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Bösálách – Tu biSvát

Mirjam éneke – a zsidó asszonyok ereje

i.
A zsidó asszonyok ereje: az uralkodó társadalmi trendek legyőzése 

séges....” Ha ez így van, akkor a háftárá, 
ami mindig az adott tórai szakaszra utaló prófétai 
szakasz szokott lenni, miért éppen egy női 
ének az „énekelt Debóra”? A szakaszhoz il-
lett volna egy férfi dal is, mint például Dávid éne-
ke, miért kapott mégis nagyobb hangsúlyt a nők 
éneke?

A nők jobban örültek, mint a férfiak
Erre adott válaszában az Álter Rebbe 
egy hosszú történetet mesélt el (amelyet 
az idézett szichában találhatunk meg), 
és végül a következő konklúzióra jutott: 
amikor a zsidók elhagyták Egyiptomot, 
szárazlábbal keltek át a tenger kellős kö-
zepén, majd énekeltek egy éneket és ek-
kor a nők is csatlakoztak hozzájuk, és ők is 
ének be fogtak. Azonban a nők ezt még na-
gyobb elánnal tették „tamburinnal és hang-
szerekkel” kísérték éneküket, örömmel. Ez a 
magyarázata annak a kérdésnek, hogy a 

Miért Debóra éneke lett 
Sábát sirá háftárája?
1. Egy húsz évvel ezelőtt közölt szichá-
ban,1 az Ácháron sel Peszách 5698-ban 
(1938), a Rebbe, az apósom ennek a 
szombatnak a háftáráját taglalta.

Dédnagyapját, a Cemách cedeket idéz-
te, aki azt mondta, hogy az ő nagyapjá-
nak, az Álter Rebbének volt egy kérdése: 
„Ennek a szombatnak a háftárája miért 
az „És énekelt Debóra”a – egy nő dala, és 
nem egy férfi dala, például Dávid király dala 
– ami pedig a „Svii sel Peszách”b háftá-
rája? A Bösálách hetiszakaszban megta-
láljuk a férfiak énekét – „akkor énekelt 
Mózes...”c ; csak úgy mint az asszonyok 
énekétd – „És Mirjám kezébe vette a 
tam burint, és az összes nő kiment... tam-
burinokkal és egyéb hangszerekkel,e és 
Mirjám így felelt nekik: Énekeljetek az 
Örökkévalónak, mert ő dicsőségesen fen - 

1 Likuté diburim, 4. kötet 35. oldal [lásd ott az 
1388. és 1401. oldalak között elszórtan].
a Bírák 5. fejezet, Debóra éneke a Sziszera felett 
aratott győzelmét követően.
b Svii sel Peszách ünnepe a tenger kettéválásáról 
emlékezik meg, így aznap a Tóra Bösálásch heti-
szakaszából olvasunk fel, egészen a 2Mózes 15:27-
ig. A háftárá témájának, tehát a kiegészítő prófétai 
olvasmánynak analógnak kell lennie az aktuális 
tórai szakasz szövegével. Svii sel Peszáchkor a háf-
tárá Dávid éneke: „amely napon megmentette őt 
az Örökkévaló mind az ellenségei kezéből meg 

Sául kezéből” – 2Sámuel 22:1.
c 2Mózes 15.
d Uo. 15:20-21.
e Vannak akik úgy fordítják, hogy „tamburinok-
kal és táncokkal.” Möchiltá (és egyéb midrások) 
úgy magyarázzák ezt a verset, hogy Izrael igazai 
olyan magabiztosak voltak, hogy Isten csodákat 
és hatalmas tetteket fog végrehajtani Egyiptom-
ból való kivonulásukkor, hogy előre hangszereket 
készítettek maguknak. Eszerint az értelmezés sze-
rint, a möcholot szintén egy zenei hangszer (talán 
furulya).
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Sábát sirá háftárája miért éppen Debóra 
éneke, és miért nem Dávid éneke. („Minden a 
porból lett,”f a málchut szférájából.)

Az öröm a fájdalom mértékével arányos
2. Ez a magyarázat azonban további kér-
déseket vet fel. Miért volt valóban Mó-
zes, és Izrael gyermekeinek az éneke 
ke vésbé örömteli, mint Mirjámé és az 
asszonyoké? 

Egyszerű síkon, a dolog magyarázata 
az, hogy lehetetlen ugyanazt az örömet 
megélni egy erőfeszítést és agóniát nem 
igénylő eredmény elérésekor, összeha-
sonlítva azzal, mint amikor ugyanezt 
az eredményt komoly erőfeszítések, és 
küzdelmek megtapasztalásán keresztül 
érjük el. A jutalom arányos a fájdalom-
mal:2 „Minél nagyobb a fáradozás, annál 
nagyobb a jutalom.”

Amikor a zsidó nép szemtanúja volt an-
nak, amint az egyiptomiak a vízbe fullad-
nak, és ők pedig teljességgel felszabadultak 
az egyiptomi száműzetésből, egy éneket 
énekeltek. Azonban Mózes, és a férfiak 
nem érezhették ugyanazt az örömöt, mint 
amit Mirjám és a nők éltek meg.

Az egyiptomi száműzetés legnehezebb 
időszaka, és legkegyetlenebb rendelke-
zésének életbe léptetése ugyanis Mirjám 
születése után történt.g A legborzasztóbb 
rendelet pedig az volt, hogy „Minden 
fiút, aki születik, a folyamba vessetek.”h

Az összes ezt megelőző nehézség, a 
kemény munkával, „agyagkeveréssel és 
téglavetéssel és minden munkával a me-
zőn; minden munkájukat, amelyet velük 
dolgoztattak, szigorúsággal (végeztet-
ték)”i meg sem közelítette az újszülöttek 
folyóba vetésének a rendeletét.

Sőt, amint azt Bölcseink mesélik,3 ezt 
az követte, hogy a fáraó a zsidó gyere-
keknek a vérében fürdött meg.

Az ilyen dolgok az anyákat még job-
ban megviselik, mint az apákat. Így ami-
kor a zsidó nép megszabadult a fáraótól 
és a rendeleteitől, a zsidó nők öröme is 
jóval nagyobb volt, mint a férfiaké.

A mai zsidó nők is Mirjamot követik
3. A Tóra minden története útmutatás-
sal szolgál minden nemzedék számára, 
beleértve a miénket is. Ez az egyiptomi 
kivonulás történetére is vonatkozik, és az 

f Prédikátor 3:20. A kabbala terminológiájában a 
port, földet (áfár) a málchut szférája jeleníti meg, 
amely egyben a nő szférája is, így ezen két dolog 
analóg egymással. Erről a porról állítja a Midrás 
(Brésit rábá 12:11), hogy „Minden a porból van” 
– még a nap is. A mi kontextusunkban, ez azt je-
lenti, hogy minden a nő érdemében létezik.
Az idézett szichában (lásd ott 1401. oldal), a Ce-
mách cedek arra a következtetésre jut, hogy Svii sel 
Peszách és Ácháron sel Peszách a messiási Megvál-
tásra emlékeztet; így a Messiás tiszteletére – aki 
Dávid király leszármazottja (ben Dávid) – a háf-
tárá Dávid éneke.

