
Hálával gondolunk az Örökké-
valóra, hogy megéltük újságunk 
első számának kiadását Sávuot 
ünnep előestéjén, a Tóraadás 
ünnepén. Ennek kapcsán illő 
megvizsgálnunk a Tóraadás 
lényegi részét: a 613  micvát és 
a Tóratanulást, valamint e ket-
tő mértéktét. Vajon melyik fon-
tosabb a másiknál? 

Bölcseink a rabbinikus iro-
dalomban látszólag egymásnak 
ellentmondóan értekeznek a 
micvák betartásáról és a Tóra-
tanulásról: 
� „A bölcsesség célja a jócsele-

kedetek.” (Beráchot 17a) 
� „Nem a midrás (Tóratanulás) 

a lényeg, hanem a cselekede-
tek.” (Pirké Ávot 1:17) 

� „A tanulás azért fontos, hogy 
jó cselekedetek felé vezessen 
minket.” (Kidusin 40b) 

Rási ezt így magyarázza: „Me-
lyik függ a másiktól? A nagytól 
függ a kicsi” – vagyis a micvák 
előrébb valók a Tóratanulásnál. 

Másrészről a Mislé (Salamon 
király könyve) szerint: „A 
micvák olyanok, mint a gyertya 
lángja, a Tóra pedig olyan, mint 
a fény (6:23)”. Bölcseink ezt így 
magyarázzák: A micvá a gyer-
tya. Meddig ég? Nem tovább 
egy óránál. Ezek szerint min-
den micvá csak ideiglenesen 
véd meg minket a jécer hárától 
(rossz ösztöntől), csupán egy 
óra erejéig. A Tóra viszont ma-
ga a fény. Ez meddig világíthat 
nekünk? Örökre! Tehát a Tóra 
fénye örök érvényű, örökre 
megvéd minket a jécer hárától. 
(Szotá 21a) 

A Jeruzsálemi Talmud erő-
sebb megfogalmazással él: „A 
Tóra összes micvája sem ér fel 
a csupán egyetlen egyszeri Tó-
ratanulással.” (Jerusálmi 1:1) 

A Szent Zóhár könyvében ez 
áll: „Aki ragaszkodik a Tórához, 
az az Örökkévalóhoz ragaszko-
dik” – vagyis, aki Tóra tanulás-
sal foglalkozik, az közel kerül az 

Örökkévalóhoz. 
A kérdést a leg-

határozottabban ez 
a vers magyarázza 
meg: „mert harmat 
fénye harmatod” 
(Jesájá 26:19). A 
bölcsek magyará-
zata szerint: „Aki-
ben megtaláltatik a 
Tóra fénye, azt a 
harmat majd életre 
kelti, akiben nem 
találtatik meg, az 
nem fog feltámadni 
a Messiás eljövete-
lekor.” (Ketubot 
111b) A harmat a 
feltámadásra utal, 
és a messiási idők-
re vonatkozik. A 

fény pedig a Tóra fénye, ami 
tanulás által világítja meg az 
embert. Ha ez így van, akkor 
csak a Tóratanulás vezetheti az 
embert a feltámadáshoz. Ezek 
szerint akármilyen cádik (igaz) 
ember is az, aki mind a 613 
micvát megtartja, ha nem ta-
nulja a Tórát, nem támad fel a 
Messiás eljövetelekor. 

Ezt az ellentmondást – a Tó-
ratanulás és a micvák gyakor-
lásának e két nézőpontból való 
értékelését – akkor tudjuk he-
lyesen értelmezni, ha megért-
jük, hogy a Tóratanulás a zsidó 
hagyományban kétféle kategó-
riában létezik: 

1 – Gyakorlati tudást elsajá-
tító Tóratanulás, amit a micvák 
betartása érdekében kell foly-
tatni. Itt a micvák fontosabbak, 
mint a Tóratanulás, mert a ta-
nulás csak eszköz a gyakorlati 
dolgok elősegítéséhez. A cél 
fontosabb az eszköznél. 

