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A Lativ Kolel szeretettel vár minden zsidó fiatalt, 
akit érdekel ősei hagyománya, és szeretne kellemes 
hangulatban zsidó fiatalok között, közösen tanulni, 
valamint ünnepeket, sábátonokat belföldön és 
külföldön együtt tölteni.
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Lativ Alapítvány: zsidó bölcsesség, hagyomány, életélmény
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A Tóra mélységei
Rabbi Yaakov Rosenblatt

Az Örökkévaló két dolgot valósított meg, 
amikor a Tórát átadta a zsidó népnek. 
Először is kapcsolatot létesített velük. Ezen
felül megadta számukra azokat a gyakorlati 
utasításokat, amelyek segítségével közeled
hetnek hozzá e kapcsolaton belül. A Tóra 
biztosítja az ember számára a szükséges ke
reteket ahhoz, hogy egyre hasonlóbbá vál
jon Istenhez, és ezzel együtt a világ is egyre 
szellemibb hely legyen.

A Tóra (ami szó szerint „tanítás”t jelent) 
Is ten útmutatója az ember számára, hogy 
hogyan élje az életét a földön. Minden, amit 
az embernek tudnia kell a fizikai és a spiri
tuális világról, az erkölcsről, a halandó élet
ről és még magáról Istenről is, az megta
lálható a Tórában. A Tóra az az útmutató, 
amelyet a Teremtő kifejezetten az Ő legfőbb 

teremtményének, az embernek írt.
Hagyományunk azt tanítja, hogy a hé

ber ábécé minden betűjének van számértéke. 
Álef, az első betű számértéke: egy. Az egysé
get, azonosságot, istenit fejezi ki. A második 
betű a bét, amelynek a számértéke: kettő. A 
többletet, kiterjedést, számosságot reprezen
tálja.

A Tóra a bét betűvel kezdődik, a tízparan
csolat pedig az álef fel. Fejtsük meg mi lehet 
ennek az oka.

A Tóra a teremtés történetével kezdődik. 
A teremtés a növekedés, a kiáradás folyama
ta volt. Először csak Isten létezett. Ezután 
az Örökkévaló számtalan fizikai teremt
ményt alkotott, amelyek a világot látszó
lag különféle részekre osztották. A terem
tés története ezért a többlet, a kiterjedés és 
a számosság története. Ezért kezdődik a bét 
betűvel.

A tízparancsolatban szereplő micvák és 
etikai tanítások képviselik a Tóra törvénye
it. A Tóra biztosítja azt az átfogó keretet, 
amelynek megfelelően kell élnünk. Azáltal 
hogy e kereteken belül élünk, közelebb hoz
zuk a teremtett világot Istenhez.

A Tóra egy metafizikai keret vagy szerke
zet, amelyet a teremtett világ sokszínűségére 
kell alkalmaznunk. A szerkezet pedig defi
níciójából adódóan egységet biztosít a vál

tozatosságnak, mert lehetővé teszi, hogy a 
különböző részek együttműködjenek. Ezért 
kezdődik a tízparancsolat álef fel. Ezek a pa
rancsok képviselik azt a struktúrát, amelyet 
a Tóra nyújt a világnak, az egyetlen célt és 
szándékot, amelyre alapozva Isten megte
remtette a világot.

Egy pillanat alatt
„És mondta Isten mindezeket a szavakat.” 
(2Mózes 20:1.) – Az összes parancsolat egy 
pillanat alatt lett elmondva, úgy ahogy az 
[emberi] száj nem képes mondani, és az [em
beri] fül nem képes hallani. Isten először el
mondta az egész tízparancsolatot [egy pilla
nat alatt], és azután egyenként megismételte 
őket abban a sorrendben, ahogy a Tórában 
áll (Midrás).

Miért volt fontos, hogy bevezetésként 
Isten elmondja egyszerre az egész tízparan
csolatot?

A Tóra célja, hogy egy egységes struktúrát 
hozzon létre, amelyen keresztül megnyilvá
nulhat az isteni a világban, és hogy meg
tanítson minket arra, hogyan irányítsuk a 
természetet és az emberiséget ebben a szer
kezetben.

Isten a forrása minden létezőnek. Mivel 
minden Őbenne gyökerezik, Ő testesíti meg 
a végső egységet. Ezért minél közelebb van 
valami Istenhez, annál jobban kifejezi az Ő 
egységét. És minél távolabb van egy teremt
mény Istentől, annál kevésbé tükrözi.

A legközelebb álló alkotás Istenhez a Tóra 
(mivel ez fejezi ki az Ő akaratát). Ezen belül 
a legközelebb álló rész a tízparancsolat, mert 
ez volt az első rész a Tórából, amit Isten az 
emberiségnek kinyilatkoztatott.

Ezért mondta el először az Örökkévaló 
egyszerre a tízparancsolatot. Mert ezek 
a parancsok annyira össze vannak kötve 
Istennel, hogy csak együtt lehetett elmon
dani őket, ami a végső forrással való egysé
güket fejezte ki.

A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa
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A 613 parancsolat
A Tóra felvázolja azokat az etikai kerete
ket, ahogyan Isten akarata szerint, a zsidó 
népnek élnie kell. Ez a keret 248 „pozitív” 
(tevőleges) micvából és 365 „negatív” (tiltó) 
micvából tevődik össze. Miért kapcsolódnak 
a micvák a 248 és a 365 számokhoz?

A Tóra két célt valósít meg. Megtanítja, 
hogyan tegyünk pozitív energiát – szellemit 
és jót – a világba pozitív cselekedetek által 
(a 248 tevőleges parancsolat). És megtanít 
minket, hogyan tartsuk fenn azt az erkölcsi 
rendet, amelyet Isten hozott létre, amikor 
megteremtette a világot, a 365 tiltás által, 
amelyek megakadályozzák, hogy az ember 
kárt okozzon ebben a keretben.

248 pozitív parancsolat van, mert a teremt
mények között csupán egy van, aki pozitív 
spirituális energiát tud beletenni a világba: 
az ember. Valójában a létezésének épp ez a 
célja, hogy minden erejét felhasználva pozi
tív módon hasson a világra. Az emberi test 
248 részből áll. Így 248 módon tud pozitívat 
tenni és ennek megfelelően 248 tevőleges pa
rancsolat van.

Miért van 365 tiltó parancsolat?
A Nap a legerőteljesebb alkotás az univer

zumban, ezért a „fizikai világ királyának” hív
hatjuk. Az évszakok körforgása a Nap 365 
napon át tartó befolyása a Földre. Így a 365
ös szám reprezentálja a világegyetem normá
lis működését, és 365 mód van arra, hogy va

„Veéle toldot Áháron uMose”, azaz ezek 
Á ron és Mózes nemzetségei – így olvas
suk ebben a hetiszakaszban, ezzel kezdődik 
Áron leszármazottainak felsorolása. Aki tud 
a Tóra nyelvén, az tudja, hogy az „éle toldot”, 
a leszármazottak felsorolása nagy megtisz
teltetést szokott jelenteni. Azzal, hogy az 
Örökkévaló Tórájában külön helyet szentel 
egy ember látszólag személyes, családi ügye
inek, azzal nagy kitüntetésben részesíti.

Esetünkben gyakorlati vonatkozása is van 
ennek a mondatnak. A Tóra ugyanis egyfaj
ta útmutatóul is szolgál a problémáink meg
oldására. Most, hogy Áron leszármazottairól, 
gyerekeiről olvasunk, használjuk ezt a lehető
séget arra, hogy a hosszú távú jövőképünket 
megtervezhessük. Ez ugyanis a leszármazot
tainkban, gyerekeinkben van. Ha ők folytat
ják azt, amit mi megkezdtünk, akkor ezzel 
maradandóvá tehetik szellemi örökségünket.

A 3. oldal folytatása laki megzavarja ezt a szabályosságot. Ezek 
tilalmát jelentik a negatív parancsolatok.

A pozitív és negatív parancsolatok kom
binációját tartalmazza a Tóra 613 parancso
lata. A micvák egyrészt védelmet jelentenek 
az isteni renddel szemben elkövetett kár
okozástól, és eszközök ahhoz, hogy önma
gunkat és a világot tökéletesítsük.

Beteljesülés
Minden ember vágyik a tökéletesedésre. 
Minden lélek sóvárog a beteljesülés érzése 
iránt. Amikor valaki megtalálja a lelki tár
sát, és megházasodik, a teljesség egy bizo
nyos szintjét éli meg. Ha valaki talál egy 
megfelelő munkát, amellyel képes ellátni 
a családját, ő is a beteljesülés egy bizonyos 
szintjét érzi.

Az emberi lélek mégis nehezen elégszik 
meg. Az emberben mindig van egy rész, 
amely a beteljesülés újabb, mélyebb szintjét 
keresi. Mi a forrása ennek a vágyódásnak? 
És miért tűnik úgy, hogy ez egy alapvető ve
lejárója az emberi létnek?

A „beteljesülés” az az állapot, ahol egy do
loghoz már nem tudunk többet hozzáadni, 
ahol egy élőlény már nem tud tovább fejlőd
ni. Amihez ha még valamit hozzáadnák, az 
vagy fölösleges vagy negatív lenne. Amikor 
Isten megalkotta a világot, „készterméke
ket” alkotott, olyan dolgokat, amelyek ön
magukban tökéletesek voltak. Halak, ma
darak, fák és virágok mindazzal a részekkel 
lettek megteremtve, amelyek a túlélésükhöz 

Van a mondatnak egy feltűnő furcsasága. 
Miután megtudjuk, hogy Áron és Mózes 
nemzetségeiről fogunk olvasni, Áron gyere
keiről és azoknak családjairól olvashatunk, 
Mózeséről egyáltalán nem. Rási ezt úgy ma
gyarázza, hogy Áron gyerekei bizonyos ér
telemben Mózes gyerekei is, mivel Mózes 
volt a tanítójuk, rabbijuk, tőle tanulhattak 
Tórát. (Átvitt értelemben: nem Mózes öt 

könyvét, hanem „tanítást”, életbölcsességet, 
szemléletmódot.)

Ebből számunkra az a fontos tanulság, 
ahogyan Áron súlyt fektetett arra, hogy a 
gyerekek megfelelő oktatást kaphassanak, 
egy alkalmas példakép formájában. Noha 

és a teremtésben betöltött feladatuk betelje
sítéséhez szükséges.

Az ember azonban más. Az ember meg
határozó tulajdonsága (ami az állatvilág fölé 
emeli) az intelligenciája – az a képessége, 
hogy gondolkodjon, kifejezze a gondolatait, 
és megvalósítsa őket. Ahhoz, hogy az em
ber teljessé váljon, az intelligenciájának el 
kéne érnie egy pontot, ahol már nem tud to
vább fejlődni. De lehetségese ez? Elérhete 
az ember olyan szintet, amikor az értelme és 
a tudása már nem növekedhet tovább? Úgy 
tűnik, nem. Hogyan érheti el akkor az em
ber a beteljesülést?

A Tórán keresztül
A Tóra minden létezés alapja. Magába fog
lalja a világ összes tudását és bölcsességét, 
amihez már nem lehet többet hozzátenni. 
Isten azért adta a Tórát az embernek, hogy 
tanulja és bensővé tegye. Amennyire az em
ber elsajátítja a Tórát, annyira lesz tökéletes. 
Isten az embernek is megadta a lehetőséget a 
beteljesülésre, épp úgy, ahogy az összes többi 
lénynek. Az ember esetében azonban, a be
teljesülés nem önmagában rejlik, meg kell ta
lálnia a Tórában és meg kell szereznie belőle.

A prágai Máhárál (Rabbi Jehuda Lőw) 
írásai alapján.

fordítás · Németh Zoltán
forrás · innernet.org.il

erre ő maga is megfelelő lett volna, hiszen 
a Pirké Ávotban pont azt tanuljuk: „Legyél 
Áron tanítványai közül való”, mégis, Áron 
jól tudta, hogy minden ember más és más 
képességekkel lett megáldva, így ha van rá 
lehetőség, hogy Mózestől is tanuljanak, és 
tőle is, akkor ezzel a lehetőséggel élni kell.

Hogyan tudjuk ezt az üzenetet az itt
ésmost nyelvére lefordítani, alkalmazni a 

2012ben élő magyarországi zsidóságra? 
Egy mondatban megfogalmazva: nincs zsi
dó jövő példaképek nélkül. Ha a jövőt akar
juk biztosítani, a példaképeken kell dolgoz
nunk. A következő nemzedék példaképei 
pedig ebből a nemzedékből kerülnek ki. 