2 Az atyák bölcs tanításai 5:21.
g Lásd Midrás Tánchumá-kádum, Bo 7.; Sir há-
sirim rábá 2:11.; Széder olám rábá 3. fejezet: Az 
izraeliták 210 évet töltöttek Egyiptomban, de a 
valódi fogság és szenvedés 86 évig tartott, Mirjám 
születésétől kezdve. Éppen ez volt az oka, hogy 
Mirjámnak nevezték el, amely a márornak, azaz a 
keserűségnek a szinonimája, ahogy írva van: „Vá-
jémáréru – megkeserítették az életüket.” (2Mózes 
1:14.)
h Uo. 1:22.
i Uo. 1:14.
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öröm énekre, amit Mirjám és a zsidó nők 
tamburinjai és hangszerei szimbolizáltak.

Erre magában az Írásban találunk uta-
lást, amikor azt közli: „és kimentek mind 
a nők utána”j – tehát a zsidó nők mind, 
az idő végezetéig Mirjámot követik, és 
azt mondják: „Énekeljetek az Örökkéva-
lónak, mert dicsőségesen fenséges volt, 
lovat és lovasát a tengerbe vetette.”k

Az istenség és a szentség „dicsősége-
sen fenséges”; annál semmi sem lehet 
magasabb szinten. Minden olyan dolog 
viszont, ami a szentséggel ellentétes, 
amelyik a szentséggel harcot folytat – a 
„ló és lovasa” – a „tengerbe kell vetni”, 
sőt, ezt bizony olyan erővel kellett meg-
tenni, hogy azok egészen a tenger fene-
kéig süllyedjenek, olyan mélyre, ahol 
már semmi sincs.

Modern társadalmi trendek kihívásai – 
a fáraó még itt van köztünk
4. Már egy korábbi alkalommal beszél-
tünk arról, hogy a „minden fiút, aki 
születik, a folyamba vessetek” rendelet, 
tartalmilag minden nemzedékben és 
minden országban aktualitással bír, be-
leértve a mi nemzedékünket, és a mi or-
szágunkat is.4

Az zsidó élet útja olyan, hogy a gyer-
mekeket már rögtön születésük után a 
Tórára és a micvákra tanítjuk. Azonban, 
amint megszületik egy zsidó gyermek, 
jön a fáraó, Egyiptom királya – ezt ma 
az uralkodó társadalmi trendek jelentik 
– és vitába száll: a fiú, aki megszületett 
egy napon meg fog házasodni, és akkor 

támogatnia kell majd a családját. Ebből 
kifolyólag az a logikus, ha rögtön, már 
gyerekkorától, a „mély vízbe dobjuk 
őket”, ami segíteni fogja a megélhetést – 
(analóg módon a Nílusra, amely Egyip-
tom teljes élelmezéséért és ellátásáért 
felelt) –, hogy aztán elmerüljön és bele-
fulladjon abba a folyóba.

Na de mi lesz ilyen hozzáállás mel-
lett a Tórával és a micvákkal? Erre azt 
válaszolja a Fáraó, hogy ott a vasárnap. 
Vasárnap, amikor a bank is zárva van, 
a boltok is zárva vannak. Szombat este 
még a gyereket moziba kell vinni, vagy 
legalábbis hasonló helyekre. A következő 
reggel azonban, amikor a szülők amúgy 
is délig akarnak aludni, már nem zavar-
ja őket, ha a gyerek elmegy a vasárnapi 
iskolába, hogy ott tanuljon valamit. Sőt! 
Az se baj, ha nem csak énekelget meg 
táncolgat, hanem komolyan tanulja a hé-
bert meg a Bibliát. Végül is éppen ez az, 
ami lehetőséget teremt a szülők számára, 
hogy jól aludjanak, és közben spirituáli-
san is „mély alvó” állapotba süllyedjenek.

Ezek után, úgy délután egy óra táján a 
gyerek már a televízión, filmeken és ba-
seballon nevelkedik – azaz a Nílus folyó-
val, ami nézetük szerint biztosítja majd a 
gyerek megélhetését.

A megélhetéshez vezető út az 
Örökkévalóhoz való kötődésen át vezet
Mindezt ahelyett teszik, hogy gyermekü-
ket már csecsemő kortól kezdve Istenhez 
kössék, aki az egész világot látja el ke-
gyességgel, kedvességgel és könyörület-

3 Midrás Smot rábá 1:34.
j 2Mózes 15:20.

k Uo. 21.
4 Lásd még korábbról, Smot 3. bekezdéstől.
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tel, s mindezt egy tiszteletteljes, békés 
módon. Valójában pedig egyedül ez az a 
kötelék, ami a zsidók számára az egyet-
len csatorna megélhetéshez. 

Mert, ha a Nílus folyó törvényei a többi 
nép számára akár meg is határozzák a meg-
élhetést, Izraellel kapcsolatban azonban az 
van írva: „Ti pedig, kik ragaszkodtatok az 
Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, mind-
nyájan éltek ma”:5 életünk az Istenhez való 
kötődésünkből és ragaszkodásunkból fa-
kad, így értelemszerűen a megélhetésünk 
is – ugyanis „Ő, aki az életet adja az, aki 
a megélhetésről is gondoskodik,”l a maga, 
felesége és gyermekei számára.

Ehelyett azonban a gyermekeket fo-
lyóba vetik, és ezzel nem csak a spiritu-
ális valóságtól szakítják el őket, de ma-
gától a fizikai jóléttől is. Ugyanis, ahogy 
feljebb is említettük, a zsidó számára az 
életért és a megélhetésükért szolgáló csa-
torna, egyedül az Örökkévalóhoz fűződő 
köteléken át vezet.

A gyerekek elleni dekrétum 
a legfájdalmasabb
5. Nos hát, ugyanúgy, ahogy az egyipto-

mi száműzetésben, amely megelőzte a 
Tóra-adást, a korábbi nehézségek egyike 
sem volt olyan szörnyű, mint a „minden 
fiút, aki születik, a folyamba vessetek”, a 
jelenlegi gáluttal sincs ez másképpen. A 
jécer hárá megannyi csapdái közül sem-
mi sem tud olyan borzasztó lenni a szü-
lők számára, mint az, amelyik kisgyer-
mekeinket sújtják.

A „jóbarátok” hamis érvelése
Ha azonban nem hagyjuk magunkat Fá-
raó által befolyásolni, nem hagyjuk ma-
gunkat a „jó barátok” által befolyásolni, 
hanem felismerjük az általuk hirdetett nézetek 
veszélyeit, akkor gyermekeinket képesek leszünk 
minden ártalomtól megvédeni. A fáraó, és a „jó 
barát” szomszédok,m így érvelnek: „Hogy 
lehetsz képes a gyerekedet egy chéderbe, 
vagy jesivába küldeni, hogy a Tórát, egy 
3500 éves dolgot tanuljon? A Tóra a pusz-
ta sivatagban adatott, és abban az időben, 
amikor még nem volt se rádió, se televí-
zió, sőt még csak egy reggeli újság sem a 
Mode anihoz, hogy valahogy elkezdjük a 
napot! Azokban a primitív időkben még 
persze rendben volt, hogy egy olyan ok-