2 – Az a fajta elmélyült, 
hosszas tanulás, amiben az 
ember a Tóra megértésén fára-
dozik, hogy megismerje belőle 
az Örökkévaló bölcsességét. Ez 
főleg a szóbeli tan, a Talmud 
intenzív tanulását jelenti. A 
bölcsek ezt a fajta tanulást „tu-
lajdonosváltásnak” nevezik, 
mert ez a tudás már nem az 
Örökkévaló Tórájának számít, 
hanem a tanuló sajátjának. A 
Teremtő bölcsességének szel-
lemi fénye megjelenik a Tórát 
tanuló lelkében, így az szemé-
lyisége integrált részévé válik. 
Az ilyen típusú tanulásra vo-
natkoznak azok a vélemények, 
melyek szerint a Tóratanulás 
fontosabb a micváknál. Mind-
kettő feladata az emberi lélek 
fejlesztése, személyiségének 

építése, ám ebben a Tóratanu-
lás előrébbvaló. Mi az oka en-
nek az elsőbbségnek? 

A Tóra 613 micvából áll 
(248 tevőleges, szellemi építő 
parancsolatból és 365 tilalmak-
kal összefüggő, tiltó parancso-
latból). Ennek megfelelően, a 
zsidó hagyomány szerint az 
emberi testben, a micvák szá-
mával megegyezően, 613 szerv 
és ín található. Minden szelle-
mi, építő micvá egyike megfelel 
a test egy szervének. Rabbi 
Cháim Vitál (aki a nagy kab-
balista Jicchák Luria legkivá-
lóbb tanítványa volt) hozzáte-
szi: „Az ember lelkében – ami 
az agyban lakozik –, szintén 
megtalálható mind a 613 mic-
vának megfelelő rész”.   

A mély Tóratanulás az em-
ber lelkét fejleszti, míg a 
micvák a test szellemi részének 
építőkövei. Így már megérthet-
jük, hogy a Tóratanulás elsőbb-
séget élvez, mert a lélek maga-
sabb szintű mint a test. Mindez 
a korábban említett – „mert 
harmat fénye harmatod” –  ver-
set is jobban megvilágosítja a 
számunkra, mivel a feltáma-
dáshoz szükséges a lélek, amit a 
Tóra fénye kelt életre. 

Az utóbbi időkben – az 
Örökkévalónak hála – Buda-
pesten is kezdünk sokasodni, 
akik elmélyülünk a Tóra böl-
csességének tanulmányozásá-
ban előadások és chávrutá (két 
személyes) tanulás keretében. 
Kérjük az Örökkévalót, hogy 
folytathassuk ezt a szép fejlő-
dést, és növekedjen a Tórata-
nuláson részvevők száma, hogy 
örömmel és büszkén tudjuk a 
Tóraadást megünnepelni. 

Keleti Dávid rabbi 

 

 
Mi a fontosabb? A micvák (parancsolatok) 

megtartása vagy a Tóratanulás? 

A rabbi gondolatai 

 Bluma 



Talán néhány olvasó túl fiatal 
ahhoz, hogy emlékezzen a híres 
visszaszámolásokra rakétakilö-
vések előtt: 10, 9, 8… kilövés! 
Mikor börtönökben dolgoztam, 
a legtöbb rab nagyobb lelkese-
déssel és reménnyel beszélt a 
börtönben hátralévő idejéről, 
mint a már letöltött évekről. 
Ebben a kontextusban még ér-
dekesebbé válik egy klasszikus 
kérdés a szefiráról, a Peszách 
és Sávuot közti 49 napos idő-
szakról: Mivel általában vissza-
számolni szoktunk egy nagy 
jelentőségű eseményig, vajon 
miért azokat a napokat és hete-
ket számoljuk, amelyek már 
elmúltak, egészen addig a pil-
lanatig, amikor újra megta-
pasztaljuk a Tóraadást? 

