vissza, 
ahogy eredetileg terveztük.

Ez jó tanácsnak bizonyult, 
mert közvetlenül a Londonba 
érkezésünk után a feleségem sú-
lyos beteg lett, és azonnali kórhá-
zi ápolásra szorult. Ha New York-
ban maradunk, még hónapokig 
nem tudtunk volna hazatérni.

let: „A Rebbe már régen hallott 
önök felől, és reméli, hogy min-
den rendben van.” Rengeteg em-
ber írt neki, és ő mégis képes volt 
mindenkit a fejében tartani. A fi-
gyelme mindenre és mindenkire 
kiterjedt.

Minden levelét megőriztem, 
összesen 140-et. El sem tudom 
képzelni, hogy összesen hány le-
velet küldött a Rebbe élete során 
a hozzá forduló megszámlálha-
tatlan embernek. A Rebbe szá-
mára minden egyes zsidó fontos 
volt, amit a következő történet is 
jól mutat. 

Egyszer a nagyünnepek alatt 
voltam a Rebbénél és kértem tőle 
egy darab lékáchot, mézes süte-
ményt, amit az év ezen idősza-
kában osztogatott. Mondtam, 
hogy a süteményt egy londoni 
barátomnak, Nosson Vogelnek 
szánom. A Rebbe megkérdez-
te: „Melyik Nosson Vogelnek? 

Mordechai Tzvi Sufrin neves oktató és előadó volt Londonban. 
2016-ban hunyt el. Az interjú 2011 augusztusában készült.
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An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
“SHE CAN SEE YOU”  
RABBI MORDECHAI SUFRIN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת תולדות, ב׳ כסלו, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Toldos, December 2, 2016

Iwas born and raised in Manchester, England. 
Although initially my family was not associated with 
Chabad Lubavitch, later in life my father became 

a follower of the Lubavitcher Rebbe and, when he 
passed away, we discovered a rich correspondence 
between them. All told, my father received over 80 
letters from the Rebbe!
We all had the custom of writing regularly to the 
Rebbe. I, myself, wrote asking the Rebbe’s advice 
about which yeshivah to attend, what career to 
pursue, where to live, and so forth. And I followed 
whatever advice he gave me.
On the Rebbe’s advice, I pursued a career in Jewish 
education — first in Manchester and later (again 
on his advice) in London. After I married, the 
Rebbe advised me to take out a mortgage and buy 
a house. That very week, the owner of the housing 
development we lived in offered me a mortgage, 
and I saw straightaway that, if you’ve got faith in the 
Rebbe’s advice, you’ve got no problems. We bought 
a house which quickly increased in value. We were 
able to sell it at a profit and buy a much larger home 

where we are living to this day.
In 1972, my wife gave birth to our seventh child who 
passed away at only nine weeks of age. I wrote to 
the Rebbe that we wanted to come visit him for 
some inspiration, but the Rebbe said to wait until 
Purim, when it would be a happier time. As our 
three-year-old son was to have his first hair-cut, the 
Rebbe suggested that we start the upsherin at home 
in England, and he would personally finish it when 
we arrived.
And this is what we did. I was greatly honored 
when, in the middle of the Purim gathering, the 
Rebbe called out, “Is Sufrin here from London?” I 
immediately rushed over to the Rebbe who gave me 
a bottle of vodka, for l’chaim, and told me to share 
it with people while I was visiting in New York, and 
also with others in Paris and London. He then told 
me, “May you only have joyous occasions from now 
onward.”
During our private audience with the Rebbe, he 
talked to us about our baby who had passed away. 
“Although you are frustrated because you can’t see 
her,” he said, “she can see you. Please remember 
that.” 
After that he clipped off some of my three-year-old 
son’s hair, completing the upsherin, and we all left 
very happy. The scissors he used have since been 
passed around the world, and many boys have had 
their hair cut for the first time using those particular 
scissors.
Before we left, my wife asked the Rebbe’s advice 
if we should extend our stay in New York in order 
to attend the wedding of her cousin. But the Rebbe 
said, “No, go back as planned.”
It proved to be very good advice because no sooner 
had we landed in London than my wife fell gravely 
ill and had to be hospitalized. Had she remained in 
New York, she would have been unable to return 
home for several months. 
Living in London, I was not able to see the Rebbe in 

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 1400 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org
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Kóser konyha

Loksn („tészta”)
Az askenáz (európai szárma-
zá  sú) zsidók nem szoktak 
rizst, kukoricát, földimogyo-
rót és hüvelyeseket sem enni 
Pe  száchkor. Haszidok és 
más kö zösségek Peszáchkor 
ügyelnek arra is, hogy a ma-
cesz ne kerüljön érintkezés-
be vízzel vagy nedvességgel 
(srujá – geb rokszt), így nem 
esznek knédlit, és hason-
ló ételeket Peszách el ső hét 
napján. A nyolcadik na pon 
azonban a Haszidok is esz-
nek sruját. 

4 nagy tojás
fél pohár krumplikeményítő 
fél pohár vízben feloldva
csipetnyi só

Alaposan összekeverjük 
a hoz závalókat, majd kiola-
jozott ser penyőben nagyon 
vékony „pa lacsintákat” sü-
tünk belőlük. 

Szorosan fel tekerjük, 
majd vékonyan fel szele tel  jük 
mind egyiket. Az adag tetszés 
szerint több szörözhető. Le-
vesbetétként kí náljuk. Hű - 
tőben egy-két napig áll el.

A Rebbe születésnapja

Kérdezd a rabbit!
Merre van a jobb és merre van a bal?