5 5Mózes 4:4.
[Az emberiség egésze, a természet törvényeitől 

és rendjétől függ – amit itt a Nílus természeti tör-
vényei szimbolizálnak. Izraelnek azonban mega-
datott a Tóra, és a Tórán keresztül pedig Istenhez 
kapcsolódott, a természet Uralkodójához és Te-
remtőjéhez. Izrael, ebből kifolyólag képes megha-
ladni a természet törvényeit és az általa jelentett 
korlátokat. Vitalitása az élet forrásából ered, és az 
isteni gondviselés irányítása alatt áll. Lásd még Sá-
bát 156a-b.; Zohár 3:216b. és kommentárok uo.]
l A Táánit 8b. egyik parafrázisa.
m A fáraót a „jó barát” jeleníti meg ebben az eset-

ben, aki látszólag a mi és gyermekeink jó létéért 
aggódik. Ez analóg az öreg fáraóra, aki azt tettette 
mintha törődne az izraelitákkal. Ennek szellemé-
ben Bölcseink a következőképpen értelmezték 
az „amelyet velük dolgoztattak, szigorúsággal – 
be-fárech – (végeztették)” vers részletet: a fárech 
szó felosztható a pe rách szavakra, ami azt jelen-
ti gyengéd száj; mivel a fáraó eleinte finomkodó 
szavakat és egyéb megtévesztéseket használva 
próbálta rávenni az izraelitákat a munkára. Lásd 
Szotá 11a-b.; Midrás Smot rábá 1:10.; Tánchumá, 
Beháálotchá 13.
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tatást „üldözzünk” mint ami akkor volt, 
de ma, a huszadik században kultúrával 
és fejlettséggel felruházva csak nem akarha-
tunk egy ilyen régimódi trendet követni?!”

Sőt, bizonyos esetekben a fáraó éppen 
hogy felveszi a szentség álruháját és a hit 
védelmezőjének a szerepében tetszeleg a 
következő érveléssel: „Nyilván azt szeret-
néd, hogy a gyermeked nagy összegeket 
adományozzon általában, és konkrétan 
minél nagyobb összegeket a jesivák számára. 
Ennek értelmében azonban gondoskod-
nod kellene róla, hogy meggazdagodjon, 
amihez meg elengedhetetlen, hogy az 
anyagiak folyójába vessed. Neveld olyan-
nak, mint a többi Johnt és Michaelt, akik 
az Isten-szolgálatban nem vesznek részt, 
és akkor majd lesz annak is esélye, hogy 
egy nap a jesivák és chéderek nagylelkű tá-
mogatójává váljon.” 

A szenteskedő álruhába öltözött érvelés
(A valóság ezzel szemben az, hogy mind-
ebből egyedül a fáraó profitál. A zsidó 
nép semmit sem nyer ebből.)

Tudnunk kell az igazságot. Mégpedig, 
hogy ez a dekrétum egy és ugyanazon 
fáraótól származik most is. Csakhogy, mi-
vel tudja, hogy bármilyen szabályszegést 
is kérne, annak nem engedelmeskedné-
nek.n Ezért selyem kaftánba bújva álcáz-

za magát, és egy nagy jesivát követel ma-
gának, amihez persze rengeteg pénzre 
van szüksége. Ennek értelmében pedig 
a gyerekeket állami iskolába kell külde-
ni, és vasárnapi iskolákba, ami annak a 
lehetőségét teremti meg, hogy aztán ha-
talmas jesivát építsen – és akkor pedig hát ki 
másnak…, angyaloknak.

Ha azonban észbe kapunk akkor rájö-
vünk, hogy ez nem más, mint a fáraó for-
télyának a megnyilvánulása, a „ravaszé”o 
aki azt mondja: „Nosza, legyünk okosak 
vele szemben, hogy el ne sokasodjék – 
(és valójában így sokasodni és növekedni 
fognak!”p) – a fáraó, aki azt kívánja, hogy 
se a jiddiskájtnak és a zsidó lelkeknek ne 
maradjon, Isten ments, még a nyoma se, 
s ennek értelmében a zsidó testeknek se.

A fáraó hadicselét idejében észre kell 
vennünk, és a zsidó határozottsággal eltö-
rölni a rendeletet: abba kell hagynunk a 
gyermekeink karrierje feletti aggodalmat, 
amikor ők még csak öt, hét, tizenhárom és 
tizennyolc évesek, és ehelyett az Örökké-
valóba vetett hitünket és bizalmunkat kell 
megerősítenünk, ugyanis „sok a gondolat 
a férfi szívében (és ezek éppen számossá-
guk miatt nem válnak az ember előnyére: 
a sokféleség a világ végső egyének egysé-
gével szemben) de az Örökkévaló tanácsa 
— az áll fönn”q (– egyes számban).

n Lásd Sábát 105b: Ilyenek a rossz ösztönnek (jécer 
hárá) a mesterkedései: nem azonnal jön megkí-
sérteni az embert, hogy az valami áthágást köves-
sen el, hanem ma azt mondja „csináld ezt”, holnap 
pedig azt hogy „csináld azt”, amíg végül azt nem 
mondja hogy „menj és szolgálj bálványokat.”
o Lásd Zohár 1:179b., hogy a jécer hárára úgy utal-
nak mint „ravasz gazember,” amely furfangosan 
alkalmaz mindenféle ürügyet, csak hogy az em-

bert a jótól a rossz irányába terelje.
p A fáraó mondta, hogy „Nosza, legyünk okosak 
vele szemben, hogy el ne sokasodjék” (2Mózes 
1:10.), amire Isten azt felelte hogy „Te azt mon-
dod, hogy ne sokasodjanak, de én erre azt mon-
dom, hogy éppen emiatt fognak megsokasodni és 
nőni.” Szotá 11a.; Rási a 2Mózes 1:12-höz.
q Példabeszédek 19:21.
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Az Örökkévaló nem csak a mennye-
ket irányítja, de bizony a földet is, amely 
a szülőnek és a gyermekeiknek szolgál a 
lakóhelyéül.

Ha ezt szem előtt tartjuk, a szomszé-
dok nem csak hogy nem tudnak majd 
hatni ránk, hanem éppen ellenkezőleg, 
mi fogunk rájuk is hatni, hogy meg-
mentsék gyermekeiket, hogy azok ne-
hogy a fáraó kezére jussanak. Így válhat 
valóra, hogy gyerekek tízezrei lesznek 
úgy nevelve, hogy az igaz Messiás felé 
meneteljenek, mihamarább, még napja-
inkban.

A tóra-adáshoz az asszonyok 
taposták ki az utat
6. Ugyanúgy, ahogy Mózes és Mirjam 
napjaiban, a fáraó alól való felszabadulás 
öröme erősebben érintette a nőket, mint 
a férfiakat, mivel az édesanyák gyötrelme 
is erősebb volt a kegyetlen rendeletből 
fakadóan, mint a férfiak esetében, ha-
sonlóképpen ez ma is így van: „A fáraó 
rendeletei,” csakúgy, mint azon öröm, 
ahogy azon képesek voltak felülkereked-
ni, a nők esetében erőteljesebben érző-
dik.

A férfiak ugyanis a nap nagy részében 
nincsenek otthon. Sőt, még az idő alatt 
is, amikor egyébként otthon vannak, 
nem vesznek részt olyan intenzíven a 
gyermekek nevelésében, mint a nők. A 
zsidó nők azok, akiknek folyamatosan 

meg kell vívni a csatát a fáraóval, és an-
nak akármilyen erős álcáival, vagy éppen 
néhány „jóbarát” javaslatával. 