Egy érdekes kijelentést talá-
lunk Jákovval kapcsolatban. 
Jákov maga szabta meg az árat 
– a hét év munkát – Ráchel ke-
zéért. Amikor letelt az idő, jö-
vendőbeli apósa, Láván elé já-
rult, és követelte annak lányát. 
A Tóra furcsa módon így fo-
galmaz: „Jákov hét évet dolgo-
zott Ráchelért, de csak néhány 
napnak tűnt a szemében, az 
iránta érzett szerelme miatt.” 
(1Mózes 29:20) Ez nem csak 
afféle szentimentális közhely. A 
Tóra beszámol róla, hogyan ér-
zékelte Jákov annak a hét év-
nek az elmúlását: „csak néhány 
napnak tűnt a szemében”. És 
miért? Mert annyira szerette 
Ráchelt! 

Mi ezzel a probléma? Hát az, 
hogy ha annyira szerette őt, egy 
hét egy évnek tűnt volna, egy év 
egy évszázadnak, hét év pedig 
egy évezrednek! Hogy lehet, 
hogy úgy érezte, hogy a hét év 
olyan gyorsan eltelt? 

Hogy lassúnak vagy gyors-
nak érzékeljük az idő múlását, 
az attól függ, hogy passzívan 
vagy aktívan töltjük. Ha valaki 
arra vár – mint az angol köz-
mondásban –, hogy felforrjon 
egy lábas víz, akkor úgy tűnhet, 
mintha sose akarna felforrni.  

Ha az ember arra vár, hogy 
elkészüljön a pirítós, hogy 
megérkezzen a vonat, hogy 
megismerje végre a Nagy Őt, 

vagy akár arra, hogy eljöjjön a 
Messiás, akkor a várakozás, 
akármilyen hosszú vagy rövid 
is, egy örökkévalóságnak fog 
tűnni. Ha viszont valaki például 
több évnyi kemény tanulás 
után az államvizsgára készül, 
hat hónap tanulás nagyon  
gyorsan elrepülhet. Ha az első 
hónapban csak az anyag egy kis 
részét sikerül átnézni, az ember 
azt kívánja, bárcsak le lehetne 
lassítani az időt. 

Ugyanez a helyzet az atlétá-
val, aki az olimpiára készül, és 
akinek négy rövid év alatt a föld 
leggyorsabb emberévé kell vál-
nia. Az idő jobban kergeti, mint 
bárki vagy bármi más. Négy év 
gyorsan elszaladhat, ha az em-
bernek fontos és sürgős célja 
van. Erről írja a Misna a Pirké 
Ávotban (2:15): „A nap rövid, 
és a munka sok.” Mikor rövid a 
nap? Amikor sok a munka! 

Most már talán megérthet-
jük, miért telt el olyan sebesen 
Jákovnak a hét esztendő. Jákov 
annyira mélyen tisztelte leendő 
feleségét, Ráchelt, hogy úgy 
érezte, csakis a legjobbat ér-
demli. Ezért azt a hét évet arra 
használta fel, hogy emberileg 
fejlődjön és kijavítsa az esetle-
ges jellembeli hibáit, hogy azo-
kat ne vigye magával a házas-
ságába. Jákovhoz hasonlóan 
nekünk is tanácsos készülnünk 
az élet fontos eseményeire: in-
kább cselekedjünk, mint pasz-
szívan várjunk, minden évben 
legyünk egy évvel jobbak és tö-
kéletesebbek, mint egy évvel 
öregebbek és frusztráltabbak. 
Legyen szó nősülésről, vagy a 
Messiás eljöveteléről, ezt a tak-
tikát érdemes követni. 

Ezért van az, hogy amikor 
Sávuotról, a Tóraadás újraélé-
séről van szó, emelkedő sor-
rendben számoljuk a napokat. 
„Már több, mint öt hét eltelt! 
Mit értem el ez alatt az idő 
alatt?” Ez az attitűd segít meg-
felelően felkészülni, hogy telje-
sebben tudjuk átélni, mikor vé-
gül odaérünk! 

 
Forrás: Aish.com 
Fordította: Kalász Marietta 

Ez a téma méginkább előtérbe 
kerül az Ácháré mot heti sza-
kasszal kapcsolatban. A Tal-
mudban Jochánán rabbi meg-
jegyzi, hogy közvetlenül a 
szotákat (házasságtörő nőket) 
követő rész után a kohénoknak 
(papoknak) adott tized részle-
tezése következik:  

„Miért követi közvetlenül a 
házasságtörő nőkről szóló részt 
a kohénoknak tett felajánlások 
és a tized említése? Azért, hogy 
megtanítson minket arra, hogy 
aki nem adja át a kohénnak a 
tizedet, az a végén a kohént 
fogja megkérni, hogy rendezze 
el az ügyeit a feleségével.” 
(Beráchot 63a).  