A példakép fontossága
Szántó-Várnagy Ádám

nincs zsidó jövő példaképek nélkül
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arra, hogy időlegesen a szentség speciális 
törvényeire van szüksége, azért, hogy visz
szatérjen az Örökkévaló törvényei és paran
csolatai tiszteletének egy korábbi állapotá
hoz, melyet megsértettek.

A környezet és a nevelés különlegesen 
fontos szerepet töltenek be az ember életé
ben. Ezt a tényt nem lehet tagadni. Ahogy 
Maimonidesz mondja: „Az ember útját a 
barátai és az őt körülvevő emberek cseleke
detei és viselkedése fogja befolyásolni. Épp 
ezért igaz emberekkel kell körülvenni ma
gunkat, azért, hogy tanuljunk az ő útjukból, 
és távolságot tartsunk a bűnös emberektől.” 
Maimonidesz egyébként rá nem jellemző 
módon nem hoz forrást ennek tórai idézet
nek az alátámasztására. Ez az élet egyszerű 
igazsága.

Nem annyira szokták felismerni, hogy 
mindaz, amit látunk és tapasztalunk – egy
ben a részünkké is válik. Ha megengedjük, 
hogy a gyerekeink mindenféle korlátozás 
nélkül tévét és mozifilmeket nézzenek, ak
kor lehetséges, hogy káros hatásoknak tesz
szük ki őket. Nicholas Johnson, az USA 
Kommunikációs Bizottságának egyik meg
bízottja egyszer azt mondta: minden televí
ziós adás oktató jellegű. A kérdés csak az, 
hogy mire?

Világos, hogy a gyerekek körében elter
jedt szexuális promiszkuitás és aktivitás, erő

engedély a védelemre
Rabbi Boruch Leff

Nászóalálkoztatok már engedékeny szülők
kel? Olyanokkal, akik a „nyitottság” 

nevében hajlandók voltak odáig elmenni, 
hogy a saját gyerekeiket is bárminek kitet
ték? Mindezek után azt állítják: „Mivel a 
gyerekeinknek megtanítjuk a megfelelő ér
tékeket, nem igazán számít, hogy mit látnak 
és mit hallanak. A gyerekeknek meg kell 
engedni, hogy belenézzenek az igazi világ
ba, így pedig nem lesznek többet naivak. Az 
igazi értékek tudatában egyszerűen el fogják 
utasítani azokat az idegen nézeteket, melyek 
ellentétesek az igazi értékekkel.”

Igazuk vane ezeknek a szülőknek? Ter
mészetesen nem. Rási a mostani hetiszakasz, a 
Nászo kapcsán elmagyarázza, hogy miért nem.

„Miért áll a názir törvénye azon szabályok 
mellett, melyek a házasságtöréssel gyanú
sított nőket (szotá) érintik? Azért, hogy ha 
bárki lát egy szotát megszégyenülve, akkor 
inkább tartózkodjon a bortól (ez a názirság 
egyik törvénye), mivel pontosan a bor az, ami 
hűtlenséghez vezethez.”(Rási, 4Mózes 6:2.)

Rási kommentárjával kapcsolatban azon
ban felmerül bennünk, hogy mi ennek pon
tosan az ellenkezőjét gondolnánk: nem azt 
várnánk, hogy ha látunk egy bűnöst, egy 
szotát, amint megalázzák, akkor mi is in
kább tartózkodni fogunk attól, hogy vét
kezzünk?

Hogyha azt látjuk, hogy a későn érke
ző kollégát leüvöltik a folyosón, az eset nem 
buzdíte minket is inkább arra, hogy különö
sen figyeljük – nehogy véletlenül elkéssünk? 
Miért van az, hogy a Tóra szerint végignézni 
a szotá szégyenét mindinkább arra fog vezet
ni, hogy mi magunk is tartani fogunk attól, 
hogy később bűnözni fogunk? Miért tesz va
laki óvintézkedéseket a bűn elkerülése érde
kében, azzal hogy tartózkodik a bortól, miu
tán látta, hogy a szotá nő Tórát szegett?

A válasz az, hogy a saját előre kialakított 
nézeteink nem igazak. A valóság az, hogy 

végignézni a bűnt függetlenül attól, hogy a 
bűnöst megbüntetike, vagy sem – csökken
ti a spiritualitásunkat. Hogyha valaki „át
hágja a szabályokat” az iskolában, az óha
tatlanul a szabályok kiüresedéséhez vezet, 
és csak idő kérdése, ameddig a szabálysze
gés maga nem válik szabállyá. Így van ez a 
Tórával is. Minthogy az Örökkévaló szabá
lyai és micvái nem fognak megszűnni, ezek 
megsértése automatikusan csökkenti a tisz
telet és félelem szintjét, mellyel őket övez
zük. Tudat alatt azt érezzük, hogy a bűn 
már nem egy megfoghatatlan dolog, amely
ről még csak nem is álmodjuk, hogy vala
ha megtesszük – hanem a bűn már lehetőség 
lesz. És amint megnyílt a bűn lehetőségének 
a csúszós lejtője előttünk – a szörnyű követ
kezmények is elkerülhetetlenül bekövetkez
nek.

Ezért írja Rabbi Moshe Feinstein azt (Igrot 
Moshe, Yoreh Deah 1:156), hogy csak úgy, 
mint ahogy látni és részt venni egy micvában, 
az is micva – úgy bűn az, ha végignézzük a 
kihágásokat, pláne akkor, ha azt igazából el 
is tudnák kerülni. Az Örökkévaló Tórájának 
a megsértése – mint írja – az, amikor látjuk, 
hogy az Örökkévalót megalázzák, és tiszte
letlenül bánnak a nevével. Ez negatívan hat 
a saját istenszolgálatunkra is, mivel bizonyos 
mértékben mi veszítünk az Örökkévaló iránt 
érzett tiszteletünkből.

Így a názir názirsági fogadalmat tesz, 
minthogy látott egy vétkező szotát. Ráébred 

T

Mire egy mai fiatal odáig eljut, hogy gye
reke lesz, ott kell, hogy tartson, hogy egy
értelmű üzenetet tudjon mutatni neki. Mint 
a híres történetben, amikor egy fiatalember 
megkérdezte a Chofec Chájimtól, hogy mi
kor kell elkezdeni tanulnia a gyereknevelés
ről? Mire a rabbi visszakérdez: „miért, hol 
tartotok, van már gyerek?” Érkezik a válasz: 
„Igen, a feleségem várandós.” Mire a rabbi: 
„akkor már késő”.

A példakép tehát attól példakép, hogy 
az üzenete egyértelmű és vállalható. Ebből 
a szempontból fontos a tanulás, és ez szo
kott komoly problémákat okozni még az 
olyan családoknál is, akik vallásosak ugyan, 
de nem tanulnak. Talán mindannyian isme
rünk olyan idősebb, vallásos bácsit a zsina
gógából, aki mindig eljár imádkozni, de a 
gyerekeit csak az ő elmondásából ismerjük. 
Anélkül hogy elítélnénk az ilyen embert, ta
nuljunk a jelenségből, és döntsük el, hogy 

mi hogyan nem fogunk az ő helyébe kerül
ni néhány évtized múlva. Egy probléma le
het, hogy amikor a gyerek alapvető kérdése
ket tesz fel a szülőnek, mint például: „Apu, 
miért jársz imádkozni?”, akkor a szülő nem 
tud vállalható és érthető választ adni, talán 
mert ő maga sem érti az ima lényegét teljes
ségében és szépségében.

Ezt szemlélteti az a történet is, amit egy 
vallástalan, de erős identitástudatú zsidó, 
Alan Dershowitz professzor mesél el Rabbi 
Meir Kahanéval való találkozásáról. A pro
fesszor a vegyes házasságok pszichológiáját 
kutatja. A rabbi megkérdezi:

– Mit szólnál ahhoz, ha a gyereked egy 
nem zsidó nőt venne el?

– Nagyon rosszul érintene.
– És miért? Csak nem a háláchá, a zsidó 

vallásjog alapján hoztad meg ezt a döntése
det?

– Nem, egyáltalán nem.

– Akkor – mondta a rabbi, erős szavak
kal, ujjával a professzor felé mutatva – te egy 
rasszista vagy! Annyi rendes, jó embert is
merünk a nem zsidók között is! Mi másért 
zárnád őket ki a fiad választási lehetőségei 
közül?

És valóban, ha a szülő a gyerekébe a zsi
dó élet szépségét és fontosságát mint egy
értelmű üzenetet mutatja be, abból tényleg 
következik, zsidók és nem zsidók számára 
egyaránt, hogy az ilyen gyerek tényleg csak 
zsidó nővel házasodhat, mivel csak ő tudja 
biztosítani számára a vallásos zsidó otthont. 
Máskülönben ha csak annyi információt kap 
a gyerek, hogy csak zsidóval házasodhat, ez 
az üzenet csak összezavarja. Gyermekeink 
példaképének kialakítása az értékek és az 
értelmük pontos és egyértelmű megválaszo
lásával kezdődik.

Rabbi Dovid Zauderer (aish.com) alapján

Folytatás a 6. oldalon
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hetiszakasz elején Áron azt a paran
csolatot kapja, hogy gyújtsa meg a 

menórát. „Szólj Áronhoz, és mondd neki: 
mikor meggyújtod a mécseket…”. (4Mózes 
8:2.)

Az előző hetiszakasz a törzsek által hozott 
áldozatokkal fejeződik be. Milyen kapcsolat 
van ezen áldozatok és a menóra meggyújtása 
között? Rási magyarázata szerint Áront za
varta, hogy a törzse, a lévik nem áldoztak a 
többi törzzsel együtt. Az Örökkévaló azzal 
nyugtatta meg, hogy az ő része jelentősebb, 
mint a többieké – ő gyújtja meg a fényeket.

Ramban azt kérdezi, hogy miért pont a 
menórával kapcsolatos különleges szolgálat 
nyugtatta meg Áront. Ő volt a kohén gádol 
(főpap), és ezen kívül is sok olyan szolgá
lat volt a Szentélyben, amelyet csak ő vé
gezhetett el. Ráadásul az ő törzse vezette az 
istentiszteletet.

Ramban azt a magyarázatot adja, hogy a 
menóra meggyújtása ebben az esetben nem 
a szentélybeli menórára vonatkozik, hanem 
chanuka csodájának emlékére gyújtott fé
nyekre. A szentély lerombolása után az ál
dozatok egy időre szüneteltek. Azonban a 

meszirut nefes (önfeláldozás) által bekövet
kezett csoda megünneplésére mindig meg 
fogják gyújtani a menórát.

Ebből az epizódból is láthatjuk, hogy 
Áron mennyire vágyott arra, hogy minden 
micvának részese legyen, még akkor is, ha 
mint főpap sok különleges micvája és fe
lelőssége volt, több, mint bárkinek a zsi
dó népből. Pontosan értette minden egyes 
micvá felbecsülhetetlen értékét, azért aggó
dott, hogy ő és a törzse esetleg kimaradnak 
valamelyikből.

Bölcseink ezt ohev keszef lo jiszbá keszefnek 
nevezik. Aki szereti az ezüstöt, nem lakik 
jól vele. Mikor anyagi gyarapodásról van 
szó, pontosan értjük, hogy akinek van, az 
még többet akar. Viszont, ha micvákról van 
szó, a magatartásunk alapvetően megvál
tozik… „Ne hagyjuk, hogy elsodorjon az 
ár!” „Ne olyan hevesen!” „Csak maradjunk 
normálisak!” Bölcseink olyan kifejezéseket 
használtak, melyek jól kifejezik prioritása
ink torzulását.

A hetiszakaszban később is megjelenik a 
micvák fontossága és az abban való részese
dés iránti vágy. Izrael népe peszáchi áldo

zatot hozott. „De voltak férfiak, kik tisztá
talanok voltak emberi holttest által, és nem 
készíthették el a peszáchi áldozatot azon a 
napon.” (4Mózes 9:6.) Szóltak Mózesnek és 
Áronnak, hogy rituálisan nem voltak tisz
ták, és megkérdezték, hogy miért kéne ki
maradniuk a peszáchi áldozatból. Mózes azt 
válaszolta, hogy ezzel a kérdéssel a „Felsőbb 
Hatósághoz” kell fordulnia. Azt mondta ne
kik: „várjatok, míg meghallom, mit paran
csol az Örökkévaló”.