Ebből kifolyólag pedig szintén a zsi-
dó nő az, aki biztosan győzelmet arat, 
és eléri az „Örökkévaló” (tehát a Tóra és 
a jiddiskájt) „dicsőségesen fenséges” le-
gyen, (és az azzal ellentétes dolgok) a „ló 
és lovasa” pedig a „tengerbe vetettnek”. 
Mindezt pedig örömmel, tamburinokkal 
és hangszerekkel, ami elvezet így minket 
a következő hetiszakaszhoz, a Jitróhoz, 
ami a kábálát háTorának, azaz a Tóra 
adásnak a hetiszakasza, hiszen így már 
tudjuk mondani, hogy „gyermekeink 
lesznek a kezeseink.”6

Az asszonyok éneke 
az angyalok énekét is felülmúlja
7. A fentiek alapján érthetővé válik a Mi-
drás Tánchumá passzusa,r amely az asszo-
nyok éneke kapcsán szereplő „És Mirjám azt 
felelte nekik (להם)” versben levő látszó-
lagos nehézséghez kapcsolódik. A kont-
extus alapján úgy tűnik, hogy Mirjám az 
asszonyoknak felelt, ami alapján viszont 
a nekik szót héberül להן (láhen)-nek 
(nő nemben) és nem להם (láhem)-nek 
(hím nemben) kellett volna írni?

A Midrás ezt, a tórai történet egy kulisszák 
mögötti részletével magyarázza. Amikor a 
zsidók átvágtak a tengeren, és elénekel-
ték a tenger dalát, akkor az angyalok is 
szerettek volna csatlakozni saját daluk-

6 A Tóra-adás előtt, Isten biztosítékot kért Izrael-
től, hogy meg fogják őrizni a Tórát. Izrael egy sor 
biztosítékot kínált fel, de mindezek kevésnek bi-
zonyultak, egészen addig amíg azt nem mondták, 

„A gyermekeink lesznek a biztosítékaink” Midrás 
Sir hásirim rábá 1:4:1.

Lásd Likuté szichot, 1. kötet, Vájchi 17. bekezdés.
r Midrás Tánchumá-kádum, Besálách 13. Lásd 
szintén Smot rábá 23:7.



Bösálách – Tu biSvát 9

kal az énekléshez. Az Örökkévaló azon-
ban azt mondta nekik: Izrael énekeljen 
elsőnek, és ti pedig csak ő utánuk.

(A Midrás amúgy ennek fényében 
magyarázza az „akkor énekelt Mózes” 
kifejezést (áz jásir Mose): a Tóra ugyanis fur-
csamód nem שר (sár)-t mond, ami az ének 
ige helyes múltidejű alakja lenne, hanem 
jövőidőben fogalmaz: ישיר (jásir). A jásir 
igeforma egyszerre jelenthet jövő időt és paran-
csoló módot – ezzel is jelezve, hogy Isten azt 
parancsolta, hogy „(először) Mózes kell, 
hogy énekeljen Izrael gyermekeivel, és az 
angyalok pedig csak utána.”)

Amikor Mirjám és az asszonyok már 
kezdték volna énekelni a dalukat, az an-
gyalok újfent csak reklamálni kezdtek: 
„Mózesnek és Izraelnek átengedtük az 
elsőbbséget, de most már mi akarunk 
énekelni, még az asszonyok előtt.” A Mi-
drás egyik tekintélye szerint, az angyalok 
kívánsága teljesült, míg mások azt állít-
ják, hogy végül az asszonyok éneke is 
megelőzte az angyalokét. Azonban még 
azon változat is, amely azt mondja, hogy 
az angyalok nem vártak az asszonyokra, 
hozzáteszi, hogy egészen addig nem tud-
ták megkezdeni éneküket, amíg Mirjám 
erre nem adott engedélyt. Ez már ma-
gyarázattal szolgál arra, hogy miért úgy 
hangzott a vers, hogy „Mirjám azt felelte 
nekik (להם – láhem)” – tehát hímnem-
ben; mivel a láhem ebben az esetben az 
angyalokra utal; és arra, hogy Mirjám 
engedélyezte az angyaloknak, hogy elé-
nekeljék dalukat.

Ebből a passzusból látjuk milyen nagy 

jelentősége volt az asszonyok énekének. 
Az ugyanis nem csak a fizikai világban 
volt érzékelhető, hanem bizony még a 
felső, spirituális valóságokban is. Énekük 
elsőbbséget élvezett az angyalokéhoz 
képest, és spiritualitásában is magasabb 
szinten volt.

A fáraótól nem kell félni
8. A feljebb közöltek mindannyiunk szá-
mára világos útmutatásként szolgálnak. 
Nincs okunk a félelemre, sem a fáraótól, 
sem a Nílustól, sem bármilyen kegyet-
len rendelettől. Amikor autentikus zsidó 
élettel vesszük magunkat körül, akkor le-
hetünk Egyiptomban, még úgy is, hogy 
ez idő alatt a fáraó, Egyiptom királyának 
minden fajta rendeleteitől vagyunk sújt-
va, s még így sikerül megőriznünk gyer-
mekeink érintetlenségét. A szülők képe-
sek a gyermekeket a Tóra útján vezetni, 
azon az úton, ami az életet jelenti szá-
mukra, nem csak az olám hábában, azaz 
az eljövendő világban, de bizony még a 
szó szerinti életben, a mi világunkban is, 
az „itt és most” jelentette valóságban.

A zsidó neveltetésben 
van az igazi öröm
A szülők képesek a gyermekeket azon az 
úton vezetni, amely majd azt mondatja 
velük, „Ez az én Istenem, őt dicsőítem 
atyám Istene, őt magasztalom;”s hogy kö-
vessék szüleik útját. Világos, hogy ezek 
tükrében mennyire autentikus ezen fajta, a 
gyermekekből fakadó öröm.

Ennek eredménye pedig ahhoz vezet 

s 2Mózes 15:2. Lásd még korábbról, Smot 10. be- kezdés, valamint ott a 10. és k lábjegyzetekben.
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– ahogy azt az ének is folytatja – hogy 
„Elviszed és ülteted birtokod hegyére”t – 
tehát, hogy felépül a harmadik Szentély 
felépül, mihamarább, még a mi időnk-
ben.

Továbbá, ahogy azt a Midrás is mond-
ja:u Istennek az Izrael iránti szeretetét 
már abból a tényből is láthatod, hogy 
az Örökkévaló nem várt az „Elviszed és 
ülteted birtokod hegyére” beteljesítésé-
re, amely a jeruzsálemi Szentélyre utal, 
hanem bizony már akkor, amikor még 
csak a sivatagban voltak a zsidók, Isten azt 
mondta nekik: „És készítsenek nekem 
szentélyt, hogy lakjam közepettük.”v

Ez a mi időnkben is így van. Most, 
amikor már csak néhány nap maradt 
hátra a Messiás eljöveteléig, érintetle-
nül maradva mindenféle rendelettől, és 
olyan gyermekeket nevelve, akikre igaz, 
hogy „az Örökkévaló áldotta magzat 
ők,”w előidézzük, hogy „készítsenek ne-
kem szentélyt, hogy lakjam közepettük”x, 
amikor is az Örökkévaló minden zsidó 
otthonban kinyilatkozik. Ez pedig ma-
gától értetődően azt eredményezi, hogy 
bővelkedni fognak az anyagiakban, teljes 
egészségeben, és valódi, a gyermekekből 
és unokákból fakadó örömben, megany-
nyi szép napon és éven át.