Mi lehet az összefüggés a nő 
hűtlensége és a visszatartott 
tized között?  
 
Elszakadás a kohanitáktól 

 
Alapvető fontosságú, hogy az 
emberek szoros kapcsolatot 
tartsanak azokkal, akik – mint 
a kohénok – a Tóra és az Örök-
kévaló szolgálatának szentelik 
az életüket. Ahogy írva van: „A 
kohénok ajkaiból őrzik meg a 
tudást, és az ő szájukból keresik 
a Tórát”. (Máláchi 2:7) 

Ez a kapcsolat rendkívül 
fontos az emberek etikai tanítá-
sa szempontjából, mert ez teszi 
lehetővé, hogy a Tóra tanításai 
elérjék az emberiséget. A Tóra-
tudósokat lelkesíti, hogy a Tan-
ban elmélyedhetnek és elemez-

hetik annak bölcsességeit, a 
többieket pedig befolyásolja az 
olyan emberekkel való kapcso-
lat, akik a Tórát és annak etikai 
magyarázatit tanulják.  

Mi által lesz biztosított a 
hétköznapi emberek és a szel-
lemi elit közötti kapcsolat? Az 
által, hogy a Tóra elrendeli a 
kohénok számára a tizedet és a 
különböző felajánlásokat.  

Az olyan embereknek, akik 
elszakadnak a szellemi vezetők-
től, a saját értékrendjük is meg-
romolhat, morális érzékenysé-
gük csökkenhet. Ennek ered-
ményeképpen a materiális világ 
túlságosan fontossá válik a 
számukra, és a Tórától és an-
nak szentségétől elszakadnak. 
A családjuk morálisan olyan 
szintre süllyedhet, ahol a leg-
alapvetőbb emberi értékek – 
mint a hűség és a mértékletes-
ség – is veszélybe kerülhetnek. 
A spirituális összeomlás miatt, 
így a végén a kohén segítségére 
lesz szükség a házasfelek hűt-
lensége miatt.  

Amikor azonban a morális 
romlás olyan mértékűvé válik, 
hogy az ember puszta lelke is 
megrémül a családi életét sújtó 
sokkoló dekadenciától, akkor 
ráébred, hogy milyen rosszul 
tette, hogy elszakadt a Tóratu-
dósoktól és a kohénoktól. 
 
Forrás: RavKookTorah.org 
Fordította: Sasvári Ildikó 
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Rabbi Label Lam 

Miért nem visszafelé 
számoljuk  az  omert? 

 

 Rabbi Abraham Isaac HaKohen Kook 

Mi a kapcsolat a Ko-
haniták és az erkölcs-
telen nők között? 

Heti szakasz Nászo 

A Számok könyvének első tíz fejezete a sivatagban ván-
dorló izraeliták szervezetét mutatja be. A népszámlálás, 
amely meghatározza a törzsek táborhelyeit, a leviták 
szentélybeli feladatai és felszentelésük – mindezek a té-
mák egy olyan előkészítő munkára vonatkoznak, amely 
milliók pusztai vándorlását segítik megszervezni.  Mind-
ezen – főként technikai témák – közepette a Tóra a há-
zasságtörő nőről, a szotáról is szól. Vajon mi lehet a kap-
csolat az izraeliták pusztai vándorlásának megszervezése 
és a hűtlenség és féltékenység szomorú története között? 



