
Cáv 1

Likuté 
Szichot
לקוטי שיחות
A LubAvicSi Rebbe,

MenácheM M. SchneeRSon 

beszédeinek gyűjteménye
22. szám

Cáv hetiszakasz 

Próba kiadás
Chábád Lubavics Nevelési és Oktatási Egyesület

 2018 5778



2 Likuté Szichot

Fordította
kovács Jichak rabbinövendék

köves Slomó rabbi

Lektorálta
oberlander báruch rabbi

köves Slomó rabbi

© Chábád Lubavics Egyesület
2018 

Kiadó: Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület 
1052 Budapest, Károly krt. 20.
Telefon/fax: (36 1) 267-5746

info@zsido.com
www.zsido.com

ISBN 978-963-7533-57-0

Megjegyzés
A főszövegben a szögletes zárójellel jelölt vagy a kisebb be-
tűvel szedett szöveg a fordító kiegészítése. 

A számmal jelölt lábjegyzetek az eredeti jiddis kiadás tü-
körfordításai, a betűvel jelöltek az angol fordításokban lévő 
lábjegyzetek, illetve a magyar fordítók és lektorok kiegészí-
tései.



Cáv 3Likuté Szichot 3

Cáv – Purim

A zsidók sorsa és az örök tűz
i.

Purim – A túlélés eszköze nem a „diplomácia”
nyös helyzet dacára – a helyzet egész más-
képp alakult. Éppen abban az időben, 
amikor a körülmények olyan biztonsá-
gosnak tűntek, hozatott az a rendelet, 
„hogy egyetlen napon, (a 12. hónap, vagyis 
Ádár hónap tizenharmadikán) pusztítsanak 
el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg 
minden zsidót, ifjakat és öregeket, gyer-
mekeket és nőket egyaránt...”5 Ez a bor-
zasztó rendelet volt a zsidó népet valaha ért 
legnagyobb fenyegetés. Soha nem volt 
még egy olyan, az egész népet kiirtással 
fenyegető korszaka a zsidóknak, mint 
Áchásvéros idején.

Más száműzetések idején ugyanis, a 
zsidó nép egésze nem egy helyre lokali-
zálódott. „Az Örökkévaló, legyen áldott, 
jóságot gyakorolt Izrael népével, hogy 
szétszórta a népet.”6 Tette ezt azért, hogy 
ha egy adott országban kiirtással fenye-
getnék a zsidókat, akkor még mindig 
maradnának olyan országok, ahol a zsi-
dók biztonságban lehetnek. És így még 
a veszélyben lévő zsidóknak is lesz hova 
menekülni.

Még a fáraó napjaiban is, amikor 
minden zsidó az ő fennhatósága alá tar-
tozott, és nem is volt lehetőségük meg-

A zsidók kiváló helyzete Perzsiában
1. Purim ünnepe Istennek arról a csodá-
járól emlékezik meg, amikor az Örökké-
való megmentette a zsidó népet a teljes 
megsemmisüléstől.

Történelmünk ezen periódusa, ha a 
természet törvényeit vesszük figyelembe, 
a szétszóratás korszakának legszerencsé-
sebb ideje volt a zsidó nép számára. A 
zsidók kiemelt pozíciókat töltöttek be a 
kormányban is: Mordechái, a Szánhedrin 
vezetője,1 a királyi palotában székelő egyik 
minisztere volt a birodalomnak.2 Eszter 
volt a király felesége. „A feleséget pedig 
úgy tekinthetjük, mint magát a férjet”.3 
Eszter esetét leszámítva, nem találunk a 
zsidó nép gálutbeli történelmében még 
egy olyan esetet, amikor egy zsidó nő lett 
volna az egész világot uraló királynak4 a 
felesége. Ebből kifolyólag pedig, a termé-
szet rendjének szemszögéből, a gálutnak 
nem volt még egy olyan érája, amikor a 
zsidók olyan biztonságban érezhették vol-
na magukat, mint Áchásvéros idején.