(5718–1958. svát 10. szichájából)

t 2Mózes 15:17. Lásd Möchiltá és Rási ehhez a ver-
shez.
u Kötubot 62b.
v 2Mózes 25:8.
w Jesájá 61:9.
x „És készítsenek nekem szentélyt, hogy lakjam 
közepettük”: szigorúan véve az lett volna a helyes 
megfogalmazás, hogy „És én benne fogok lakni (a 

szentélyben)”; azonban az Írás szándékosan hang-
súlyozza, hogy „lakjam közepettük,” tehát közöt-
tük, azaz közülük mindegyiknél, mert mind-
egyiküknek egy saját, személyes szentélyt kell 
létrehozniuk magukban. Lásd Sné luhot hábrit, 
Táánit, méinján hoávodá kezdő szavakkal; Likuté 
Torá, Nászo 20b. Lásd még később, Trumá 7-8. be-
kezdésekben, és ott a 13. lábjegyzetben.
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ii.
ámálék: A tórával szembeni cinizmussal ellen 

minden eszközzel harcolni kell
Szináj hegy közé. Ebben az esetben tehát, 
a nap parancsa az volt, hogy „Az Örök-
kévaló fog harcolni értetek, ti pedig hall-
gassatok!”

Ámálék, ezzel szemben Izrael és a Szi-
náj hegy közé állt. Ebben az esetben nem 
beszélhettünk egy jó és tágas országról, 
csak a sivatagról, ahogy azt a Bölcseink 
is kifejtették a Midrás Tánchumában,cc 
hogy a Tóra kifejezett szándékkal adatott a 
sivatagban. Ámálék tehát nem a zsidók anyagi 
jólétét akadályozta, hanem nem akarta en-
gedni Izrael elvonulását, nehogy átvegyék 
a Tórát.

Igaz, hogy „a hang Jákob hangja, de a 
kezek Ézsau kezei”dd ; a kezek használata 
tehát az erőszakra, Ézsaura utalnak; ez 
volt ugyanis az ő része, öröksége, ahogy 
írva van: „kardod után élj”ee, azonban 
abban az esetben, amikor valaki a Tóra 
átvételének megelőzésére, megakadályo-
zására tör, minden egyéb megfontolást 
félre kell tenni, és minden lehetséges utat 
és módozatot ki kell használni, hogy a 
Tórát átvehessük, s egyesülhessünk vele.

Ezért volt szükséges valódi fizikai ér-
telemben is háborút megvívni Ámálék 
ellen. Ez ugyanis nem annak az esete 
volt, amikor a háború személyes önteltséget 
eredményezett volna, azt a téves képzetet keltve, 

y 2Mózes 14:14.
z Uo. 17:9.
aa 4Mózes 11:5.
bb 1Mózes 45:18.

cc Midrás Tánchumá, Bámidbár 6. Lásd még Bá-
midbár rábá 1:7.
dd 1Mózes 27:22.
ee Uo. 27:40.

háború a fáraó és ámálék ellen
9. Amikor a zsidók kivonultak Egyip-
tomból és a Szináj felé vették az irányt a 
Tóra átvételére, két háborút is meg kel-
lett vívniuk út közben: az egyiket a fáraó, 
a másikat meg Ámálék ellen.

Eheti szakaszunkban a Tóra Istennek 
arra vonatkozó útmutatásáról ad számot, 
hogy Izraelnek miként kell megvívnia 
ezeket a küzdelmeket. A fáraó elleni há-
borúra vonatkozólag Isten a következőt 
parancsolja: „Az Örökkévaló fog har-
colni értetek, ti pedig hallgassatok!”y Az 
Ámálék elleni háborúval kapcsolatban 
viszont azt mondja: „menj, harcolj Ámá-
lék ellen”z – ami pedig egy valós, fizikai 
harcot jelent.

Miért kellett ámálék ellen 
fizikai háborút is vállalni?
10. A két háború között a következő a 
különbség: 

A fáraó a zsidók mögött volt. Nem 
Iz rael és a Szináj között volt, hanem Iz-
rael és „a halra, melyet Egyiptomban et-
tünk”aa vagy az „egyétek a föld zsírját.”bb 
között. A fáraó azt hirdette, hogy meg-
tagadja Izraeltől Egyiptom minden jószá-
gát, amíg a zsidók újra rabszolgáivá nem 
lesz nek. Ugyanakkor nem állt Izrael és a  
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hogy az „én erőm és kezem hatalma”ff, ha-
nem Istenért megvívott háború volt ez. 
Mivel „az Isten neve nem lesz teljes, sem a 
trónusa, amíg Ámáléknak még a magját 
is ki nem irtottuk.”7

ámálék ellen Mózes vezette a háborút
11. Mivel az Ámálék elleni háborút a 
Tóra átvételének az érdekében vívták, 
ezen okból a háború – és annak minden 
részlete – Mózeshez kötődött, aki átvette 
a Tórát a Szinájon.

A háborút Mózes kezdeményezte: azt 
mondta „Válassz ki nekünk férfiakat... 
és menj, harcolj Ámálék ellen.”gg A há-
ború Mózes imájával kezdődött. Mózes 
emberei vezették azt, ahogy azt a haszid 
filozófia is magyarázza, hogy a „válassz 
ki nekünk férfiakat” vers részlet „Mózes 
embereire”hh utal; és a győzelem Jósua, 
Mózes tanítványa és inasa által valósult meg.

Saját erőnk helyett, 
elég ha a tórában hiszünk
12. Izraelnek az Ámálék felett aratott 
győzelme természetfeletti jelenség volt. 
A természet diktálta törvények szerint 
Ámálék kellett volna, hogy győzzön. A 
Jeruzsálemi Talmud tanítja,8 hogy Ámá-
lék szakértő volt a mágiában, és olyan em-
bereket választott ki katonáiul, akiknek a 
természet törvényei szerint élniük kellett 

volna. Ennek alapján tehát, Ámáléknak győzel-
met kellett volna aratnia. Tudjuk azonban, 
hogy Ámálék végül vereséget szenvedett. 
Ha ugyanis a Tóra erejével megyünk har-
colni, nem lehet kétségünk a győzelemről. Ahogy 
fent említettük „Mózes emberei” minda-
hányan tudták, hogy nem „saját kezük 
ereje és hatalma” által mennek harcolni, 
hanem Mózes és az ő ereje által delegálva, 
azaz a Tóra ereje által. Ilyen módon pedig 
nem lehet kétségünk a természet feletti 
győzelmünk sikeréről. 

Miként kell megküzdeni 
a spirituális ámálékkel?
13. A Tóra parancsolja meg nekünk, 
hogy minden egyes nap emlékezzünk 
meg arról, hogy mit tett Ámálék.ii Ebből 
következően pedig, a feljebb mondottak 
szintén útmutatásként szolgálnak, mégpe-
dig a spirituális Ámálék elleni napi küz-
delmünkre vonatkozólag.

Ámálékről tartja a mondás, „Kárchá – 
lehűtött téged,”jj tehát lehűtötte Izraelt a 
Tóra átvételére irányuló buzgalmában és 
lelkesedésében. Ámálék a cinizmust, a kételyt 
szimbolizálja, amely lehűti az ember lelkesedését 
isten iránt.