„És szólt az Örökkévaló Mózes-
hez, mondván: Szólj Áronhoz 
és mondd neki: Midőn fölte-
szed a mécseseket, a lámpa elő-
része felé világítson a hét mé-
cses.” (4Mózes 8:1-2)  

Beháálotchá heti szakasza 
foglalkozik a Menóra mécsese-
inek meggyújtásával a Szen-
télyben. A Midrás írja, hogy 
Áron épített egy lépcsőzsámolyt 
a Menóra elé, és arra fellépve 
gyújtotta meg azt. A fellépő 
zsámoly valós, hisz olvashatunk 
róla a Misnában is: „És volt egy 
kő a Menóra előtt, és rajta 3 
lépcső, amelyekre felállt a 
kohén és elrendezte a mécsese-
ket, rátette a kancsót a második 
lépcsőre és kiment.” (Támid 
3:9).  

Az, hogy a Midrás és a 
Misna egyaránt felhívja a fi-
gyelmünket erre a zsámolyra, 
azt mutatja, hogy valamilyen 
különleges jelentőséggel bír ez 
az eszköz a gyakorlati funkció-
ján túlmenőleg.  

Rási, a kimagasló Tóra-
kommentátor idéz egy nagyon 
érdekes midrást: „Vajon miért 
van a Menórára vonatkozó tó-
rai rész egyből azután a rész

után, amelyben a törzsek feje-
delmei bemutatták áldozataikat 
a Miskán felavatásánál, ahogy 
ez Nászo heti szakaszának vé-
gén szerepel? Mikor Áron látta 
a vezetők felajánlásait, aggó-
dott amiatt, hogy sem ő, sem a 
törzse nem volt a vezetők kö-
zöttük. Az Örökkévaló így szólt 
hozzá: Megígérem, hogy a Te 
micvád nagyobb lesz, mint az 
övék, ezért ami téged illet, te 
fogod előkészíteni és meggyúj-
tani a lángot.”  

Rásinak ez a magyarázata el-
tér a többi kommentártól. Mit 
ért Rási azon, hogy a Menóra 
meggyújtása nagyobb tisztes-
ség? Rámbán, az egyik kima-
gasló középkori Tóratudós így 
magyarázza: Rási a Chánukiá 
fényeinek meggyújtására gon-
dolt – amelyet Áron leszárma-
zottjai, a Hasmoneusok bátor-
sága révén tudtak meggyújtani 
–, amely hagyomány még ma is 
folytatódik, annak ellenére, 
hogy a Szentélyt lerombolták.  

Egyes kommentárok azon-
ban eltérő értelmezést adnak: A 
Menóra jelképezi a Tórát, 
ahogy azt olvashatjuk: „Mert a 
mécses a parancs, és a Tan,

a világosság” (Példabeszédek 
6:23). A Tóra tanulása az, ami 
erejével fogva vezeti a zsidó né-
pet. Ez az, ami által a zsidó nép 
létezik, és ami nemzetként 
egyesít minket ma is. A Menóra 
meggyújtásával Áron a Tóra 
fényének szétáradását szimbo-
lizálta. 

Ezáltal megérthetjük azt is, 
hogy miért kellett Áronnak 
felmennie a három fokú kőlép-
csőn, hogy meggyújthassa a 
Menórát.  

Slá HáKádos, a 17. századi 
nagy kabbalista szerint 3 tulaj-
donság jellemző a gonosz em-
berre: „Az irigykedés, az élvezet 
hajszolása és a becsvágy kiza-
varják az embert a világból.” 
(Pirké Ávot 4:21).  

A Menóra előtti 3 lépcső 
ezeket a tulajdonságokat szim-
bolizálta. Áron ezáltal a jövő 
generációinak küldött üzenetet: 
Ha tovább akarod adni a Tóra 
tanítását, ha fel akarsz emel-
kedni a Tóra szellemiségéhez, 
először  a tulajdonságaidnak 
kell rendben lenniük. 

Egyszerűen szólva: a helyes 
viselkedés és jó karakter meg-
előzi a Tóratanulást. Mielőtt 
elkezdünk Tórát tanulni, meg 
kell győződnünk arról, hogy a 
személyiségünk megfelelő-e. 
 
Forrás: Torah from Dixie 
Fordította: Schwarcz Péter 

A zsidó vallás egyedülálló abból 
a szempontból, hogy minden 
egyes zsidónak kötelező ismer-
nie a Tórát. Az első mondat, 
amit egy zsidó gyereknek meg-
tanítanak, hogy a „Tórát Móze-
sen keresztül kaptuk, és az 
minden zsidó öröksége”. 