A panaszuk furcsa volt, mert ők már meg 
is válaszolták a saját kérdésüket. Azért kel
lett kimaradniuk a peszách áldozatból, 
mert rituálisan tisztátalanok voltak. Mit 
akartak még Mózestől? Miért érezte úgy 
Mózes, hogy ezt a kérdést a „főnökkel” kell 
megbeszélni?

Eltérnek a vélemények arról, hogy mi
ért voltak ezek az emberek tisztátalanok. 
Vannak, akik szerint ők vitték el Nádáv és 
Ávihu (Áron két fia) testét, miután azok 
egy furcsa, meg nem parancsolt tűzáldoza
tot hoztak (és zárá). Mások szerint ők vit
ték József koporsóját. Megint mások úgy 
vélik, hogy ezek az emberek egy mét micvá 
részesei voltak, azaz eltemettek valakit, aki
nek nem volt hozzátartozója, hogy eltemes
se. Minden vélemény szerint a tisztátalan
ságuk egy micvából fakadt. Ezt hozták fel 
Mózesnek. A micvá goreret micvá alapján, 
azaz egy micvá egy újabb micvához vezet. 
Akkor hogyan maradhatnának ki a peszáchi 
áldozat micvájából, ha már egy micvát vég
hezvittek. Mózes ezt nem tudta egyedül 
megválaszolni, meg kellett kérdezze az 
Örökkévalót.

Az ő válasza az volt, hogy nem kell kima
radniuk belőle. Az ő kérdésük miatt jött lét
re peszách séni – a második peszách –, mely 
egy hónappal az első után van azok számá
ra, akik rituálisan tisztátalanok voltak, vagy 
egyszerűen nem voltak a városban az első 

„Aki szereti az ezüstöt, 

nem lakik jól vele”
Rabbi Yisroel Ciner

Beháálotchá

A

szak, fegyverek az iskolában, a csökkenő in
telligencia és eredmények a tévéműsorok és 
mozifilmek hatásainak a következményei. 
(Tudományos tanulmányok és kutatások rész
leteiért lásd Lawrence Keleman Meggyújtani 
a lelket – To Kindle a Soul – című munkáját.)

A nyitottság a nevelésben című tanulmány 
szomorú eredménnyel zárult. Hogyha fele
lős szülők vagyunk, akkor meg kell próbál
nunk mindent, hogy megóvjuk a gyerekein
ket a káros hatásoktól annyira, amennyire 
csak lehet. Nem kell, hogy értékes fiatalsá
guk alatt több ezer gyilkosságot és erősza
kot nézzenek végig a tévében. Ha ezt meg
engedjük nekik, akkor elveszíthetik a mások 
megsértése iránti érzékenységüket, és er
kölcstelen emberekké válhatnak.

Amit megnézünk, az a részünkké válik. 
Meg kell próbálnunk elkerülni azt, hogy a 

saját gyerekeinket kitegyük a világ gonoszsá
gának. A társadalom felismerte, hogy a gye
rekek számára jó, ha a mozikat osztályozzák 
(Magyarországon a korhatáros filmek rend
szere – ford.) – ugyanakkor még így is marad
nak kifogásolható dolgok az olyan filmekben, 
melyeket egyébként elfoghatónak tartanak 
(ez Amerikában az „R” osztály).

Azt a kérdést kell magunknak feltennünk, 

hogy ami nem megfelelő a gyerekeknek, az 
miért jó nekünk? Különösen figyelnünk kell 
arra, hogy mi mit látunk, és mi mit tapasz
talunk.

Emlékezzünk arra, hogy amit látunk, azt 
megkapjuk – az értelmünkben és a lelkünkben. 

fordítás · Sasvári Ildikó

Az 5. oldal folytatása
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Az izraeli kormány egy Goldstein nevű kémet 
küldött Franciaországba. Egy üzenetet akarnak 
neki eljuttatni, ezért hívnak egy másik kémet 
és azt mondják neki: menj Franciaországba, és 
ott fogod találni Goldsteint a Champs Elysée 
16ban egy lakásban. Bizonyosodj meg róla, 
hogy nem téveszted össze mással. Mikor talál
kozol vele, mondd ezt a titkos jelszót: „A kék 
madár a felhős ég felett száll.”

A kém elrepül Franciaországba, és taxival 
megy a Champ Elysée 16ba. Felmegy a lép
csőn, nézi a postaládákat, és mi történik – két 
Goldstein van.

A kém feldob egy pénzérmét és megpró
bálja az első emeleten lakó Goldsteint. Egy 
idős ember válaszol. A kém idegesen mondja: 
„… Izé … A kék madár … izé … repül a fel
hős ég felett!” Az öreg gondolkozik egy pilla
natig, majd azt mondja: „Ja, Goldsteint, a ké
met keresi? – Ő fent lakik!”

A szégyen kenyere
Az eheti szakasz a 12 kém híres történeté
ről szól, akiket Izraelbe küldtek. Küldetésük 
első látásra ártalmatlannak tűnik: ki kell dol
gozni egy stratégiát a kánaániak elleni harc
ra és 3 millió férfi, nő és gyermek letelepíté
sére az új országban. A kémeket (látszólag) 
azért küldték, hogy olyan gyakorlati dolgokat 
vizsgáljanak, mint a földrajz, mezőgazdasági 
és kereskedelmi lehetőségek, a legjobb elérési 
útvonalak stb.

Mégis van egy nyilvánvaló kérdés. Mivel 
az Örökkévaló rég megígérte, hogy a zsidók
nak adja Izrael földjét, és Ő volt az, aki olyan 
ügyesen vezette őket eddig a pontig (a tíz csa
páson és a Vöröstenger kettéválásán keresz
tül) – akkor miért aggódtak a zsidók? Valóban 
szükségük volt stratégiai, katonai adatokra az 
ország meghódításához? Természetesen nem. 
Akkor miért nem vonultak be csak úgy ön

Slách

lehetetlen álom?
Rabbi Shraga Simmons

bizalommal, és miért nem hagyták, hogy az 
Örökkévaló intézze el a részleteket?

A válasz az, hogy az Örökkévaló ad ne
künk egy ajándékot: azt a lehetőséget, hogy 
részesei és együttműködői legyünk a folya
matnak. Minden ember ezt szeretné.

Képzeljük el, hogy egy milliomos gyereke 
vagyunk és mindig ezüst tálcán kapunk meg 
mindent. Milyen érzés? Szuper!

Egy darabig. De aztán elkezdjük érezni azt, 
amit a bölcsek a „szégyen kenyerének” hív
nak. Érdemtelennek és kielégítetlennek fog
juk érezni magunkat. Mi is hozzá akarunk já
rulni, és el akarjuk nyerni a jutalmat. Mert az 
emberi természet olyan, hogy neki kell gyür
kőznünk, és jöjjön a „csináld magad”.

Azt jelentie a „csináld magad”, hogy az 
Örökkévalót ki kell hagyni a képből? Nem! 
A zsidóság azt tanítja, hogy az élet egy kétsá
vos rendszer: az első sáv az emberi erőfeszítés 
és befektetés. A második sáv az Örökkévaló 
akarata. A siker érdekében a kettő együtte
sére van szükség. Azért, mert mi csak hozzá 
tudunk járulni a folyamathoz, de a végered
mény az Örökkévaló akaratától függ.

Most jönnek a kémek
Tehát a 12 kém el lett küldve a vidám útra. 
Izra elben az Örökkévaló bátorító jeleket mu
tat, hogy az ország valóban termékeny és gaz

peszáchkor, hogy meghozzák az áldozatot.
Mózes megkaphatta volna a második 

peszáchra vonatkozó részt is ugyanúgy, 
ahogy a Tóra többi része meg lett neki tanít
va. Akkor miért csak ezeknek az emberek
nek a kérdésére került elő a probléma? Rási 
magyarázata szerint az ő micvá iránti erős 
vágyuk érdeme, hogy ez a törvény miattuk 
meg lett alkotva.

Rav Mose Feinstein egy izgalmas felfede
zést tett – az emberek neve nincs megemlítve. 
Miért nem osztja meg velünk a Tóra ezeknek 
a nagy embereknek a nevét? Nem ez lenne 
a megfelelő elismerése az érdemeiknek? Azt 
mondja, hogy ha valaki igazán akarja és sze

reti a micvákat, akkor az az érdeme, hogy azt 
a micvát rajta keresztül ismertetik meg. Nekik 
ez nem volt megparancsolva. Nincs nyo
más. Nincs vita. Szabadon. Mégis vágynak a 
micvákra az Örökkévaló iránti szeretetből. Ha 
megemlítik a nevüket, akkor valaki tévedés
ből azt hihetné, hogy nagy emberek, cádikok 
voltak. Nincs a nevük megemlítve. Érdemük 
pusztán annyi, hogy szerették a micvákat.

Rav Mose így magyarázza tovább. A tó
raadás után vagyunk – nem érdemelhet
jük meg, hogy általunk legyen adva. De ha 
a micvákat szeretettel és örömmel tesszük, 
akkor méltónak tekinthetjük magunkat arra 
az érzésre, hogy mintha általunk lett volna 
az a micvá megalkotva. Ha nem tudunk egy 
micvát teljesen véghezvinni, annyit kell ten
nünk, amennyit csak tudunk. „Aki szere
ti az ezüstöt, nem lakik jól vele.” Ki mondja 
azt, hogy ha egy befektetésen nem tud 500 
%ot keresni, akkor a 250 %os haszon nem 
érdekli. A pénznél ez világos, a micváknál 
nehezen megfogható.

248 testrészünk van, mely megfelel a 248 

tevőleges tórai parancsolatnak. Az ember fi
zikai és szellemi alkotórészből áll. Végső so
ron mindkettő eljut az örökléthez. Hogyan 
lehet az erodálódó fizikai test örökéletű? A 
Tóra a kapcsolat köztünk és az Örökkévaló 
között. A Tóra betartásával kapcsolatba ke
rülünk az Örökkévalóval és az Ő örökös lé
tezésével. Minden micvá egy testrészhez 
kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy adott test

rész részesüljön az öröklétben, hozzá kell 
kapcsolódjon az ő micvájának a fényéhez. 
Ádám hárison (az első ember) figyelmen kí
vül hagyta az Örökkévaló szavát, és evett a 
tudás fájáról – az engedetlenség halált ho
zott rá és a világra. „Ez az élet fája azok
nak, akik ragaszkodnak az élethez.” Ha a 
Tórához, az élet fájához kapcsoljuk magun
kat, elérjük az öröklétet. Egy jócselekedet 
az örökléthez vezet – ez a fény. Egy micvá 
elpazarlása az öröklét elpazarlása – ez maga 
a sötétség. „Aki szereti az ezüstöt, nem lakik 
jól vele.” Örökkévalóság.

Egyszer egy jeruzsálemi asszony vizet akart 
meríteni egy forrásból. A salanti Rav Zundel 
a közelben állt. Mivel nagyon egyszerűen volt 
öltözve, az asszony azt gondolta, hogy koldus 
és felajánlott neki néhány centet, ha megtölti 
a vedrét vízzel. Amaz szívesen megmerítette 
a vedret, de nem fogadott el fizetséget, mond
ván, hogy majd máskor is fizethet. Később az 
asszony rájött, hogy az az ember, akitől szol
gai munkát kért, nem más volt, mint a hí
res cádik és elment hozzá bocsánatot kérni. 
A cádik nevetett és azt mondta, hogy nincs 
miért bocsánatot kérni. „Pont ellenkezőleg 
– mondta neki. – Én tartozom köszönettel, 
mert lehetővé tetted, hogy a cheszed (jótéte
mény) micváját megcselekedjem.

fordítás · G. Sz.
forrás · torah.org

„második peszách […] azok számára, akik 
rituálisan tisztátalanok voltak”

Folytatás a 8. oldalon
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dag. A szőlőfürtök olyan hatalmasak, hogy 
nyolc ember kell az elszállításukhoz. (4Mózes 
13:23.) Az Örökkévaló arról is gondoskodik, 
hogy a kémek szembesüljenek a jól megerő
sített kánaáni városokkal – melyek valójában 
a kánaániak gyengeségének a jelei, mivel bár
kinek, aki igazán erős, nem kell falak mögé 
rejtőzködnie. (Lásd Rási 13:19.)