A hetedik lubavicsi rebbe, Me-
ná chem Mendel Schneerson 
rab bi 117 évvel ezelőtt, niszán 
hó 11-én (idén április 16.) szü-
letett. 1978 óta az Egyesült Álla-
mokban a születésnapját az Ok-
tatás és a tudás megosztásának 
napjaként ünneplik. 

A Rebbe számtalanszor be-
szélt arról, hogy az embernek a 
zsidó dátum szerint számított 
születésnapját kell ünnepelnie. 
Ez az a nap ugyanis, amikor Is-
ten különleges erőt ad az ünnep-
lőnek, az ember saját, személyes 
ros hásánája. 1988-ban korábbi 
micva kampányai mellé meghir-
dette a születésnap kampányt is, 
és hosszú listát állított össze ar-
ról, hogy miként ajánlatos ün-
nepelni ezen a napon. Jó, ha az 
ember minél többet teljesít a fel-
soroltakból, mert ezek által nyer 
spirituális energiát a következő 
évére, és hozhat áldást mások-

ra is. Jó, ha ezen a napon meg-
áldunk másokat, mert áldásunk-
nak különleges ereje van. Helyes, 
ha ezen a napon az ember egy 
kevés időt elkülönülve tölt, át-
gondolja és mérlegeli az elmúlt 
évét és cselekedeteit. 

A Rebbe ösztönözte híveit, 
hogy ezen a napon minél több 
cedákát adjanak, imádkozza-
nak, igyekezzenek végigolvas-
ni a Zsoltárok könyvét, tanulják 
meg és olvassák el az adott évre 
vonatkozó „személyes” zsoltár-

jukat (mindig eggyel nagyobb 
számú, mint ahányadik szüle-
tésnapról szó van), tegyenek fo-
gadalmat az új évre, tanuljanak 
és tanítsanak Tórát, mondjanak 
sehechejánu áldást új gyümölcs-
re és tartsanak családi vagy ba-
ráti összejövetelt, melyen az 
evés-ivás mellett fontos, hogy 
helyet kapjon a tóratanulás, il-
letve az, hogy az ünneplő nyil-
vánosan megfogadja, hogy mely 
micvákat tartja be szigorúbban a 
következő évben. 

Tisztelt Oberlander rabbi!
Lehet, hogy a kérdésemnek sem-
mi értelme nincs, lehet, hogy – 
ahogy szokta mondani – nagy 
háláchikus irodalma van. Arra 
lennék kíváncsi, hogy van-e vala-
mi jelentősége annak, hogy merre 
fordulunk, péntek este a Löchá 
dodi végénél, amikor hátra fordu-
lunk hogy köszöntsük a „belépő” 
Szombat-menyasszonyt. Vagy ez 
nincsen szabályozva, mindenki 
arra fordul, amerre épp eszébe jut?

Üvdözlettel:
Smuel

Kedves Smuel!
Természetesen ennek is nagy 
háláchikus irodalma van és 
amint látni fogjuk, nem is olyan 
egyszerű megválaszolni a kérdé-
sét (lásd Talmudic Encyclopedia [héber] 
29. kötet 1–12. oldal; Or Jiszráél folyóirat 
6. szám 27–38. oldal, 7. szám 202–205. 
oldal; Bét Áháron vöJiszráél folyóirat 
167. szám 105–116. oldal). 

Amikor péntek este
megfordulunk nyugat felé

A Löchá dodi (Sámuel imája – Zsidó 
imakönyv 170. oldal) elején kelet felé 
nézünk, majd a végén megfordu-
lunk nyugatra, ahogy ön is írta. 
A legtöbben a déli irányon át for-
dulnak (vagyis jobb kéz felé az 
óramutató járásával megegyező 
irányba), míg a Chábádban az a 
szokás, hogy észak felé kezdjük 
a fordulást (vagyis bal kéz felé 
az óramutató járásával ellentétes 
irányba). A meghajlás után min-
denki újra kelet felé fordul, még-
pedig úgy, hogy tovább fordul 
arra, amerre eredetileg is tette. 
(Tehát, pl. ha az óramutató járá-
sával megegyező irányba fordult, 
akkor arra halad tovább.)

Az Álter rebbe véleménye 
alapján a kohénok fordulásá-
val kell ezt párhuzamba állítani, 
akik keletről, az óramutató járá-
sával megegyező irányban halad-
va, déli irányon át fordulnak nyu-

gatra, hogy megáldják a zsidókat. 
Ugyanezt az irányt kell követni a 
Löchá dodinál is a forduláskor. Az 
Álter rebbe unokája, a Cemách 
cedek azonban nem értett ezzel 
egyet. Szerinte mindig a jobb ol-
dalnak kell vezetnie a mozdulatot 
a forduláskor, vagyis az óramuta-
tó járásával ellentétes irányba kell 
mindig fordulni, és így teszünk a 
Löchá dodinál is.

Érdekes, hogy a 7. lubavicsi 
Rebbe (1902–1994) sokáig az 
Álter rebbe véleményét követve 
fordult, amikor azonban utána-
járt és kiderült, hogy az 5. rebbe, 
a Rebbe RáSáB (1860–1920) a 
Cemách cedeket követte, onnan-
tól ő is ezt az irányt preferálta 
(lásd Torát Menáchem 37. kötet 150. ol-
dal; Szidur Rábénu Házákén 710. oldal). 

Oberlander Báruch

A cikk teljes verzióját, részletes 
há lá chikus okfejtéssel a zsido.com 
hon lapon olvashatják.