A Tóra mindenkihez szól, 
nem csupán egy szűk elit ki-
váltsága. Sokkal inkább egy élő, 
lélegző dokumentum, a zsidó 
nép nélkülözhetetlen része. 
Mindnyájunknak állandóan 
tanulnunk kell, és a tanultak 
szellemében kell élnünk. 

Ahogy Maimonidész írja: 
(Misné Torá, 1:8-9): „Minden 
zsidó köteles Tórát tanulni, 
akár szegény vagy gazdag, akár 
egészséges vagy beteg, akár fia-
tal vagy idős. Még ha koldus is 
az illető, akinek a megélhetése 
adományokból származik, vagy 
ha családi kötelezettségei van-
nak a feleségével és a gyerekei-
vel szemben, akkor is meghatá-
rozott időt kell szánnia Tórata-
nulásra, éjjel és nappal”. Ahogy 
írva van: "Gondolj rá nappal és 
éjjel”. (Józsua 1:8)  

Izrael nagy bölcsei között 
voltak favágók, vízhordók és 
világtalanok is. Ezen nehézsé-
gek ellenére a nappalt és az éj-
jelt a Tóra tanulásával töltötték, 
és ők is azok közé tartoztak, 
akik a Tórát megszakítás nélkü-
li láncolatként adták tovább. 

A tíz kém a következőt jelentet-
te a zsidó népnek: "A nép, 
amely az országban lakik, igen 
vad, a városok meg vannak erő-
sítve és nagyon nagyok. Ott lát-
tuk Anák (az óriás) gyermekeit 
is… Nem bírjuk legyőzni azt a 
népet, mert erősebb nálunk." 
(4Mózes 13:28-31 ).  

A kémek feladata az volt, 
hogy felderítsék az országot és 
jelentsenek róla. Miben hibáz-
tak? 

Ákédá magyarázata szerint 
megfelelő volt a kémek jelenté-
se.  Megfigyelték és elmondták, 
hogy mit láttak. Abban hibáz-
tak, hogy mindebből levontak 
egy következtetést és ezt adták 
tovább, azaz hogy nem kellene 
bemenni ebbe az országba.  A 

feladatuk viszont nem az volt, 
hogy végső következtetést von-
janak le, csak jelenteniük kel-
lett volna a tényeket. 

Tévedtek abban, hogy nem 
képesek meghódítani a földet.  
Az Örökkévaló képes az esélyte-
lenség esetén is segíteni. Csu-
pán az ő nézetük szerint volt 
elképzelhetetlen sikeresen 
meghódítani Izrael földjét, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
az valóban lehetetlen. 

Mi ebből a tanulság? Külön-
böző helyzetekbe kerülve mi is 
gyakran jutunk téves következ-
tetésekre előítéleteink alapján. 
Óvatosnak kell lennünk, mert 
gyakran lehetnek olyan körül-
mények, melyekről nincs tu-
domásunk, vagy amit nem vet-

tünk figyelembe. Különleges 
képesség kell ahhoz, hogy pusz-
tán a tények alapján mindig jó 
döntéseket hozzunk. 

Ez különösen igaz akkor, 
amikor más emberekről ítélke-
zünk. Vannak, akik hajlamosak 
– helytelenül – negatív követ-
keztetéseket levonni másokról. 
Még akkor is, ha alapjában véve 
igaz, amit más emberekkel 
kapcsolatban látunk, mindig 
figyelembe kell vennünk, hogy 
következtetéseink hibásak le-
hetnek, ezért törekednünk kell 
rá, hogy a másik embert inkább 
kedvezően ítéljük meg. 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: G. Sz. 

 
A cseppben lakozó érték 
 

Néhányan tétováznak, hogy Tó-
rát tanuljanak, mert nem tud-
ják elképzelni, hogy akár tudó-
sok is lehetnek. Úgy érvelnek, 
hogy akkor minek elkezdeni? 
De ez a gondolatmenet hibás, 
mert a Tóra tanulásával töltött 
minden perc értékes és örök. 