Az Örökkévaló azt is kitervelte, hogy egy 
kánaáni előkelő éppen a kémek látogatásá
val egy időben haljon meg azért, hogy a hely
béliek a temetéssel és a gyásszal legyenek el
foglalva – ily módon elterelve a figyelmüket a 
felderítő küldetésről. Minden tökéletesen ki 
lett tervelve, semmi sem romolhatott el, még 
véletlenül sem.

Mégis a dolgok valahogy rossz irányt vet
tek. Negyven nap után a kémek visszajöttek, 
és azt ajánlották, hogy ne menjenek be az or
szágba. „Nem lehetünk sikeresek, mert min
den olyan óriási!” – hivatkoztak a hatalmas 
gyümölcsökre. „Az ország elpusztítja a lakó
it!” – hivatkoztak a temetésre. „Az emberek 
túl erősek!” – hivatkoztak a megerősített fa
lakra. (Lásd 4Mózes 13:31–33.)

A zsidók elfogadták a jelentést, és föladták 
az álmukat, hogy bemenjenek Izraelbe. Mi a 
következménye? Ha nem akartok bemenni 
az országba – mondja az Örökkévaló –, akkor 
nem is fogtok. Minden zsidó meg fog halni 
a sivatagban az elkövetkezendő negyven év
ben, és csak a gyermekeik fognak bemenni az 
országba.

Mi romlott el?
A kémek elvesztették a kapaszkodójukat. 
An nyira el voltak foglalva az ország meg
hódításának gyakorlati kérdéseivel, hogy az 
Örökkévalót kihagyták a számításból – és nem 
is hozták vissza! Az eredeti kérdés, amelyre vá
laszt kellett keresniük – azaz, hogy hogyan hó
dítsuk meg az országot –, hirtelen átalakult egy 
másik kérdéssé, hogy egyáltalán megtegyüke?

Hogyan jött létre ez a torzulás?
Az Örökkévaló jelenléte a sivatagban nyil

vánvaló volt: egy szikla állandó vízforrást biz
tosított, a dicsőség felhője sakkban tartotta az 
ellenségeket, naponta manna hullott az égből. 
Azonban ezek a nyilvánvaló csodák megsza
kadtak az Izraelbe való belépéskor. Emiatt a 
kémek úgy vélték, hogy az Örökkévaló gon
doskodása és védelme is meg fog szűnni.

Ebből az elferdült nézőpontból minden 
pozitív jel, amelyet az Örökkévaló mutatott 
– a gyümölcsök, a temetés és a városfalak – 
negatívvá változtak. Tisztán gyakorlatias né
zőpontból az volt a következtetésük – nem 
meglepően –, hogy ez lehetetlen.

Mózes, a nagy vezető előre látta ezt a ve
szélyt. Ezért mielőtt a kémek útnak indul
tak, megváltoztatta Hoseá nevét Jehosuára. A 
Jehosuá jelentése: „az Örökkévaló megsegít”. 
Az Örökkévaló nevének betűivel kezdődik – 
jud és hé. Mózes így kísérelte meg a kémek 

figyelmét erre a lényeges transzcendens kap
csolatra összpontosítani.

Mózes bizonyos mértékig sikeres volt: 
Jehosuá volt az egyik a két kém közül, aki til
takozott a negatív jelentés ellen – és meg is lett 
jutalmazva azzal, hogy bemehetett az országba.

Az önrombolás folyamata
A kémek történetéből láthatjuk, hogy ho
gyan vezet az Örökkévalótól való elszakadás 
az önrombolás tragikus folyamatához.

Az első lépés ebben a folyamatban, mikor 
az ember elveszíti a sikerbe vetett hitét. Ez 
egyértelmű a kémek jelentéséből: „Olyanok 
voltunk szemeinkben, mint a sáskák, és olya
nok voltunk az ő szemeikben is.” (4Mózes 
13:33.) A kémek, akik esélytelennek gondol
ták a sikert, sáskáknak látták magukat – amit 
pedig a kánaániták visszatükröztek.

A második lépésben látjuk, hogy a kémek 
kifogásokat és tiltakozást hadarnak el – és 
még Mózest is megvádolják, amiért kihozta 
őket Egyiptomból. (4Mózes 14:2.) Racionális 
okokat keresnek a kudarcuk igazolására.

A harmadik lépés a végső és legfájdalma
sabb. A kémek nem tudnak együtt élni a si
kertelenségükkel. A halál megnyugtatóbb 
választás. Bemennek az országba csak azért, 

hogy a bennlakók megöljék őket. (4Mózes 
14:45.) A dicsőség lángja kielégíti az egóju
kat… de elpusztítja az életüket.

A kritikus kapcsolat
Ez a mozgatórugó megjelenhet a mi életünk
ben is.

Mindenkinek van egy elképzelése az élet
ről, hogy mit szeretne leginkább elérni. A 
Tóra arra tanít, hogy ha ebből az elképzelés
ből nem hagyjuk ki az Örökkévalót, akkor a 
siker lehetősége túlmegy minden korláton. 
Mivel az Örökkévaló bármit meg tud tenni, 
minden siker az Ő akaratán múlik.

E nélkül a kapcsolat nélkül a siker képessé
gét földi korlátok szabják meg. Ezért logikus 
az a feltételezés, hogy sok cél elérése nem le

hetséges. Innen ered a kifejezés: „nem tudom 
megcsinálni. Ez lehetetlen.”

De nem kellene, hogy így legyen.
Nemrég rendkívüli körülmények rákénysze

rítettek, hogy 16 mérföldet megtegyek szom
baton. Mivel nem vezetek sábeszkor, csak gya
log tehettem meg ezt az utat. Öt órát tartott, 
de megcsináltam. Persze menet közben volt 
úgy, hogy arra gondoltam, feladom. Fájt a lá
bam. Le akartam feküdni a fűbe vagy keresni 
egy taxit. Csak egy dolog vitt engem tovább, 
hogy tudtam, micvát teszek. Biztos, hogy kü
lönben nem tudtam volna megcsinálni.

A Tóra azt mondja, hogy Bátjá (a fáraó lá
nya) lement a Nílushoz, és amikor látta, hogy 
a csecsemő Mózes a kosárban úszik a vízen 
„kinyújtotta a karját”. (2Mózes 2:5.) A Talmud 
arra a következtetésre jut, hogy bár a kosár a 
folyó közepén volt, csodálatos módon Bátjá 
karja olyan hosszúra nyúlt, hogy elérje azt.

A Kocki rebbe azt mondja: ez arra tanít 
minket, hogy még ha reménytelennek tűnik is 
egy helyzet, minden erőfeszítést meg kell ten
nünk, és ha az Örökkévaló is úgy akarja, hogy 
sikerüljön, akkor csodát fog tenni. Minél in
kább az Örökkévaló akaratával összhangban 
élünk, ez reményt ad, hogy képesek leszünk 
átlépni a határokat. És akkor bármi lehetséges.

Mit hoz a jövő
Ezt láthatjuk ma Izrael földjén. Egy kicsi, New 
Jersey méretű ország, melyet 220 millió arab 
vesz körül, sokan olyanok, akik meg akarják 
semmisíteni Izraelt. Pragmatikusan nem le
hetne azt várni, hogy az ország életben marad
jon… hacsak nincs az Örökkévaló is a képben.

A mi népünk láthatta, hogy az Örökkévaló 
bármit meg tud tenni. Mikor az izraeli had
sereg legyőzte az arab hadsereget egy alig hat 
napos háborúban, tisztán láthattuk, hogy túl
léptük a fizikai korlátainkat. Ahogy David 
BenGurion mondta: „Egy zsidó, aki nem 
hisz a csodákban, az nem realista.”

A kémek története tisá beávkor játszó
dott, a zsidó áv hónap 9. napján. Több száz 
évvel később az első Szentély lerombolása is 
tisá beávkor történt. További 500 évvel utá
na a második Szentély is tisá beávkor lett le
rombolva. Sajnos ez visszatérő téma a zsi
dó történelemben: szem elől tévesztjük az 
Örökkévalóval való kapcsolatot, elveszítjük 
a kapaszkodót és lesüllyedünk az ujjal muto
gató vádaskodáshoz, kifogásokhoz és végül a 
nem zeti öngyilkossághoz.

Hiszneke még ma a zsidók a nemzeti 
álom lehetőségében? Vagy tudat alatt mi ma
gunk szabotáljuk azért, hogy megkönnyítsük 
az esetleges kudarcot vagy csalódást?

Az idő fogja megmutatni, hogy megtalál
juke a kapaszkodót, a pályán maradunke és 
sikerüle felépíteni a zsidó nemzeti tudatot, 
mely ellen tud állni azoknak az erőknek, me
lyek elvonnak ettől a víziónktól, álmunktól.

fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com

A 7. oldal folytatása
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A Tóra szövegének a hitelessége
Aish HaTora's Discovery Seminar

onnan tudjuk, hogy a Tóránk ma ugyan 
az a szöveg, amit a Szinájhegyen kap

tunk?
A Tórát eredetileg Isten diktálta Mózes

nek, betűről betűre. Ezt a Midrás a követ
kezőképpen beszéli el:

Halála előtt Mózes 13 tóratekercset írt. 
Ebből tizenkettő a 12 törzs mindegyikének ki 
lett osztva. A 13. pedig a frigyládába lett he
lyezve (a kőtáblákkal). Ha bárki megpróbálta 
volna újraírni, vagy meghamisítani a Tórát, az, 
amelyiket a frigyládába helyezték, „tanúsko
dott” volna ellene. (Hasonlóan, ha hozzáférése 
lett volna a tekercshez a frigyládában, és meg
próbálta volna hamisítani, a kiosztott másola
tok „tanúskodtak” volna ellene.)

Hogy voltak az új tekercsek jóváhagyva? 
Egy autentikus „biztos szöveg” volt mindig 
tartva a Szentélyben, Jeruzsálemben, amely
ről az összes többi szöveget ellenőrizték. A 
második Szentély pusztulását követően, i. 
sz. 70ben a Bölcsek világszerte rendszere
sen végeztek ellenőrzéseket, hogy kigyom
lálják a szöveghibákat.

Egy tóratekercs írása
Hogy az emberi hibák minden lehetősé
gét kiküszöböljék, a Talmud több mint 20 
tényezőt sorol fel, ami kötelező, hogy egy 
tóratekercs „kóser”nek legyen elismerve. 
Ez a Tóra beépített védelmi rendszere. Ha 
bármelyik ezek közül a tényezők közül hi
ányzik, nem rendelkezik egy tóratekercs 
szentségével, és nem szabad nyilvános tóra
olvasásra használni.

A kézi másolás aprólékos eljárása körül
belül 2000 órát vesz igénybe (egy teljes ál
lású munka egy évre). Az évszázadok során 
zsidó tóramásolók ragaszkodtak a következő 
irányelvekhez:

– A Tóra érvénytelen, ha akár csak egy 
betű is hozzá van adva.

– A Tóra érvénytelen, ha akár csak egy 
betű is el van véve.

– A tóramásolónak tanult, vallásos zsidó
nak kell lennie, aki különleges felkészítésen 
vett részt.

– Minden alapanyagnak (bőr, tinta, toll) 
meg kell felelnie a szigorú előírásoknak, és 
külön a tóraírásra kell őket előkészíteni.

– A tóramásoló egy betűt sem írhat saját 
kútfőből a tóratekercsbe. Épp ellenkező
leg, mindig kell, hogy egy kóser Tóra legyen 
nyitva előtte.

– A tóramásolónak minden szót hango
san ki kell ejtenie, mielőtt leírja az új tóra
tekercsbe.

– Minden betűnek elegendő távolságra 

kell lennie a többitől, ha akár csak egy betű 
is hozzáér egy másikhoz, az egész tekercs 
tönkremegy.

– Ha egy betű annyira meg van rongálód
va, hogy olvashatatlan, vagy egy másik be
tűre hasonlít (akár az írással van a problé
ma, vagy egy lyuk keletkezett a tekercsen), 
tönkremegy az egész tekercs. Minden be
tűnek megfelelően olvashatónak kell lennie, 
annyira, hogy egy egyszerű iskolás gyerek 
megkülönböztethesse azt a többitől.

– A tóramásolónak pontosan úgy kell el
helyeznie a betűket, hogy egy szó ne tűnjön 
kettőnek, és két szó ne tűnjön egynek.

– A tóramásoló nem változtathatja meg 
a részek kialakítását, és meg kell felelnie a 
megfelelő sorhosszúságoknak és a paragra
fusok kialakításoknak.