 
A legborzasztóbb diktátum 
a legelőnyösebb helyzet közepén
A valóságban azonban – ezen látszólag elő-

1 Lásd Mögilá 16b.
2 Lásd Jálkut Simoni, Eszter 653. bekezdés.
3 Bráchot 24a.

4 Mögilá 11a. [Áchásvéros „a világ egyik végétől a 
másikig uralkodott”].
5 Eszter 3:13.
6 Pszáchim 87b.
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szökni Egyiptomból (ahogy Bölcseink 
mondták, hogy „egyetlen rabszolga sem 
tudott megszökni onnan”7), még akkor 
sem érintette a fenyegetés az egész zsidó 
népet. A fáraó ugyanis csak a fiúgyerme-
kekre rendelte el diktátumát.8

 
Lehetetlen volt a menekülés
Áchásvéros napjaiban azonban, minden 
zsidó egyetlen birodalomban élt, a veszély 
az egész zsidó népet fenyegette és nem volt 
esélyük a szökésre, mert

a) ő volt az egész világ ura, így nem 
volt hová menekülni;

b) egyetlen nap leforgása alatt akarta 
elpusztítani őket, így idő sem volt a me-
nekülésre;

c) a rendelet úgy szólt, hogy „pusztít-
sanak el... minden zsidót.”

 
A zsidók sorsa nem 
a természet rendjén múlik
Hogyan fordulhatott elő, hogy ilyen 
szörnyű fenyegetés éri a zsidó népet, ép-
pen olyan időben, amikor a természet 
működési rendjének megfelelő számítá-
sok szerint nagy biztonságban voltak?

A Talmud erre azt válaszolja, hogy a 
rendelet kiváltó oka az volt, hogy „élve-
zettel vettek részt a bűnös (Áchásvéros) 
lakomáján.”9

Ez a megállapítás és az, hogy amúgy elvi-
leg milyen nagy presztízsű volt a zsidók társadal-
mi státusza világosan jelzi, hogy a zsidók, 
és a természet, két egymástól alapjaiban 
különböző dolog. A zsidók sorsa ugyan-

is nem a természet törvényeinek van 
alárendelve, hanem azon múlik, hogy 
mennyire tartják meg a Tórát és paran-
csolatait.10 Az irányadó, alapértelmezett 
perspektívából ugyanis, semmi oka nem 
volt bármiféle fenyegetésnek. A kiirtás 
fenyegetése csak akkor öltött testet, mi-
után részt vettek a bűnös lakomán, és 
ezzel kapcsolatba kerültek nem-kóser 
dolgokkal.

 
A menekülés sem 
a természet törvényei szerint
2. Ugyanezen lecke következik a megsza-
badulásuk és megmenekülésük körül-
ményeiből. Ugyanis a rendelet hatástala-
nítása sem természetes úton következett 
be, hanem a tsuva útján, és az Örökkéva-
lóval létesített köteléken keresztül.
 
Diplomácia helyett böjt és tsuva
Amikor Mordechái és Eszter tudomást 
szereztek a veszélyről, az lett volna első 
dolguk, hogy diplomáciai missziót szer-
vezve járjanak közben Áchásvérosnál. 
A Megila azonban azt írja, hogy az első 
dolog, amit Eszter Mordechájnak mon-
dott az volt, hogy „menj és gyűjts össze 
minden zsidót, aki csak Susánban talál-
ható és böjtöljetek értem! Ne egyetek és 
ne igyatok három napig, se éjjel, se nap-
pal.”11 Ez volt az első lépés, amit közösen 
megtettek a rendelet hatástalanítása ér-
dekében.