Joszef Kahaneman rabbiról 
mesélik a következő történetet, 
aki Litvániában élt Ponevics 
városában. Amikor a náci fe-
nyegetés egyre ijesztőbbé vált, a 
rabbi elmenekült és Palesztiná-
ban telepedett le. Mikor meg-
érkezett Tel Avivba, büszkén 
jelentette ki: „Azért jöttem ide,  
hogy alapítsak egy jesivát.” 
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Rabbi Kalman Packouz 

Miben tévedtek a kémek? 
Heti szakasz Slách 

Yoel Feiler 

A három kőzsámoly 

Heti szakasz Beháálotchá Rabbi Shraga Simmons 

A könyv 
népe 



Azok, akik üdvözölni jöttek a 
rabbit, meghökkentek: „Nyil-
vánvaló, hogy nem vagy óvatos! 
– mondták neki – Rommel 
csapatai Egyiptomban állomá-
soznak és egy Izrael elleni totá-
lis inváziót terveznek. A rabbik 
ezerszámra osztják szét a kitli-
ket szerte az országban. Elke-
rülhetetlen a megsemmisíté-
sünk!” „Ez engem nem riaszt el 
– válaszolt Kahaneman rabbi – 
Ha képes volnék terjeszteni a 
Tóratanulást akár csak pár na-
pig, az már önmagában örökké 
tartó jelentőséggel bírna!” 
Kahaneman rabbi felépíttette a 
jesiváját Bné Brákban, és 
Ponevics városáról nevezte el. 
Ma ez a legnagyobb jesiva Izra-
elben. 

 
Most van itt az ideje 

a tanulásnak 
 

Néhányan azt a kifogást hozzák 
fel: Túl öreg vagyok már a ta-
nuláshoz. De Rabbi Akiva – aki 
nemzedéke legnagyobb bölcse 
volt és 24000 tanítványa követ-
te – negyven éves koráig még 
az álef-bészt sem tudta! Sá-
vuotkor egész éjjel fent va-
gyunk, és Tórát tanulunk, hogy 
megmutassuk, ha Tóratanulás-
ról van szó, semmi sem olyan 
fontos, mint a jelen. 

Ahogy Maimonidész írja 
(Misné Torá, 3:7): „Talán lesz, 
aki azt mondja: Megszakítom a 
tanulmányaimat, amíg pénzt 
keresek, és aztán majd visszaté-
rek a tanuláshoz. Megszakítom 
a tanulmányaimat, amíg meg-
veszek mindent, amire szüksé-
gem van, és majd ha keveseb-
bet kell törődnöm az üzlettel, 
újra tanulni fogok. Ha valaki 
így gondolkodik, soha nem fog 
részesülni a Tóra Koronájából. 
Inkább a munka legyen ideig-
lenes, és a Tóra tanulása állan-
dó. Ne mondja senki, hogy 
majd tanulok, ha ráérek, mert 
lehet, hogy nem fog ráérni.” 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: K. Á. 

 

A valódi szerénység azt jelenti, 
hogy készek vagyunk rossz 
fényben feltüntetni magunkat, 
ha ez segít valaki másnak. En-
nek eklatáns példáját láthatjuk 
a Korách heti szakaszban. Mó-
zes és Áron unokatestvére, 
Korách, lázadást szított ellenük 
azt állítva, hogy igazságtalanul 
ragadták magukhoz a vezető 
szerepeket, és nem vették figye-
lembe a nép többi tagjának 
prófétai képességeit. Azt állítot-
ta, hogy Mózes és Áron nem 
szentebbek, mint bárki más, és 
kigúnyolta a tanításaikat. 
Dátán, Ávirám és még 250 em-
ber csatlakozott hozzá. 

Vajon volt alapjuk ezeknek a 
vádaknak? Nem, teljességgel 
abszurdak voltak. Ki vádolhat-
ná Mózest azzal, hogy magához 
ragadta a hatalmat, hiszen az 
elején az Örökkévalónak kellett 
meggyőznie őt, hogy fogadja el 
a vezető szerepet? A Tóra úgy 
írja le Mózest, mint a „legsze-
rényebb embert a világon”. A 
hatalomszerzés volt a legutolsó 
dolog, amit akart.  