– A tóratekercs, amelyben hibát találnak, 
nem használható, és a hibát 30 napon be
lül ki kell javítani, vagy el kell temetni a te
kercset.

A rendszer sikere
Egy olyan ősi és nagy dokumentumnak a 
pontosságát, mint a Tóra, még a legjobb kö
rülmények között is nagy kihívás fenntartani.

De vegyük figyelembe, hogy a történe
lem folyamán a zsidó közösségek széles körű 
zaklatásoknak és száműzetéseknek voltak az 
áldozatai. Az elmúlt 2000 évben a zsidók 
szétszéledtek a világ négy sarkába, Jementől 
Lengyelországig, Ausztráliától Alaszkáig.

Egyéb történelmi tényezők is nehezítik 
a Tóra pontos átadását. Például a Szentély 
pusztulása 1900 évvel ezelőtt a Szánhedrin, 
a zsidó központi hatóság felbomlásához ve
zetett, pedig nézeteltérések esetén az egyesí
tené hagyományosan a zsidó népet.

Vizsgáljuk meg a tényeket, ahogy ma lát
juk őket. Ha összegyűjtjük a legöregebb tó
ratekercseket, és összehasonlítjuk őket, lát
hatjuk, ha bármi felesleg létezik, és ha igen, 
mennyi.

Hány betű van a Tórában? 304.805 betű 
(vagy nagyjából 79.000 szó).

Ha találgatni kéne, hogy a 304.805 közül 
mennyi kérdőjelezhető meg? (Legtöbben 25 
és 1000 betű között találgatnak.)

A tény az, hogy a kihívások és megpróbál
tatások, közösségi helyváltoztatások és zak
latások után csak a jemeni tóratekercsek tar
talmaznak bármi különbséget a zsidó világ 
többi részén levőktől. Évszázadokon át a je
meni közösség nem volt része a világ ellen
őrző rendszerének, és összesen kilenc betű 
eltérést találtak a tekercseikben.

Ezek mind helyesírásbeli eltérések, ame

lyek nem változtatják meg a szavak jelentését.
A Tóra más szövegekkel összehasonlítva
De milyen lenyűgöző más hasonló doku

mentumokkal összehasonlítva, mint például 
a keresztény Biblia? (Mindkét könyv nagy
jából ugyanannyi betűt tartalmaz.)

Először is melyikre gondolnánk, hogy 
jobban megőrizte a szöveg pontosságát?

A keresztény Biblia. Több okból kifolyólag.
Először is a keresztény Biblia körülbelül 

1700 évvel fiatalabb, mint a Tóra. Másodszor a 
keresztények közel sem mentek keresztül any
nyi száműzetésen és helyváltoztatáson, mint a 
zsidók. Harmadszor a kereszténységnek min
dig volt egy központi hatósága (a Vatikán) 
amely biztosította szövegeik pontosságát.

Mik az eredmények? A tolmácsok szótá
ra a Bibliához, egy könyv, amelynek célja, 
hogy bizonyítsa az Újtestamentum hiteles
ségét, ezt mondja: „Egy, a Lukács evangéli
umát 150 görög kéziratból feldolgozó tanul
mány 30.000 különböző olvasatot tárt fel… 
Biztonsággal állíthatjuk, hogy nincs egy 
mondat az Újtestamentumban, amely telje
sen egységes lenne a kéziratokban.”

Más tudósok arról számolnak be, hogy 
körülbelül 200.000 eltérés létezik az 
Újtestamentum kéziratában, 400 féle olva
sat formájában, ami kétséget ébreszt a szö
veg jelentésével kapcsolatban; 50nek ezek 
közül nagy jelentősége van.

A Tórának kilenc helyesírási eltérése van, 
semmiféle hatással a szavak jelentésére. A 
keresztény Bibliának 200.000 eltérése van, 
és az eltérések 400 esetben megváltoztatják 
a szöveg értelmét.

A bemutató célja nem a kereszténység be
feketítése. Ez az összehasonlítás sokkal in
kább a Tóra zsidó átörökítésének különleges 
pontosságát demonstrálja.

A Tóra és az univerzum
Van egy híres történet a Talmudban (Éruvin 
13a):

„Amikor Rabbi Meir elment Rabbi 
Jismáelhez, hogy Tórát tanuljon megkér
dezték tőle:

– Mi a foglalkozásod fiam?
– Tóramásoló vagyok – válaszolta.
Azt mondta neki: – Fiam, légy körülte

kintő a munkáddal, mert az a Mennyeknek 
a munkája. Ha esetleg elhagynál egy betűt, 
vagy hozzátennél egyet – azt eredményezhe
ti, hogy elpusztítod az egész világot.

Rabbi Meir megjegyezte: – Szükségtelen 
mondani, nem hibázom azzal, hogy elha

H

Folytatás a 10. oldalon
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zsidó házak egyik legszembetűnőbb is
mertetőjele, egy kis doboz, ferdén fel

helyezve az ajtófélfára, a mezuzá. A „doboz
ban” pergamen van, amelyre két tórai rész van 
írva, a Smá olvasásának az első két szakasza. 
(5Mózes 6:4–9.; 5Mózes 11:13–21.) A doboz 
külsejére általában az Örökkévaló egyik ne
vét (Sádáj), vagy annak az első betűjét, a 
sin betűt szokták írni. A mezuzá micvája tó
rai tevőleges parancsolat, forrása a Smá első és 
második szakaszának a végén is említve van: 
„Uchtávtám ál mezuzot béjtechá uviseárechá” 
(És írd azokat házaid és kapuid ajtófélfáira). 
A micvá értelmezését (pl. hogy mit is írjunk az 
ajtófélfánkra) és egyéb részleteit Bölcseink ha
gyományából ismerjük.

A Széfer háchinuch (423. micvá) szerint en
nek a micvának az a célja, hogy jöttünkben és 
mentünkben állandóan emlékeztessen minket 
az Örökkévalóban levő hitünkre. Tehát amikor 
valaki elhalad az ajtófélfája mellett és látja az 
ott elhelyezett dobozt, mindjárt bele is gondol, 
hogy mi van beleírva. Az van beleírva, hogy 
Smá Jiszráél, „Halljad Izrael, az Örökkévaló, 
az Istenünk, az Örökkévaló egy”. A mezuzá 
emlékeztet bennünket az Örökkévaló létezé
sére, egységére és arra, hogy az Örökkévaló 
felügyeli a világát. Ezt még „sima” gondolati 
szinten sem könnyű teljesíteni, de igazából ez 
több is lehet, mint egy száraz gondolat.

Mi alapvetően a fizikai világot érzékeljük, az 
érzékszerveink csak fizikai létezőket képesek 
tapasztalni. Viszont ebből még nem követke
zik, hogy nincsen létezés a fizikain túl, illetve 
hogyha van, az ember nem képes megtapasz
talni a fizikain túli létezést. A Tóra azt tanít
ja, hogy mi a létező világot fordítva tapasztal
juk, mint az igazi valóság. Az igazi, állandó és 
örök létező az Örökkévaló. Ő létrehozott fizi
kai létezőt is. Az embernek sem a teste az iga
zi énje, hanem a mélyebb, az Örökkévalóban 
„gyökerező” nesámája (lelke). Ezt a valóságot 
kell elérnünk és megtapasztalnunk. Ez alapve
tően a micvák feladata, hogy segítsen beljebb 
húzódni és „megtapintani” az igazibb létezést. 
Minden micvára azt az áldást mondjuk, hogy 
„áser kidsánu bemicvotáv…”, aki megszen

telt a parancsolataival. A szentség egyben el
választottságot is jelent, itt, az anyagi világtól, 
és szentséget mint belső létezést. Az egyik fő 
feladat az életünkben, hogy ne engedjük meg 
az érzékszerveinknek, hogy hozzákössenek 
minket a fizikai valósághoz, és emiatt csak azt 
érezzük létezőnek. Folyamatosan igyekezzünk, 
és erőltessük meg magunkat, nehogy lecsúsz
szunk erre a szintre. Tehát eszerint a mezuzá 
micvájának az lenne a célja, hogy amikor elha
ladunk az ajtófélfánk mellett, és észrevesszük a 
mezuzát, az rögtön felébressze bennünk, hogy 
ha egy rövid ideig el is távolodtunk a valódi lé
tezés érzékelésétől, és közelebb kerültünk az 
érzékszerveink által tapintható világhoz, gyor
san térjünk vissza ahhoz az érzethez, amely a 
valós világ megtapasztalása. Ha ebben a pilla
natban ez nehéznek tűnik nekünk, gondoljunk 
csak arra, milyen könnyen idéznek fel ben
nünk akár távoli utalások kedvenc ízeket, ér
zékeléseket. Miért? Ennek az elsődleges oka, 
hogy a kedvelt ízek élményszerűségét sokszor 
és élvezettel éltük át, ezért könnyen felidézhe
tők. Eszerint nincs más dolgunk, mint először 
is minél gyakrabban és minél intenzívebben 
megélni és megtapasztalni ennek a belső lé
tezésnek az élményét. Ez lehetséges akár egy 
elmélyült imádkozás, egy sábeszi élmény vagy 
egy elmélyült tóratanulás által. Utána csak arra 
kell figyelnünk, hogy minél többször vissza
térjünk erre a megtapasztalásra, és hogy soha
se távolodjunk el ettől az érzéstől, így könnyen 
felidézhető marad.

Természetesen nagyon komoly feladat 
ilyen szintet megközelíteni, de ez egy általá
nos szabály a micváknál: a micvá külső, fizi
kai megnyilvánulását viszonylag könnyű tel
jesíteni, lehetséges nagyjából minden ember 
számára, minden szinten, nem mondjuk sen
kinek, hogy csak akkor fogod tudni teljesítni, 
ha eljutottál egy bizonyos szintre. Azonban, 
aki a micvá belsőbb tartalmát is ki szeretné 
nyerni, szeretne teljesebbé válni a micvá ál
tal, annak már nagyon komoly erőfeszítése
ket kell tennie, magasabb szellemi színvonal
ra kell eljutnia, hogy ez sikerüljön.

Amikor Bölcseink azt a kijelentést tették, 

hogy akinek tefilin van a fején és a karján, cicit 
a ruháján és mezuzá az ajtófélfáján, az nem fog 
egyhamar bűnt elkövetni, világos, hogy nem 
e micvák egyszerű gyakorlati végrehajtására 
gondoltak, hanem arra, aki képes eljutni ezek
nek a micváknak a mélyebb tartalmához. De 
ez egy általános szabály: Bölcseink sohasem 
beszélnek a felszínről, a külső világról, minden 
mondásukat a belső, mélyebb világ szemszö
géből fogalmazták meg. Ez rengeteg esetben 
okoz értetlenséget és félreértéseket, ugyanis ha 
az, aki olvassa a szavaikat, a külső világ szem
szögéből próbálja értelmezni, értelmetlennek 
vagy akár bizarrnak fogja találni őket.

Háláchá
A mezuzá törvényei sok esetben bonyolul
tak és összetettek, egy cikk keretén belül csak 
az alapvető és lényegi dolgokat tudjuk leírni. 
Javasolt, hogy aki gyakorlatban szeretné tel
jesíteni a micvát, előtte egy hozzáértő rabbi
val beszélje át pontosan a részleteket.

Az alapvető kötelesség, hogy a házunk 
minden kapuján, ajtaján legyen mezuzá, 
azon ban ennek vannak feltételei:

H
á

L
á

C
H

á Izrael	kapuinak	őrzője
Domán Sije

gyok vagy hozzáadok (betűt)… de mégis ag
gódom a legyek miatt – nehogy leszálljon 
egy a jobb sarkára egy dáletnek (betű) és ki
törölje azt, tönkretéve ezzel.”

A híres kommentátor, Rási (XI. századi 
Franciaország) hoz példákat arra, hogy ho
gyan vezethet egy betű hozzáadása vagy el

vétele a Tóra helytelen olvasatához – értsd: 
egy hiba, amely elpusztíthatja a világot.

Máhársá (XVI. századi Lengyelország) 
magyarázza meg, hogy ez nagyon veszélyes 
lehet, még akkor is ha nem hat ki a szó je
lentésére. Ez egy kabbalisztikus hagyomány 
miatt van, amely szerint a Tóra betűi alkot
ják az Örökkévaló szent neveit, mint „fekete 
tűz fehér tűzön”. Ezeket a betűket Isten al

kalmazta a világ teremtésében, és rajtuk ke
resztül tartja fent azt. Ezért fenyegeti a világ 
létezését akár egyetlen betű kihagyása is eb
ből a fenntartó erőből.