Izrael, a kivonulás után olyan ellen-
állhatatlan lelkesedés állapotában volt, 
hogy az még a világ népeire is kihatással 
volt, ahogy azt a Midrás Tánchumá il-

ff 5Mózes 8:17.
7 Lásd Rási a 2Mózes 17:16-hoz. [Tánchumá, Técé 
11.]
gg 2Mózes 17:9.
hh Lásd Or háTorá, Besálách 660-662. oldalakon 
elszórva; Széfer hálikutim, Ámálék kezdő szóval, 
296. oldaltól. A szentség minden szintjének és 
aspektusának van egy tisztátalan párja. Ámálék 

volt az ellenpárja Mózesnek a szentségben betöl-
tött szintjének. Az Ámálék elleni háborúnak tehát 
Mózesen keresztül kellett végbe mennie.
8 Ros hásáná 3. fejezet vége.
ii Széfer chárédim, Micvot ászé, Pe 4:21.; uo. Lo tá-
ászé 14. Lásd még Sné luchot hábrit, Técé vége; az 
Álter Rebbe Sulchán áruchja 60:4.
jj 5Mózes 25:18.
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lusztrálja ezt a gőzölgő kád hasonlatával.
kk Mindenki láthatta, hogy milyen tüzes 
hevületben voltak a zsidók. Csakhogy utá-
na jött Ámálék, hogy lehűtse Izraelnek a 
Tóra átvételére irányuló buzgalmát.

Ezek alapján már érthetővé válik, hogy 
bármikor, ha valami vagy valaki, Tórával 
való kötelékünk lehűtésére törne, a kö-
vetkező útmutatásokat kell követnünk: 

a) Minden lehetséges utat használ-
nunk kell, hogy harcoljunk ellene, és 
mindent megtenni azért, hogy a Tórát 
átvehessük; 

b) Emlékeznünk kell, hogy nem „saját 
erőnk és hatalmunk” által harcolunk, ha-
nem Mózes és a Tóra erejével.

A spirituális ámálék legyőzése 
a Megváltás előszobája
14. Bölcseink az „és Jitro hallotta” verset 

a következő szavakkal kommentálták: 
„Milyen különleges hírt hallott, hogy 
eljött? Hát az Ámálékkal való háború 
hírét!”ll Ennek a híre még Midjánig is 
eljutott, és amint a Zohár mondja, Jitro 
sza vai miszerint „most már én is tudom 
hogy az Örökkévaló nagyobb minden más isten-
nél,”mm egyfajta előkészületi lépés volt a 
Tó ra átvételéhez.nn

Ez ma sincs másképpen. A spirituális 
Ámálék elleni háború megvívásának – 
amit Mózes erejével teszünk – minden-
hol érezhető lesz a hatása, még Midján-
ban is,9 ami egyben az előkészületi lépése 
lesz a Tóra ezoterikus tartalmának a ki-
nyilatkoztatásához majd az azt követő átvé-
teléhez, amit az igaz Messiás fog feltár-
ni,oo mihamarább, még a mi időnkben.

(5716–1956. svát 10. szichájából)

kk Ezt egy olyan gőzölgő forró fürdőhöz lehetne 
hasonlítani, amelybe semmilyen élőlény nem tud-
na beszállni. Ekkor jön egy gazember, és beleve-
ti magát: habár magát leforrázza, de egyben le is 
hűti a vizet másoknak. Hasonlóan, amikor Izrael 
elhagyta Egyiptomot, és Isten ketté választotta ér-
tük a tengert, minden nemzet tartott attól, hogy 
Izraelt megtámadja; azonban ekkor jött Ámálék, 
és habár vereséget szenvedett Izraeltől, minda-
zon által kijelölte az utat mások számára. Midrás 
Tánchumá, Técé 9.; Rási az 5Mózes 25:18-hoz. 
Lásd még később Jitro o lábjegyzet.
ll Möchiltá a 2Mózes 18:1-hez; lásd még Rási ehhez 
a vershez.
mm 2Mózes 18:11: „Most tudom, hogy nagyobb 
az Örökkévaló minden isteneknél.” Lásd Rási 
Möchiltát idézve ehhez a vershez: ez azt tanítja 
számunkra, hogy Jitro teljes körű tudással rendel-
kezett a bálványimádás minden létező formájáról 
a világban, és nem maradt olyan bálvány, amelyet 
ő személyesen ne szolgált volna.
nn Zohár 2:67a–68a. a Zsoltárok 67:4. kommentár-

jában: Amikor a pogány népek alávetik magukat, 
és elismerik Istent, az isteni dicsőség fent és alant 
is beteljesedik. Így amikor Jitro, a pogány világ 
legtekintélyesebb papja, elismerte az Örökkéva-
lóba vetett hitét (Most már én is tudom...”), az 
Örökkévaló felmagasztalódott dicsőségében fent 
és alant, és ez akkor volt, amikor uralmának tel-
jességében oda adta a Tórát.
9 Lásd a haszid filozófiai értekezéseket a 4Mózes 
31:3-hoz (Likuté Torá, Mátot 85d. oldaltól és más 
szövegekben).

[Midjánról magyarázzák, hogy az a riv umádon-
ra (küzdelem és viszály) való utalás; mint a Chá-
vákuk 1:3-ban és a Jeremiás 15:10-től. Midján, ami 
a viszálynak, és az alaptalan gyűlöletnek a szim-
bóluma, így a szentséggel és az istenivel ellentétes 
oldalon áll – amit pedig az egység elve jelenít meg. 
Habár Midján önmagában, és legbelül nem az ab-
szolút gonosz, mindazon által, ez az alapfeltétel, 
amiből a gonosz kiindul, és tovább fejlődik.]
oo Lásd még korábbról, Bo, xxxix lábjegyzet.
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iii.
Tu biSvát – a fák újéve

kifejezi, hogy Bét Sámáj a véleményével 
az adott dolog még rejtett potenciálját, 
míg Bét Hilél a kézzelfogható valóságot 
tekinti a meghatározónak.

Példának okáért:
a) Mikortól tekinthető folyadéknak, és 

ennek értelmében mikor válik a lépes méz 
fogékonnyá a tisztátlanságra? Bét Sámáj azt 
mondja: Attól a pillanattól fogva, hogy az 
illetőnek szándékában áll (a mézet kika-
parni)” – tehát a jelenlegi potenciált veszi 
figyelembe, habár a folyadék még gyakorlat-
ban csak „rejtett módon” van jelen. Ezzel 
szemben Bét Hilél azt mondja: Attól a pil-
lanattól, hogy a méhsejt letöretett”11 – tehát 
amikor a méz már kézzelfogható állapotban 
van jelen.qq

b) „A hanuka fényeit illetően... Bét 

pp Ros hásáná 1:1.
10 Bráchot 36b.

[Normális esetben a tekintélyek közti vita véle-
ménykülönbséget jelent az értelmezésben, és egy 
jogi részlet gyakorlati alkalmazásában. Így még 
akkor is, amikor egy adott véleményt végül nem 
fogadnak el, annak továbbra is visszamarad egy 
bizonyos szintű érvényessége az elviekben, csak 
éppen nem azt fogjuk követni. Bét Sámáj és Bét 
Hilél vitájában azonban Bét Sámáj véleményét 
teljesen figyelmen kívül hagyják, minden további 
kétséget kizáróan, úgy, mint ha ezen véleménynek 
soha nem is adtak volna hangot. Lásd Rási uo., és 
lásd még Chávát Jáir responsum 94. fejezet.