Sőt, ezután Eszter még azt is hozzá 
tette Mordechájnak: „Én is ugyanúgy 

7 Möchiltá, Jitro kezdete, a 2Mózes 18:11-hez; Rási 
idézetében a 2Mózes 18:9-hez.
8 2Mózes 1:16., Szotá 12a.

9 Mögilá 12a.
10 Lásd Sábát 156a-b.
11 Eszter 4:16.
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böjtölök majd szolgálóimmal.”12 Eszter 
azért élvezett külön státuszt Áchásvér-
osnál, mert „elnyerte tetszését és kegyét 
jobban, mint bármelyik hajadon.”13 Há-
rom egymást követő nap böjtölés, nor-
mális esetben nem hogy fokozólag, de 
nyilván rombolóan hatna szépségére.14 
Akkor mégis miért döntött Eszter a böjt 
mellett?15

A válasz kézenfekvő. Ahogy a fe-
nyegetés sem a természet törvényeinek 
megfelelően történt, úgy a szabadulás 
sem a természet szabályrendszerének 
keretei között volt keresendő. A mene-
külés tsuva által történt, aminek a böjt az 
egyik kifejező eszköze.16 Amikor Susán 
minden zsidója vállalta a böjtöt, senki 
sem különülhetett el a közösségtől;17 így 
érthető hogy miért mondta Eszter, hogy „én 
is ugyanúgy böjtölök szolgálóimmal.” 
Ugyan ez egyben a szépségét csökken-
tette és alapelv a zsidó vallásban, hogy nem 
ha gyatkozhatunk a csodák bekövetkez-
tére,18 és a természetes csatornákon át, 
a létező összes erőfeszítést meg kell ten-
nünk. Ez azonban, csak is a külsőleges 
erőfeszítéseinkre vonatkozólag érvényes, 
mivel szabadulásunk valódi oka sosem 
ebben rejlik. A szabadulásunk és meg-

váltásunk valódi okát a Tóra tanulásá-
nak és a parancsolatok megtartásának a 
fokozásán keresztül idézhetjük elő. Ha 
ezen valódi kiváltó okoknak a megfelelő 
alapokat biztosítjuk, akkor már nem ér-
dekes, hogy milyen mértékű külsődleges 
erőfeszítést hoztunk; egy kis erőfeszítés 
is elegendő lesz.

A gálut takarásában és zavarásában, 
mind a veszély, mind az abból való sza-
badulás természetes eseményeknek tűn-
nek. A tény azonban az, hogy az ezek 
mögött meghúzódó valódi okok a Tórá-
ban és a micvákban bújnak meg. A bű-
nös lakomáján való részvétel idézte elő a 
fenyegetést, és a böjt illetve tsuva volt az, 
ami semlegesítette.

 
A túlélés eszköze nem a „diplomácia”
3. Fentiekben erkölcsi tanítás rejlik, kü-
lönösen a mi időnkre vonatkozólag.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a 
gáluti időkben, a zsidók túlélésének a 
legfontosabb eszköze a diplomácia, vagy 
más egyéb „természetes” eszközök. Az 
ilyenek Eszter azon esetével igyekeznek 
magukat igazolni, amikor Áchásvérosnál 
járt közben. Ez az érvelés azonban való-
jában a Tóra szándékos torzítása, a Megilát 

12 Uo.
13 Eszter 2:17.
14 Lásd Ibn Ezrá az Eszter 4:16-hoz.
15 [Ezen probléma szemszögéből el kellett volna 
halasztania a böjtöt –] a Sulchán áruch, Orách 
chájim 571:3. szabályozásával összhangban: „Ha 
egy közösség böjtöt hirdet ki hétfő-csütörtök hét-
fő viszonylatában, és Svát hó 15. is egy ilyen napra 
esik, a böjtöt a következő hétre kell tolni, hogy el-
kerüljük a Fák újévén tartott böjtöt.”
16 Lásd Tánjá, Igeret hátsuvá 1–2. fejezet. Lásd 

még Cváát háRiBáS, 43. és 56. fejezetek, valamint 
ott a lábjegyzetek.
17 Lásd Chágigá 9b.; Ros hásáná 17b. és Táánit 11a. 
Maimonidész, A megtérés szabályai 3:11: „Az, aki 
elkülöníti magát közösségétől, habár nem követett 
el vétket, csak tartózkodik Izrael közösségétől, és 
nem cselekszi velük együtt a parancsolatokat, és 
nem osztozik nehézségükben, és böjtjükben, ha-
nem a saját útját követi…, az ilyennek nincs helye 
az eljövendő világban.”
18 Pszáchim 64b.
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Eszter valódi mondanivalójának teljes 
félreértelmezése. Sőt, ez nem kevesebb 
mint azon alapelv tagadása, amely a zsi-
dó nép túlélésének az esszenciáját adja.