A Tóra szavait gondosan őrizni évszázadok 
során át alapkérdés volt a zsidóság számára.

fordítás · Lengyel Dávid
forrás · aish.com

A 9. oldal folytatása

A



11

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2012. június

1. A helyiség alapterülete ne legyen kisebb, 
mint négyszer négy ámá (kb. 22,5szer 22,5 
méter). Ha ennél kisebb, az ajtajára nem ra
kunk mezuzát. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor ez nem ilyen egyértelmű. Például ha 
az egyik oldal rövidebb, mint négy ámá, de 
a másik hosszabb, így az alapterület mérete 
önmagában megfelelő lenne, vagy ugyan ki
sebb a kelleténél az alapterület is, de a helyi
ség teljesen alkalmas arra a használatra, amire 
szolgál, vagy egy nagyobb szobára nyílik ez a 
kicsi szoba, és mivel a köztük levő ajtó a na
gyobb szoba ajtaja is, ezért kellene rá mezuzá, 
ezekben az esetekben lehetséges, hogy mégis 
szükséges a mezuzá, és minden ilyen esetben 
áldás nélkül rakjuk fel a mezuzát.

2. Szükséges, hogy az ajtónak „ajtó” formája 
legyen, úgy nézzen ki, hogy két ajtófélfája van, 
illetve szemöldökfája. A mezuzá szót alapve
tően magára a dobozra, illetve a benne levő 
pergamenre szoktuk használni, de a szó való
di jelentése: ajtófélfa, ugyanis a dobozt az aj
tófélfára kell rögzíteni. Ajtófélfán nem feltét
len az ajtókeretet értjük, hanem ha maga a fal 
kiad egy ajtóformát három oldalról (két oldal, 
plusz felül), az megfelelő, kötelező mezuzát 
rakni rá. Ha azonban nincsenek ajtófélfák, az 
ajtó mentes a mezuzá alól. Ha egyik oldalt van 
ajtófélfa, de a másik oldalt nincs, akkor kérdé
ses, hogy kelle mezuzát rakni.

3. Az adott helyiségnek legyen plafonja, 
mert ha felülről nyitott, a helyiség nem szá
mít lakásra alkalmasnak, az ajtaja mentes a 
mezuzától. Ez azonban csak olyan helyisé
gekre vonatkozik, amelyek alapvetően fe
dettek, de azoknak a helyiségeknek, amelyek 
nem szoktak feltétlenül fedettek lenni, mint 
például kert vagy erkély, az ajtajukra akkor 
kell mezuzát rakni, ha nem fedettek.

4. Az ajtófélfáknak minimum tíz tefách (kb. 
80100 cm) magasaknak kell lenniük, még 
akkor is, ha nem érnek fel egészen az ajtó
nyílás tetejéig. Ha ennél alacsonyabbak, arra 
az ajtófélfára nem rakunk mezuzát. Ebből az 
is következik, hogy csak a függőleges ajtónyí
lásokra teszünk mezuzát, a vízszintesekre (pl. 
tető, pincelejáró) nem.

5. Csak olyan helyiség ajtajára teszünk 
mezuzát, amely ún. dirát kávod, tisztelt helyi
ség. Emiatt mellékhelyiségek vagy fürdőszoba 
ajtajára nem teszünk mezuzát. A szeméttároló 
helyiségek ajtajára szintén nem teszünk.

6. Csak olyan helyiségek ajtajára teszünk 
mezuzát, amely állandó lakásra van, de amely 
csak átmeneti lakásra van, arra nem teszünk. 
Ez az oka annak, hogy a szuká (sátor) ajtajára 
nem rakunk mezuzát szukotkor.

Hova kell a mezuzát rögzíteni? Az ajtónyílás 
légterében, a helyiségbe belépő jobb oldalára. 
Ha a bal oldalra tette, le kell venni és újra fel 
kell rakni a jobb oldalra, áldással. Az általános 
szokás, hogy kicsit ferdén rögzítik a mezezát, 
úgy, hogy a felső fele legyen befelé, ha azon
ban az ajtófélfa túl keskeny, és nem lehet ferdén 
rakni, akkor állítva helyezik el. Ha fejjel lefelé 
helyezte el a mezuzát, szintén le kell venni, és 

újra, áldással felrakni. Az áskenáz döntés sze
rint a mezuzát az ajtófélfa felső harmadában 
kell elhelyezni, lefele egy centit sem csúszhat, 
felfele pedig legalábbis egy tefách (810 cm) tá
volságban kell lennie az ajtónyílás tetejétől.

Fontos, hogy a mezuzát az ajtónyílás lég
terén belül helyezzük el, ugyanis több véle
mény szerint ha az ajtónyílástól kifele, az aj
tón kívül, vagy befele, az ajtón belül helyeztük 
el, nem tettünk eleget a micvának. Azonban 
előfordul, hogy az ajtófélfa nagyon keskeny, és 
az ajtó pontosan rázáródik, tehát gyakorlati
lag lehetetlen a mezuzát az ajtónyílás légteré

ben elhelyezni. Ilyenkor ha van rá lehetőség, 
hogy az ajtófélfába magába egy kis mélyedést 
vájjunk, és abba helyezzük a mezuzát, ez a leg
helyesebb. Ha erre nincs lehetőség, akkor lehet 
a mezuzát kívülre elhelyezni. És ha egy kül
ső, bejárati ajtó esetében valakiben ez félelmet 
keltene, vagy magát a mezuzát féltheti, hogy 
ellopják, vagy megrongálják, akkor lehet tá
maszkodni azokra, akik megengedik, hogy be
lülre rakja. A mezuzát rögzíteni kell az ajtó
félfára, a legjobb szögekkel, vagy csavarokkal. 
Ebben az esetben két szögre, vagy csavarra van 
szükség (egy felül és egy alul), mert ha csak 
felül van odaszögelve, ugyan leesni nem fog, 
de mozgatható lesz. A mezuzának fixen kell 
állnia a helyén! Ragasztóval is lehet rögzíteni, 
amennyiben az elég erősen tartja a mezuzát. 
Mielőtt felraknánk a mezuzát, elmond
juk rá az áldást: „…áser kidsonu bemicvajszov 
vecivonu likvajá mezuzo” (aki nem saját laká
sára teszi fel mezuzát, az azt az áldást mond
ja, hogy: „…vecivonu ál keviász mezuzo”). És 
mivel minden áldás elmondásánál az a szabály, 
hogy rögtön utána, megszakítás nélkül el kell 
kezdenünk a micvá gyakorlati végrehajtását, 
itt ez azt teszi szükségessé, hogy mielőtt még 
az áldást elmondjuk, odakészítsük a megfelelő 
szerszámokat, a szöget, csavart, kalapácsot stb.

Minden olyan helyiségben, ahol kétséges, 
hogy kelle rakni mezuzát, az a leghelyesebb, 
ha egyszerre több ajtóra teszünk, és olyan aj
tónál mondjuk az áldást, ahova biztosan kell 
rakni. Ha ez nem megoldható, áldás nélkül 
helyezzük fel a mezuzákat. Egy pár példa erre: 
olyan hely, ahol nem laknak (iroda, gyár, bolt, 
iskola stb.); olyan helyiség, amelynek kisebb az 
alapterülete, mint négyszer négy ámá, de ilyen 
méretben is teljesen alkalmas a használatára; 
olyan ajtó, amelynek nincs szemöldökfája stb.

Aki mezuzát vásárol (pontosabban a do
bozban levő pergament) vigyázzon, hogy csak 
olyantól vásárolja, aki szakmailag is megbízha
tó (jól ismeri a mezuzára vonatkozó háláchákat, 

meg tudja állapítani, hogy az adott mezuzá kó
ser, vagy sem) és személyében is megbízható, 
nem fogja becsapni a vásárlót. Sajnos gyakran 
előfordul, hogy vagy hozzá nem értő szemé
lyek árulnak mezuzákat, azt gondolják, hogy ha 
van egy doboz, amelyben egy pergamenre hé
ber szöveg van írva az már kóser mezuzá, vagy 
talán el is tudják olvasni de azt nem tudják 
megállapítani, hogy tényleg kósere a mezuzá. 
A vásárló pedig jóhiszeműen megveszi, felrakja 
az ajtófélfájára és azt gondolja, hogy ezáltal tel
jesíti a micvát. Egy vallásos társadalomban sem 
feltétlenül ért minden eladó a mezuzák kóser

ságához. Ha már sikerült megvásárolni a kóser 
mezuzát, és felhelyeztük az ajtófélfára, akkor 
ezután hétévente kétszer kell ellenőrizni a per
gamen, illetve az azon levő betűk épségét. Ezt 
viszont már nem feltétlenül szükséges, hogy 
különösen hozzáértő ember végezze. Aki jól is
meri a héber betűket, az is megtekintheti. Azt 
fontos nézni, hogy először is épségben vane a 
pergamen, nem értee víz, nem lette penészes 
stb. Ezután ellenőrizze, hogy a betűk épek és 
jól olvashatók maradtake. Ha mindent rend
ben talált, tegye vissza a pergament a dobozba, 
és helyezze vissza a dobozt az ajtófélfára.

Alapvetően, egy rabbinikus tilalom miatt, 
olyan mezuzát, amelyet már felhelyeztek az aj
tófélfára, nem szabad leszedni onnan, még ak
kor sem, ha elköltözik az ember, kivéve, ha at
tól lehet tartani, hogy a következő lakó nem 
fog ügyelni a mezuzá szentségére. Például ha 
bérel egy lakást (a bérlő kötelessége, hogy fel
rakja a mezuzát, nem a bérbeadóé), és egy idő 
után kiköltözik, később pedig valaki más ki
veszi a lakást, nem szabad levennie a mezuzát, 
ott kell hagynia, még akkor is, ha a következő 
bérlő nem fizeti ki neki a mezuzákat. Azonban 
ha a következő bérlő mentes e micvá teljesíté
se alól, akkor leveheti a mezuzákat.

A mezuzá dobozára kívülről – mint azt fel
jebb már említettük – az Örökkévaló egyik 
nevét (Sádáj) szokták írni. Ennek egyik 
oka, hogy ugyanezek a betűk a következő sza
vak rövidítései lehetnek: Somer dáltot Jiszráél, 
Izrael kapuinak őrzője. Minél inkább teljessé
gében sikerül ezt a szép micvát teljesítenünk, 
annál inkább érdemesülhetünk arra, amivel 
Onkelosz (az egyik római császár unokaöcs
cse, aki betért, nagy zsidó tudós lett, és ő írta 
a Tóra egyik, máig is használatos arámi nyelvű 
fordítását) érvelt az ő üldözésére küldött ró
mai katonáknak: „A világ szokása – húsvér 
király bent van, és a szolgái őrzik kívülről, míg 
az Örökkévaló – a szolgái vannak belül és Ő 
őrzi őket kívülről.” (Ávodá zárá 11A.)

nincs más dolgunk, mint […] minél 
gyakrabban és minél intenzívebben megélni 
és megtapasztalni ennek a belső létezésnek 
az élményét
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Nagy emberek a világ szemében 
általában azok, akik a művészet
ben, sportban, politikában, tu
dományban stb. érnek el nagy 
eredményeket, és a nevüket meg
ismeri az egész világ. Reb Árje 
Levin (1885–1969) nem ezeken 
a területeken lett híres: ő az ön
zetlenség, a szerénység és az em
berszeretet csúcsait vette be, ne
vét ezért őrzi a zsidóság.

A „jeruzsálemi cádik” min
denkit szeretett. Ez patetikusan 
vagy közhelyesen hangozhat an
nak, aki nem ismeri az életét. Ő 
tényleg mindenkit szeretett, és er
ről a tettei beszélnek a legjobban. 
Nem otthon ülve merengett arról, 
hogy mennyire szereti ő az em
bereket, hanem aktívan tett is ér
tük. Rendszeresen járt betegeket 
látogatni, péntekenként például 
a leprakórházba, ahol az ő köz
reműködésére javultak a betegek 
embertelen körülményei. A britek 
által bebörtönzött zsidó szabad
ságharcosokról ő gondoskodott. A 
jeruzsálemi szegényeknek állandó 
támasza volt, saját nincstelensége 
ellenére. Olyan szegény és szerény 
volt, hogy amikor már idős korá
ban egy tanítványa egy szappan
tartót akart a zuhanyzóban a falra 
szerelni, hogy ne kelljen mindig 
lehajolnia, nem tartott igényt erre 
a luxusra. Több évtizeden át taní
tott az Éc HáChájim iskolában, 
ahol például a saját fizetéséből 
újíttatta fel a vízvezetékeket.