A Bét Sámáj és Bét Hilél közti vita hátterében 
meghúzódó alapelvek részletesebb és jegyzetekkel 
ellátott kifejtéséért lásd Likuté szichot, 6. kötet 70. 
oldaltól.
11 Ukcin 3:11.
qq A tisztátalanság törvénye folyadékokra vonatkozó-
lag szigorúbb, mint ételekre, mivel hogy a folyadék 

magára is veszi és továbbítja is a tisztátalanságot. A 
méz önmagában véve folyadék, de egészen addig 
amíg a kaptárba van, ételnek számít, így az ételek-
re vonatkozó szabályok érvényesek rá. Ez azonban 
felveti a méhsejt státuszának a kérdését, akkor, ami-
kor az éppen ételből folyadékká válik. Bét Sámáj azt 
mondja, hogy attól a pillanattól kezdve számít a méz 
folyadéknak, hogy az illető szándékában áll kikapar-
ni a mézet – vagy ezen Misna egyé változatai szerint 
„attól a pillanattól kezdve, hogy kirázza (a méheket a 
kaptárból, így lehetővé válik a méz kinyerése); vagy 
attól a pillanattól fogva hogy az illető kifüstöli őket; 
vagy felmelegíti őket (a méhsejtet, hogy megkönnyít-
se a méz kinyerését).” Akármelyik esetet is vesszük 
figyelembe, Bét Sámáj szerint már a döntés pillanatá-
ban, vagy az előkészületi lépés megtételekor folyadék 
állapotról beszélünk, azon ténnyel együtt is, hogy ha 
a folyadék még mindig látens állapotban lenne jelen. 
Bét Hilél azonban ehhez egy olyan cselekvést követel 
meg, amely a mézet kézzelfoghatóan folyadékká te-
szi. Lásd a kommentárokat az Ukcin 3:11-hez.

A fák újévének a dátuma: 
a két iskola megközelítésében
15. Svát hónap 15-e a fák újéve (Ros hásá-
nája).pp Ezzel témával kapcsolatban eltérő 
vélemények alakultak ki Habár Bét Sámáj 
(Sámáj iskolája) szerint, Svát hónap else-
je a fák újéve, mégis egy Sámáj és Hilél 
iskolái között lévő vitában, a törvény ál-
talában Bét Hilél (Hilél iskolája) megkö-
zelítését követi, sőt, „amikor Bét Sámáj 
véleménye ütközik Bét Hilélével, akkor 
előbbit a Misna figyelmen kívül hagyja.”10

Mi a mérvadó: a kézzelfogható 
valóság vagy a rejtett potenciál?
16. A vita ezen két iskola között a követ-
kező módon magyarázható.

Számos eset van a Talmudban, amely 
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Sámáj azt mondja: Az első nap nyolcat 
kell meggyújtani, aztán pedig fokoza-
tosan egyre kevesebbet (naponta eggyel 
csökkentve). Bét Hilél azt mondja: az 
első nap egyet kell meggyújtani, s aztán 
pedig fokozatosan egyre többet (minden 
nap eggyel többet).

Bét Sámáj logikája szerint a meggyújtott 
mécsesek számának a még ünnepből hátra 
lévő napok számával kell megegyeznie” 
– tehát a jelenlegi potenciállal, amely a 
gyakorlatban még rejtett formában van 
csak jelen. „Bét Hilél logikája szerint a 
meggyújtott mécsesek számának a már ünnep-
ből eltelt napok számával kell megegyez-
nie”12 – tehát a már valóságban ünnepből 
eltelt napok számával.

Tehát Bét Sámáj mindig az adott do-
logban rejlő potenciált veszi alapul a tör-

vénykezésében. Azt, hogy az adott dolog 
mivé válhat a benne rejlő potenciál alap-
ján. Bét Hilél ezzel szemben kizárólag az 
aktuális helyzetet veszi figyelembe, an-
nak jelenlegi kézzelfogható állapotában.

(Ezen vita gyökerében azon misztikus 
elv rejlik, hogy Bét Sámáj a gvurá aspek-
tusában gyökeredzik,rr és ennek megfe-
lelően Isten-szolgálatának a módja egy 
a felemelkedés (háláá), amely látencia, 
a rejtettség aspektusához köthető. Bét 
Hilél pedig a cheszed aspektusában gyö-
keredzik, és Isten-szolgálatuk módja a 
folytatólagosság (hámsáchá), ami pedig 
a kézzel fogható jelen valósághoz kap-
csolódik, így Hilél egyfajta szinonimája 
a „behilo néronak – mécsese ragyogott,”13 
ami a manifesztáció egy állapota.)

12 Sábát 21b.
rr Lásd Igeret hákodes 13. fejezet, valamint lásd 
még lejjebb, 13. lábjegyzet.
13 [Jób 29:3.

Bét Sámáj nem csak a szituáció aktualitását kö-
veteli meg, de azt is, hogy valamennyi benne rejlő 
potenciált is hasonlóképpen vegyenek figyelembe; 
így ők ezen keresztül egy általában szigorúbb né-
zőpontot képviselnek (ők a gvurá aspektusához 
kapcsolódnak – tehát az erőhöz és a hatalomhoz, 
amelyek a szigorúságot, és a szigorú igazságszol-
gáltatást jeleníti meg. Bét Hilél mindig a szóban 
forgó dolog aktuális státuszát veszi figyelembe, 
annak kézzelfogható valójában, így általában a 
megengedőbb nézetet képviseli (ők a cheszed 
aspektusához kapcsolódnak – a kegyhez és a ked-
vességhez, ami az engedékenységet és jóindulatot 
szimbolizálja).

Az ember céljainak és Isten-szolgálata mögött 
húzódó átfogó irányelvek tükrében, nevezete-
sen hogy „távozz a rossztól s tégy jót” (Zsoltárok 
34:15.), Bét Sámáj a „távozz a rossztól”, míg Bét 
Hilél a „tégy jót” aspektusát emeli ki. Bét Sámáj 

szerint, az embernek először a gonoszt kell el-
nyomnia, s irányítása alá vonnia, a benne lévő 
fizikai természetet és a világban rá eső részét 
felemelve, s arra szorítani magát, hogy minden 
olyat távolítson el, amely a benne rejlő istenséget 
takarja. A világi dolgok ilyen módon történő fel-
emelésével (a háláá aspektusa – „lentről felfelé” 
emelkedés) az illető az isteni fény áramlását vonja 
magára, erőfeszítéseivel és eredményeivel meg-
egyező mértékben. Ezen megközelítés hátránya, 
hogy az idő alatt, amíg a felemelkedés és fino-
mítás Isten-szolgálatával van elfoglalva az illető 
(tehát még az isteni fény kiáramlása előtt), földi 
elfoglaltságainak [spirituális] sötétségében kell 
maradnia.

Bét Hilél azzal sürget, hogy az embernek először 
az isteni energia kiáramlását (hámsáchá aspektusa 
– [az isteni energia tovább áramlása] fentről lefe-
lé) kell magára vonnia azzal, hogy „tégy jót”: a jó 
cselekedetek pozitív ténykedése, amely azonnal, 
és mind közül elsőként vonja az emberre az isteni 
fényt, ami meg már önmagától fogja elutasítani a 
gonoszt, mivel „egy kis fény is elűzi a sötétet.”
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A fák új éve, négy hónappal 
az általános újév után
17. A fák újéve azt jelzi, hogy a fák, élel-
müket már nem a múlt év nedvességéből 
nyerik, hanem az elkövetkezendő év csa-
padékából.14

Az új év vizei az ítéletüket követő négy 
hónap után kezdenek táplálékul szolgál-
ni: „Szukkot ünnepén (Tisré hónap 15. 
napján) ítélet születik a csapadékra vo-
natkozólag;”15 négy hónappal később pe-
dig, Svát hónap 15. napján a fák ezekből 
a vizekből tudnak táplálkozni.