 
ha az egész világ is megrázkódik, 
„ti, továbbra is álltok”.
Az Írás mondja, hogy „Ti álltok ma 
mindnyájan.”19 Bölcseink szerint ennek 
mondanivalója az, hogy még ha az egész 
világ is megrázkódik, „ti, továbbra is áll-
tok”.20 A zsidó nép létezése, alapvetően 
különbözik a többiétől: valamennyi nép 
a természet törvényeinek van alárendel-
ve, nem úgy a zsidók.21 Létünk kizárólag 
a Tóra és a parancsolatok kötelékében 
értelmezhető.
 
A tóra az egyetlen mentsvár
Nehézségek és fenyegetések idején, Is-
ten ments, nem szabad, hogy a diplo-
máciára vagy egyéb hatalmakra bízzuk 
magunkat. Ezek sosem fogják fennma-
radásunkat biztosítani. Nekünk az „ön-
vizsgálattal kutassa tetteit”22 szellemében 
kell eljárnunk, azaz javítani hiányossága-
inkon, és megerősíteni a Tórába és a pa-
rancsolatokba vetett hitünket. Minden 
egyéb, természetes úton megcselekedett 
közben járás is csak ekkor lehet hatásos. 
Ebben az esetben, még ha a körülmények 
olyanok is, amelyek alatt mások már el-

vesztek volna, „ti továbbra is szilárdan 
álltok.”

Sosem szabad megijednünk a zsidók 
körülményeinek pusztán fizikai, termé-
szetes perspektívájától. Csak arra kell 
összpontosítani, hogy mind erősebbek 
legyünk a Tóra tanulásában és a micvák 
megtartásában. Bármilyen eszközt is 
használjunk természetes szinten, az már 
magában fogja foglalni csodálatos meg-
menekülésünkre szolgáló természetfe-
letti potenciálját.

 
A „tégy meg mindent”, csak eszköz
4. Ezen elv, miszerint a zsidók nincsenek 
alávetve a természet törvényeinek, nem 
csak a zsidó nép egészére, hanem min-
den egyes zsidóra is érvényes.

Egy zsidónak mindig szem előtt kell 
tartania, hogy mindene az Örökkévaló-
tól jön, sorsa egyedül rajta múlik, és soha 
nem a természet szabta korlátokon.

Persze ekkor is fontos, hogy „tégy meg 
mindent,” hiszen ez fogja előidézni, hogy 
„megáld majd az Örökkévaló, a te Iste-
ned.”23 Ezen emberi oldalról jövő kezde-
ményezés azonban nem több, mint egy 
külső „eszköz.” A végső valóság azonban 
egyedül az Örökkévaló áldása, amelyet a 
vele való kötelékünk tud előidézni, amely 
köteléket a Tóra tanulása és a parancso-
latok megcselekvése tud létrehozni.24 Ha 

19 5Mózes 29:9.
20 Lásd Midrás hágádol az 5Mózes 29:9-hez, Mid-
rás Kohelet rábá 1:4.
21 Sábát 156a-b.
22 Bráchot 5a.
23 [5Mózes 15:18. Lásd Szifré és Midrás Lekách tov, 
ehhez a vershez: „Azt gondolhatnánk, hogy az 
ember még tétlenségében is részesül áldásban; az 