A felesége egyenrangú partnere 
volt. Hanna gondoskodott a be
fogadott gyerekekről, akik élel
mezése az amúgy is ínséges hú
szasharmincas években nem volt 
könnyű. Ugyanígy gondja volt a 
ruháik mosására is, ami abban az 
időben nagyon nehéz munka volt.

Börtön
Évtizedeken keresztül látogatta a 
britek által bebörtönzött zsidó
kat. Ezeknek a fiataloknak az volt 
a bűnük, hogy a brit fennhatóság 
ellen harcoltak. Reb Árje minden 
szombat reggel elgyalogolt a tisz
tes távolságban lévő otthonából a 
börtönbe, ahol istentiszteletet tar
tott a foglyoknak, és utána kikér
dezte őket a hogylétük felől. Ami 

pedig a bebörtönzött és nemegy
szer halálra ítélt zsidók lelkének 
a legjobbat tette, azok a család
juktól kapott kis üzenetek voltak, 
amelyeket reb Árje felesége gon
dosan belevarrt a ruhája bélésébe, 
hogy a brit őrök ne vegyék észre. 
Az elítéltek üzeneteit megjegyez
te (ami önmagában is nagy tel
jesítmény), és az ima után, még 
mielőtt hazament volna a saját 
családjához, végigjárta a címeket, 
és eljuttatta az üzeneteket az ag
gódó családoknak. Csak ez után a 
több órás feladat után ment haza 
kiddust csinálni.

Felajánlották neki a börtön rab
bi tisztséget és fizetést, de nem 
fogadta el, önként és fizetés nél
kül látogatta sok éven át a „fiait”, 
ahogy ő az elítélteket nevezte.

Utcaseprők
Hatvan éven keresztül minden
nap napfelkelte előtt kelt fel, 
hogy a legkorábbi, ún. „veszikin” 
minjennel davenolhasson. Min
dig mindenkinek köszönt az ut
cán, de különösen odafigyelt arra, 
hogy az utcaseprőknek is jó na
pot kívánjon. Úgy magyarázta, 
hogy amikor még az egész város 
alszik, ezek az emberek felkelnek, 
és jönnek Jeruzsálem utcáit tisztí
tani. Becsületes munkával keresik 
a pénzüket, mégsem becsüli őket 
senki, és a fizetésük is szánalmas.

„Oszd meg a kenyeredet az 
éhezőkkel”
Az 1948as függetlenségi háború
ban Jeruzsálem ostrom alatt volt, és 
komoly éhínség alakult ki. A har
coló alakulatoknak azonban még 
volt mit enniük. A katonák emlé
keztek arra, hogy milyen cheszedet 
tett velük reb Árje, amikor be vol
tak börtönözve, és élelmiszercso
magokat vittek neki és a család
jának. Ő azonban szétosztotta a 
szintén éhező szomszédjai között.

Bébiszitterek
Egy súlyos beteg gyerek szülei 
annyi éjszaka voltak ébren a beteg
ágy mellett, hogy már az ő egész
ségük is kezdte kárát látni. Egyik 
este reb Árje és a felesége kopog
tattak be hozzájuk, és azt mondták 

nekik, hogy feküdjenek le pihen
ni, majd ők virrasztanak a beteg 
mellett. Hogy a szülők ne érez
zék magukat lekötelezve, a maguk 
szerény módján hozzátették, hogy 
úgyis meg kell valami fontosat be
szélniük egymással, és nem akar
ják, hogy az otthonukban a gyere
kek esetleg hallgatózzanak.

A feleségem lába
Az egyik leghíresebb történet reb 
Árjéval kapcsolatban minden bi
zonnyal az, amikor orvoshoz kí
sérte a feleségét. Amikor beléptek 
a rendelőbe, reb Árje azt mond
ta: „Fáj nekünk a feleségem lába.” 
Annyira egynek érezte magát a 
rebecennel, hogy neki is fájt, ami 
a feleségének.

„Egyél!” Jom Kipur közepén
Reb Árje negyedében lakott egy 
hosszú betegséggel küszködő, 
ágyhoz kötött asszony. A cádik 
ismerte őt jól, tudta, hogy beteg
sége ellenére is böjtölni akar majd 
Jom Kipurkor, úgyhogy az ima 
közben, kitliben és táliszban ott
hagyta a zsinagógát, és elment en
nek az asszonynak a lakásába, teát 
főzött neki és süteményt tálalt 
az ágya mellé. Addig nem ment 
vissza a zsinagógába imádkoz
ni, amíg a beteg meg nem ette, és 
meg nem ígérte, hogy normálisan 
fog enni Jom Kipurkor is, hiszen 
a böjttel az életét veszélyeztette.

Gorál háGrá – a Vilnai Gaon 
módszere
Az 1948as függetlenségi hábo
rúban elesett Gus Ecion védőinek 
holttestét csak jóval később tud
ták összegyűjteni és Jeruzsálembe 
szállítani. Harmincöt lezárt ko
porsót vittek Jeruzsálembe, és 
ne ki láttak, hogy megállapít
sák a testek személyazonosságát. 
Huszonhármat sikerült azono
sítani, de tizenkét elesett védőt 
nem. Rav Frank, Jeruzsálem ak
kori főrabbija megvizsgálta az 
ügyet és azt mondta, hogy a Vilnai 
Gaon sorsvetését kell alkalmazni. 
Ez egy különleges mód szer, ame
lyet csak a jeruzsálemi bölcsek is
mertek. Noha nem beszéltek róla, 
de a hagyomány úgy tartja, hogy 

a szentélybeli ko hén gádol mód
szeréhez nyúlik vissza, aki az urim 
vetumimot, a drágakövekkel kira
kott mellvértet használta erre.

A Gorál háGrá nem jóslás vagy 
varázslás. Csak bizonyos esetekben 
lehetett használni, és a módszer 
sikere a használójának spirituális 
tisztaságán múlott. A Gus Ecioni 
holttestek esetében reb Árjéra esett 
a választás. Ő persze először visz
szautasította azzal, hogy nincs 
azon a szinten, végül azonban rá
beszélték. Egy 1701es kiadású 
Bibliát használt, melyből bizonyos 
szabályok szerint keresett ki mon
datokat, amelyek a testek azonosí
tására utaltak. Valamennyi mondat 
hősi csatákról és Izrael földjéhez 
kapcsolódó micvákról szólt. Ezt 
tizenegyszer végezte el, mert a ti
zenkettedik értelemszerűen a 
fennmaradó tizenkettedik hősi ha
lott neve volt. (Az elesettek neve
it tudták, csak nem tudták össze
párosítani a holttestekkel.) Példák 
arra, hogy milyen egyértelműen 
mutatták meg a versek a halot
tak nevét: „Nem vagyok én Ben
Jemini?” (1Sámuel 9:21.) Oded 
benYeminire utalt. „És Élijahu 
vette a gyermeket.” (1Királyok 
17:23.) Élijáhu Hershkovitzra 
utalt. „A kohénjaid igazságot fog
nak viselni.” (Zsoltárok 132:9.) 
Alexander Cohenre utalt.

 Egy másik alkalom, amikor a 
Vilnai Gaon sorsvetését használ
ta: Rav Meltzer felnőtt fia súlyos 
szívbeteg lett, egyik szívrohamot 
a másik után kapta. Annyira de
pressziós lett a fenyegető haláltól, 
hogy egyre rosszabbul volt. Reb 
Árje rendszeresen látogatta a be
teget, és egy alkalommal elvégez
te neki a Gorál háGrát: Jesájáhu 
38:5. jött ki: „Hozzáteszek tizen
öt évet a napjaidhoz.” A beteg 
pontosan tizenöt évig élt ezután.

Sálom Báit – „Egy ajándék a fe-
leségednek jobb lenne.”
Egy házaspár párkapcsolati gon
dok miatt kereste fel reb Árjét. 
Miután reb Árje segített nekik 
megoldani a problémát, a férj 
nagy összegű adományt küldött 
neki a jesivája számára. Reb Árje 
azonnal visszaküldte azzal az 
üzenettel, hogy inkább a felesé
gének vegyen belőle ruhát és ék
szert, hogy felvidítsa.

forrás: Simcha Raz: 
A Tzaddik in our time, 

Feldheim, 2008.

egy kortárs cádik
Domán ChanaN
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A zsidó konyha rejtelmei 

Tejesgombóc-csodák sávuotra 
kürti adrienn

s
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ávuotkor az ünnepi asztalokra hagyományosan tejes, illetve túrós 
édes ételek kerülnek. Sok helyen túróval töltött palacsinta készül, 

de az igazi csoda mégis a nagy kedvenc, a túrógombóc. Ez a gombóc 
lehet porcukrosan és zsemlemorzsásan édes vagy spenóttal készítve 
sós is. Távoli „rokona” a gefilte fish, mely sok helyen gombócra formál
va kerül az asztalokra. Alábbi receptjének egyik változata – zsenge, 

édeskés répával készítve – hódította meg a tengerentúli zsidó közös
ségeket.

Végül egy közkedvelt égetett tészta receptje következik: a profiterol, 
mely méltó befejezése lehet egy tejes ünnepi vacsorának vagy ebéd
nek.

Jó étvágyat és Chág Számeách!

Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú Alapítvány 

támogatásával 
jelent meg.

Még több recept: www.
zsidokonyha.hu

TúróGOMBóc 
(tejes recept)

Hozzávalók
•	 1 kg túró
•	 5 db egész tojás
•	 15 evőkanál búzadara
•	 2 púpozott evőkanál finomliszt
•	 1-2 evőkanál sovány tejföl
•	 csipet só

A túróhoz hozzáadjuk a búzadarát és 
a lisztet, majd villával összedolgozzuk. 
Nedvességétől függően hozzáadunk 1 vagy 
2 evőkanál tejfölt. Beleütjük az 5 egész tojást 
és egy csipet sóval tovább dolgozzuk a villá
val. Legalább fél órát állni hagyjuk (szoba
hőmérsékleten).

Forrásban lévő sós vízbe tesszük a nedves 
kézzel készített, közepes méretű gombóco
kat. A felszínre feljövő gombócokat további 
5 percig fedő alatt, kis lángon főzzük készre.

Leszűrés után vajba vagy pirított zsemle
morzsába szedjük ki. Lekvárral vagy fahéjas 
almaszósszal is kínálható.

Spenótos változatában egy maréknyi spe
nótot kevés olajon megfonnyasztunk, fok
hagymát nyomunk hozzá és elkeverjük a fen
ti túrógombóctésztával.

GEfilTE fiSH 
(párverecept)

Hozzávalók (fejenként)
•	 2 kg hal
•	 3 tojás
•	 2 hagyma
•	 2 nagy sárgarépa
•	 1 zeller
•	 só és cukor

A halat először ledaráljuk, majd össze tur
mixoljuk 3 tojással, 1 hagymával, 1 sárgarépá
val. Hozzáadunk 2 evőkanál sót és 2 evőkanál 
cukrot, majd gombóccá formáljuk, és forrás
ban lévő vízbe tesszük. A vízbe kell még tenni 
1 répát, 1 fej hagymát, 1 zellert, 12 evőkanál 
sót, 2 evőkanál cukrot. Gyakran kevergetve 
másfél óráig főzzük kislángon. Ha elforrja, 
akkor további vizet adagolunk hozzá.

PrOfiTErOl 
(profi tejes recept)

Hozzávalók
•	 2,5 dl víz
•	 12 dkg vaj
•	 csipetnyi só
•	 1 kiskanál cukor
•	 12 dkg liszt
•	 csoki- és/vagy vaníliapuding
•	 olvasztott csokoládé vagy csokiszirup

Égetett tészta készítése: a víz, vaj, só, cukor 
elegyét egy lábosban felforraljuk, majd las
san elkeverjük benne a leszitált lisztet. Az 
edényt a tűz fölött tartva addig kevergetjük, 
míg az elegy összeáll, és elválik az edény fa
lától. Kicsit hűlni hagyjuk, majd a tojásokat 
egyenként alaposan elkeverjük benne. Két 
kanál segítségével diónyi dombokat halmo
zunk a sütőpapírra, és sütőbe téve 200 C fo
kon fél óra alatt készre sütjük. Ezek a pufi 
gombócok a képviselőfánk alapjai is lehet
nek.