A Szukkotkor a vizek felett mondott 
ítélet a kinyilatkoztatott valóság. Egy rej-
tett, takart módon azonban ezen ítélet 
már Tisré hónap első napján is kimonda-
tik. Ugyanis Ros hásánákor, Tisré hónap 
elsején, az egész világra nézve ítélet szü-
letik16 – mindenre vonatkozólag, tehát 

az esővel kapcsolatban is, azonban csak 
Tisré hónap 15-én, kerül nyílt felszínre 
és nyer valóságot a csapadékra vonatko-
zó ítélet.

Mivel az új vizekből eredő kézzelfog-
ható ellátás a rájuk vonatkozó kézzelfog-
ható ítéletet követő négy hónap leteltével 
kezd csak megvalósulni, ebből követ-
kezően az új, bár még rejtett állapotban 
lévő táplálás is Svát hónap elsején kezdő-
dik meg, tehát négy hónappal a vizekre 
kimondott rejtett ítéletet követően.

Bét Sámáj úgy tartja, hogy az adott 
dologban rejlő potenciál a meghatározó, 
így szerinte Svát hónap első napja a fák 
újéve. Bét Hilél viszont, aki az aktuális 
állapotot tekinti mérvadónak, úgy tart-
ja, hogy Svát hónap tizenötödik napjára 
esik a fák újéve. Ennek értelmében Bét 
Sámáj is egyetértett abban, hogy ha a dolo-

Bét Sámáj és Bét Hilél megközelítése közti kü-
lönbség már a nevükben is érzékelhető. A héber 
nevek és fogalmak ugyanis nem csupán konven-
ció alapján meghatározott azonosító jelek, hanem 
bizony az adott személy vagy dolog esszenciális 
természetét fejezik ki (lásd a Mágid Or háTorája, 
14. fejezet; Tánjá, Sáár hájichud vöháemuná 1. fe-
jezet). Ez a szentekre különösen igaz, mivel „vilá-
gos hogy nevük valódi minőségüket is szintjüket 
jelöli (Juda Lőw rabbi, Gvurot hásem 41. fejezet, 
a nevek jelentőségének az elve hosszabban van 
taglalva és jegyzetekkel ellátva a Rebbe responsu-
mában, a Tsuvot ubiurim 1. fejezetében). Ebben 
a kontextusban, a Sámáj nevét úgy értelmezik, 
mint „becslés” (sumá), csak úgy mint a ve-szám-
nál – „s a ki az útra ügyel” (Zsoltárok 50:23.), azt 
ne ve-számnak („ügyel”), hanem vesámnak („fel-
becsül”) olvasd – és megbecsüli az útját, annak 
mutatok majd isteni Megváltást (Moéd kátán 5a.); 
tehát útjának (a „fordulj el a gonosztól” értelmé-
ben) becsességével lesz arányos a Megváltás. Hi-
lélre meg úgy utalnak, mint a behilo néro – mé-

csese ragyogott, ami azt fejezi ki, hogy először egy 
nyilvánvaló megvilágítást eszközölt.]

Lásd Likuté Torá, Sir hásirim 48c.
14 Jeruzsálemi Talmud, Ros hásáná 1:2.
15 Ros hásáná 16a.
16 Uo. [Habár a Misna négy dátumát sorolja fel az 
isteni ítéletnek, az általános ítélet mindenre vo-
natkozóan Ros hásánákor, a Tisré hónap első nap-
jára eső általános új évkor történik. A többi dátum 
az egyéni ítéletekre vonatkozó végső bepecsételés-
re vonatkozik (pl. Szukkotkor az esőzéssel kapcso-
latban stb.); vagy egy másik megközelítésben, Ros 
hásánákor még minden ítélet takarásban, rejtve 
van, és azok csak későbbi eseményekkor nyilvá-
nulnak meg. Lásd ezen misna kommentárjait, és 
a Talmudot ott, 16a; és Likuté szichot, 6. kötet, 71b 
oldaltól és a 23-24. lábjegyzetek uo. A téma továb-
bi mélyebb kifejtéséért lásd még Kuntresz umáján 
17–25. értekezések; és az ott felmerülő néhány 
kérdésért lásd Likuté szichot, 9. kötet 375-378. ol-
dalak.]
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17 5Mózes 20:19.
18 Lásd Táánit 5b.
19 98, a.
20 Jechezkél 36:8.
ss A kabbala terminológiájában a „jó és rossz tudá-
sának a fája” (1Mózes 2:9.) a Tóra kifejtett részeit, 
tehát a Talmudot és a háláchát (ami annak tisztá-
zásával foglalkozik, hogy mi megengedett, illő, és 

tiszta, és mi az ami tiltott, nem illő és tisztátalan; 
tehát a „jónak és a rossznak a tudását” tisztázza) 
szimbolizálja, és az élet fája pedig a Tóra ezoteri-
kus aspektusait szimbolizálja, ez a kabbala és a 
pö nimiut háTorá. Lásd Zohár 3:124b.; hosszabban 
ki fejtve az Igeret hákodesben, 26. fejezet; Zohár 
chádás, Tikunim, 106c-d; Kuntresz éc háchájim, 3., 
5., 11–13. fejezetek és a 3. függelék.

got nem a rejtett potenciál szempontjából, hanem 
a gyakorlat szempontjából nézzük, akkor 
a fák újéve Svát hónap tizenötödik napja.

A Megváltás első hajtásai
18. A fák újévének a koncepciója az em-
berhez is kötődik, ahogy az Írás is az em-
bert a „mező fájához”17 hasonlítja.

A fa gyümölcsöket terem, amelyek-
ből meg később ugyancsak gyümölcsöt 
termő fák sarjadnak. Ehhez hasonlóan, 
minden zsidónak is hatást kell gyako-
rolnia – máspiának kell lennie – a kör-
nyezetére: a zsinagógában, a jesivában, 
és általában véve minden zsidóra, aki-
vel csak érintkezésbe kerül. És mindezt 
olyan módon kell tenni, hogy ezen hatás 
által mindig egyre több öntudatos zsidó 
legyen. 

Mindenki részesül azon áldásban, 
hogy ültetvényei is olyanok legyenek 
akár csak saját igaz valója. A fa számára 
ez a létező legnagyobb áldás, ahogy azt 
Bölcseink is mondták: „Fa, fa, mivel kel-

lene, hogy megáldjalak?... hogy minden 
belőled vétetett hajtás olyanná váljon 
mint te magad!”18

A Talmud Szánhedrin19 traktátusa 
tag lalja a megváltás egy sor lehetséges 
dá tumát, és jut arra a következtetésre, 
hogy: a Megváltásnak nem lehet annál 
egy értelműbb megnyilvánulása, mint 
az, amikor „lombotokat fogjátok adni és 
gyümölcsötöket fogjátok hordani,”20 ami 
a Messiás eljövetelének lesz a biztos jele.

Amikor az „élet fájához” kapcsoló-
dunk, tehát szent mestereinkhez és a ha-
szid filozófia tanításaihoz,ss s ezzel más 
zsidókra is hatást gyakorlunk olyannyi-
ra, hogy még „hajtásai is olyanok lesz-
nek, mint ő maga” – s ezáltal el tudjuk 
majd mondani, hogy „nézd a hajtásokat, 
amiket én neveltem” – ami az igaz Messi-
ásunkon keresztül megvalósuló közelgő 
Megváltásnak lesz a biztos jele.

(5716–1956. Besálách hetiszakasz 
szombatjának a szichájából, 

Svát hónap 15. napja)



18 Likuté Szichot
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