Mindazonáltal Mózes azt 
mondta a lázadóknak, hogy ha 
bármilyen kétségük van Áron 
kinevezésével kapcsolatban, 
akkor végezzék el a következő 
próbát: Minden egyes ember, 

aki jogot formál Áron pozíció-
jára, hozzon illatáldozatot az 
Örökkévalónak, és akit a Min-
denható választ, az lesz a Fő-
pap. Mózes hajlandó volt a sa-
ját pozícióját kockára tenni 
azért, hogy lecsendesítse a lá-
zadókat. 

Ezután, a szerénység fényes 
példáját mutatva, Mózes talál-
kozni akart Dátánnal és 
Ávirámmal. Noha ők ketten 
provokatőrök voltak, és Mózes 
azt kockáztatta, 
hogy megalázzák, 
mégis békét akart 
teremteni. Dátán 
és Ávirám termé-
szetesen visszauta-
sították Mózes 
ajánlatát, és becs-
mérelték őt. Ezzel 
az utolsó próbál-
kozás is elbukott, 
és ez a szerencsét-
len történet azzal 
végződött, hogy a 
föld megnyílt, és 
elnyelte a lázadó-
kat.       

Drámai tanul-
ságot találunk eb-
ben a történetben. 
Noha Mózesnek 
100%-ig igaza volt, 
és kitette magát 

sértéseknek és megaláztatásnak 
is, mégis megtett mindent, amit 
csak tudott, hogy megállítsa a 
tragédiát. Ezzel példát mutatott 
az elkövetkező nemzedékeknek, 
hogy milyen is az igazi szerény-
ség, és megmutatta, hogy a bé-
ke érdekében milyen messzire 
kell elmennünk a saját egonkon 
való felülemelkedésben. 
 
Forrás: Aish.com 
Fordította: D. Ch. 
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A 
 

szeretettel vár minden zsidó 
fiatalt, akit érdekel ősei hagyo-
mánya, és aki szeretne kellemes 
hangulatban, zsidó fiatalok kö-

zött tanulni és az ünnepeket 
velük együtt tölteni. 

 

Diák tagjaink számára  
ösztöndíjat biztosítunk! 

 

Jelentkezés: 
Davidovics László (Joszi) 

Tel.: 06 70 320-4290 
Email: info@lativ.hu 

 

Ismerkedj meg velünk! 
Látogass el weboldalunkra: 

www.lativ.hu 
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Rabbi Yehuda Appel 

A béke érdekében 

Heti szakasz Korách 

Rabbi Isser Zalman Meltzer nagy bölcs volt 100 évvel ezelőtt Jeruzsálemben. Egy alka-
lommal, a Gemore előadása közben felszólalt egy fiatalember, aki általában nem vett 
részt a vitákban. Azt állította, hogy Rabbi Meltzer magyarázata ellentmond Szfász 
Emesznek, a nagy Talmudmagyarázó bölcsnek. Rabbi Meltzer elnézést kért a tévedé-
sért, és engedélyt kért a folytatásra. Az óra után Rabbi Meltzer egyik legjobb tanítványa 
ezt mondta neki: „Rabbi, nem értem. Először is, a magyarázata nem állt ellentétben 
Szfász Emesz magyarázatával. Másodszor, még ha ellenkezett volna is, azzal sem lett 
volna semmi baj, hiszen szabad más magyarázatot adni.” Rabbi Meltzer így indokolta 
meg tettét: „Észrevettem, hogy ott ült egy idősebb ember az előadásomon, aki nem 
szokott járni. Az a diák pedig, aki feltette a kérdést, általában nem vesz részt a viták-
ban. Azt gondoltam, hogy a két különleges körülmény talán kapcsolatban áll egymás-
sal. Talán az idősebb férfi lehetséges vőnek tartotta a fiatalabbat. Ebben az esetben 
nem akartam negatív fényben feltüntetni a fiatalembert.” Egy héttel később Rabbi 
Meltzer feltételezése igaznak bizonyult: a tanítvány eljegyezte az idősebb férfi lányát. 
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