Félbevágjuk, csoki vagy vaníliapudinggal 
töltjük, csokimázzal leöntve készítjük olasz 
változatát, a profiterolt. Gyakorlottabbak 
a krémet maguk is főzhetik (1 tojássárgája, 
1 evőkanál cukor, 1 evőkanál liszt, 1 pohár 
tej).

Tipp! A sütés alatt nem szabad a sütőajtót 
kinyitni, mert a tészta összeesik.
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éS ima gyermekünk oktatásáért
Panyiné dr. Ábrahám Zita

e gy különleges szokásról sze
retnék a mai cikkben írni, 

elsősorban szülőknek, nagyszü
lőknek. Egy olyan vallási ha
gyományról, amely kifejezetten 
a szülőknek a gyermekek iránti 
felelősségükről, aggódásukról és 
szeretetükről szól.

Ez a hagyomány pedig az, hogy 
a szülők imádkozzanak a gyer
mekükért, és azon belül is okta
tásuk sikeréért. Ezt tehetik bár
mely napon, de különösen ros 
chodes sziván (sziván hónap első 
napja) előtti napon szerencsés 
erre koncentrálnunk. Miért pont 
ezen a napon? Mert a Tórát – 
azaz a Mindenható örök tanítá
sát – sziván hónapban kaptuk, s 
ezért már az egész hónapot ennek 
a hangulata szabja meg. Valamint 
ekkor, illetve ettől kezdve szólít
tattunk az Örökkévaló gyermeke
inek. A szülők – hogy gyermeke
ik taníttatásáért mondott imájuk 
még könnyebben meghallgatta

tást nyerjen odafent – megerősít
hetik szándékukat ezen a napon 
böjttel, esetleges hibás magatartá
si mintáik, bűneik megjavításával 
(tsuvával) és általában otthonuk 
vallási értelemben való megerő
sítésével. Ajánlatos cedákát ad
niuk is.

Ezt a szép szokást Isaiah ben 
Abraham ha Levi Horowitz 
(1565–1630) – ismertebb ne
vén Seláh hákádos vezette be. A 
XVI–XVII. század fordulóján élt 
vallási vezető és nagy kabbalista 
rabbi Prágában született, és a 
Szentföldön halt meg. Legfőbb 
munkája a Sné luchot hábrit, azaz 
A szövetség két kőtáblája címet vi
seli, a kabbalának és háláchának 
az életvitel során való összeegyez
tetéséről szól. Sírja Rambamé 
mellett fekszik, Tiberiasban.

Az általa szerkesztett ima tel
jes szövegét megtalálhatja bár
mely érdeklődő az interneten, 
héberül és angolul is, illetve 

minden ismertebb zsidó ima
gyűjteményben.

A fohász az Örökkévaló és a 
Tóra nagyságának hangsúlyozá
sán túl kéri az Örökkévaló se
gítségét mindenben, ami a gyer
mekek jólétét illeti. Elsősorban, 
hogy járatosak legyenek a 
Tórában, micvákban, jó tulaj
donságaik, kedvességük révén 
szeretetet és tiszteletet nyer
jenek embertársaik szemében. 
Kéri, hogy a leszármazottak jó 
testvérként szeressék egymást, 
jó házastársat találjanak, egész
séget, erőt, gyermekáldásban ré
szesüljenek. Az ima idézi a 128. 
zsoltár szavait is. Nagyon szép 
ima, amelyet feltétlenül javaso
lok elolvasni mindenkinek. Ha 
nem megy a olvasás héberül, ne 
kedvetlenedjünk el! Saját szava
inkkal is fordulhatunk (bármi
kor) az Örökkévalóhoz ebben 
vagy bármely témában.

Ez a szokás és az ima teljes 

szövege is hangsúlyozza azo
kat az alapelvet, melyek a zsidó 
nevelés alapjait érinti. Ez pedig 
nem más, mint annak a gondo
latnak a teljes megértése és gya
korlatba ültetése, hogy mindany
nyian az Örökkévaló gyermekei 
vagyunk, akiket végtelenül sze
ret. Minket az Örökkévaló ál
dott meg a gyermekünkkel és 
helyezte kezünkbe az ő lelkének, 
testének és szellemének ápolá
sát mint óriási feladatot. Illik 
és lehetséges, sőt szinte köte
lező is hozzá fordulnunk, az Ő 
segítségét, iránymutatását kér
nünk mindennel kapcsolatban, 
ami gyermekünk nevelését ille
ti. S Ő örömmel segíteni fog ne
künk ebben a nemes feladatban. 
Így az imánkkal nemcsak segít
séget kérünk és találunk, de egy
ben kifejezzük saját hitünket is, 
az ő szeretetében, és mindenha
tóságában.

soksok évvel ezelőtt Tunisz 
városában élt egy istenfélő 

zsidó, akit Macliáchnak hív
tak. Nem volt különösképpen ta
nult, de mindenki tisztelte a vá
rosban. Régiségkereskedésből 
tartotta el népes családját. Nem 
volt gazdag, de lehetőségeihez 
képest mindig sokat adakozott 
a szegényeknek. Nagy szere
tettel és gondosan teljesítette a 
micvákat, különösképpen sávuot 
éjszakai tikuntanulást szeret
te nagyon. Már gyerekkorában 
sokat gondolkodott azon, ho
gyan lehetséges, hogy a zsidók, 
akik 49 napon keresztül várták 
a tóraadást, számolták a napo
kat, végül pontosan, amikor el
jött a nagy nap, édesdeden alud
tak. Ezt a szégyenletes hibát 
próbálják azóta is a zsidók úgy 
kijavítani, hogy sávuot első éj
szakáján nem alszanak, hanem 

Tórát tanulnak. Ezt nevezik 
tikuntanulásnak.

Macliách nagyon szerette ezt a 
szokást, és minden évben megad
ta a módját. Tíz nagy tudású em
bert hívott meg magához és még 
néhány egyszerű szegény zsidót. 
Megvendégelt mindenkit, és a rab
bik tanulásba kezdtek. Az egysze
rű emberek pedig hallgatták őket, 
és okosodtak, így tanultak ők is. 
Szokása inspirálta az egész várost. 
Nem volt egy zsidó, aki ne tanult 
volna ezen az éjszakán Tuniszban!

Ebben az évben azonban na
gyon rosszul ment az üzlet, és 
Macliách azt sem tudta, hogyan 
biztosítsa az ünnep szükséglete
it a családjának. Felesége, Mazal 
vigasztalta:

– Nézd, van, még egy drága 
fülbevalóm. Adjuk el, és az árából 
tegyük azt, amit minden évben.

Macliách nagyon büszke volt 

a feleségére, és úgy tett, ahogy az 
mondta. Boldogan ment hazafelé 
pénzzel a zsebében, amikor szem
be jött vele a város egyik rabbija!

– De jó, hogy találkozunk! Ép
pen a szegényeknek gyűjtök az 
ün nepre. Tudsz valamennyit adni? 
– kérdezte a rabbi Macliáchot.

Macliách egy pillanatig sem 
gondolkodott, mosolyogva kivet
te a zsebéből a fülbevalóért ka
pott pénzt, és odaadta a rabbinak. 
– Legyen mindenkinek boldog 
ünnepe! – fűzte még hozzá.

– Téged pedig áldjon meg az 
Örökkévaló sok micvával és jó
cselekedettel! – áldotta meg a 
rabbi.

Macliách boldogan adta a pénzt, 
de most hazafelé menet eltűnő
dött, mitévő legyen, és mit mond
jon a feleségének? Ekkor meghal
lotta, hogy valaki a nevén szólítja. 
Az egyik királyi szolga volt.
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Panyiné dr. Ábrahám Zita

– A király fogadást tart, és sze
retne több antik csészét. Tudom, 
hogy hamarosan beköszönt az 
ünnep nálatok, de ezt még, kér
lek, tedd meg – kérte.

– Minden tőlem telhetőt meg
teszek – ígérte Macliách.

Tudta, kinél szerezhet ilyen 
csészéket, és nagyon jó áron, hi
telre meg is kapta őket.

A bég nagyon elégedett volt 
a csészékkel és az árukkal kü
lönösen is. Tudta, hogy szegény 
Macliáchnak nem sok ideje ma
radt az ünnepi készülődésre, ezért 
hálából a csészék árán kívül egy 
egész szekérrel küldött minden
féle árut, amire csak szüksége le
hetett az ünnepre: lisztet, cukrot, 
zöldségeket, gyümölcsöket. Így 
aztán Macliách úgy ünnepelhette 
sávuotot, ahogy szerette, megven
dégelve soksok embert a közös 
tikuntanuláson.
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„ Mélyebb jelentőség rejlik gyermekkorom meséjében, 
mint abban a bölcsességben,amelyre az élet tanít”

A KINCSŐRZŐ FA
Zsidó mesék és elbeszélések

Összeállították: Komlós Aladár és Vihar Béla

A GABBIANO Print Kft. 
gondozásában,limitált példányszámban 

Heller Bernát előszavával,Vadász Endre rajzaival 
és Oláh János bevezetőjével,

MEGJELENIK  2011 decemberében, Hanuka előtt.

Kapható:
Budapesten: 

VII. ker. Wesselényi u.13. Judaica Galery
XIII.ker.Hollán Ernő u.25 Kabbala
XIII.Pozsonyi u.5. Láng Téka

Megrendelhető: 
www.ledorvador.hu/kincs  
gabbiano@gabbiano.hu; 

gabbianokonyv@mail.datanet.hu
illetve a 

Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 
1135 - Budapest, Reitter Ferenc utca 8/B. címen.

Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
bölcsodét szeretnél 
gyermekednek…

mert itt 

maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 

és ami a legfontosabb:

sok-sok szeretet, 
mert a Te g yerm eked, 

a Mi gyermekü nk i s !

ér de k lődni:  Á .  Z ita : +36-30-9306262

w ww.trendeli.h u

Zsid ó b öl c s ő d e az  Újlip ó tváro sban

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
hétfő–csütörtök: 8–19h
péntek: 8–16h
vasárnap: 10–16h

Címünk: Budapest  VII. Kazinczy u. 28
Telefon/Fax: 0036 1 342-0231

Email: info@carimama.hu
Website:  www.carimama.hu

Legyen a vendégünk
Budapest egyetlen kóser 
tejes pizzériájában!

Pizzák, tészták,tejes és
vegetáriánus ételek nagy választékban.

Minden nap friss házi sütemények.



Játssz velünk! – zsidó kvíz
1. Tej héberül 2. A misna egyik rendje, nőkkel kapcsolatos témákkal foglakozik 
3. Melyik megilát olvassuk fel sávuotkor? 4. Melyik a leghosszabb hetiszakasz? 
5. Milyen napra esett a tóraadás? 6. Alapvetően hány napos a názir fogadalom? 
7. A Tóra szó számértéke 8. Melyik hetiszakaszban szerepel másodszor 
a tóraadás? 9. Dávid király apja

előző	számunk	megfejtése:	Bár	Jocháj

Az	előző	rejtvény	nyertese:	Farkas	Bálint,	Budapest

Gratulálunk a helyes megfejtőknek!

Küldd be megfejtésedet június 18ig 
az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások június 19től weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu

kérjük, hogy adója 1%-áról rendelkezzen a lativ Alapítvány és a Magyarországi Autonóm orthodox izraelita Hitközség javára.
Lativ Barátai a Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány - Adószám: 18196906-1-42
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség - Technikai szám: 0107

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tanulás egész éjjel
ima a napfelkeltével,
töltsd a lativ kolellel az év legintenzívebb 
éjszakáját!

Ünnepeld velünk autentikus környezetben a Tóraadás napját. vacsorával 
várunk, majd belevetjük magunkat az egész éjjelen át tartó tanulásba, melyet 
rövid szünetekkel és tejes sütivel szakítunk meg. 

Képek	a	Lág	Báomer-i	ünnepségről	

Tanulás 0:30-tól
Reggeli ima 4:00,	majd	tejes	kidus
További információ www.lativ.hu

Időpont május 26., szombat este 
Helyszín visegrádi utca 3. („Pesti súl”)
Kezdés 21:00	(imával)
vacsora 22:00	(Hegedűs	Zsinagóga)
A	vacsorához	regisztráció	szükséges:	
info@lativ.hu