Írás ezen tévhit eloszlatása végett mondja: „min-
denben, amit teszel…”. Lásd még Zohár 1:88a: 
„Amíg lent nincs munka, addig föntről sem kez-
denek neki. A fenti áldások csak olyan helyen ta-
lálhatók meg, ahol valami tett is jelen van, és nem 
csak az üres tétlenség...”.]
24 Lásd Likuté szichot, Smot: Vájákhél 1. rész, 171. 
oldaltól.
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ezen legfontosabb dolog jelen van, akkor 
a siker bármin keresztül képes megnyil-
vánulni, használjunk ehhez bármilyen 
külső eszközt.

elveti a magot, 
mert hisz az egyetlenben
5. Ebben a kontextusban már érthetővé 
válik a Jeruzsálemi Talmud állítása annak 
kapcsán, hogy a földművelés, milyen módon erős 
megnyilvánulása a hitnek: „Azért veti el a ma-
got is, mert hisz az Egyetlenben, aki min-
den világ életét adja.”25

Miként jeleníti meg ez a hitet? Az eret-
nekek, akik elvetik az istenhitet ugyan-
csak vetnek? A legtermészetesebb dolog, 
hogy ha vetünk, akkor az elvetett mag ké-
sőbb növekedésnek fog indulni?

Az egyszerű válasz erre a következő: 
egy zsidó hite éppen abban jelenik meg, 
hogy még amikor egy olyan dologról is 
van szó, mint a vetés, ami láthatólag nem 
sokban kapcsolódik az Örökkévalóba ve-
tett hithez és bizalomhoz, hiszen láthat-
juk, hogy olyanoknál is kinő az elvetett 
mag, akiknek nincs kapcsolatuk Istennek, 
egy zsidó mégis felismeri, hogy létében 
különbözik a világ többi dolgától és az ő 
esetében az is az Örökkévaló gondviselésén múlik.

Ugyanis csak úgy, ahogy Izrael népe, 
mint egész nincs alárendelve a természet 
törvényeinek, úgy minden egyes zsidó 
egyéni szintjén is. Ennek értelmében 

tehát, egy zsidó tudja, hogy a világ ter-
ményei, bár a természet törvényeinek a 
következtében nőnek ki, az ő terménye 
az Örökkévalóba vetett hitének és a belé 
vetett bizalmának az érdemeként sarjad 
ki.

Siker a tóratanulásban
6. A fentiek nem csak azokra vonatkoz-
nak, akik hétköznapi dolgaikkal vannak 
elfoglalva, hanem azokra is, „akik a (Tó-
ra-tanulás) sátrában laknak.” A Tóra-ta-
nulásban elért siker sem a különleges 
tehetségen és hasonlókon múlik, hanem 
az is kizárólag az isteni közreműködés 
függvénye, amit pedig csak Isten félelme 
(jirát sámájim) idézhet elő. Isten félel-
me késztet minket arra, hogy át küzdjük 
magunkat tanulmányainkon, valódi erő-
feszítést meghozva, ami azt fogja ered-
ményezni, hogy „megtaláltad”26 – azaz 
a siker egészen az erőfeszítés mértékéig 
fog emelkedni, ami olyan érzés lesz, mint 
amikor megtalálunk valamit.27

Ha azonban ezen legfontosabb motí-
vum nincs jelen, akkor minden továb-
bi erőfeszítés és tehetség is hiábavaló, 
ugyanis a Tóra az „Örökkévaló bölcses-
sége.” Ha azonban ezen minőség jelen 
van, az Örökkévaló olyan sikert fog ga-
rantálni, amely messze túlmutat a termé-
szetes kapacitásunkon.

(5717–1957. Purim)
 

25 Jeruzsálemi Talmud, a Toszáfot idézetében, Sá-
bát 31a., „emuná” kezdő szóval. [Midrás Töhilim 
19:14.; Bámidbár rábá 13:15.]
26 Mögilá 6b: „Ha valaki azt mondja: „Igyekeztem, 
de nem találtam,” ne higgyél neki, ha azt mond-
ja, hogy „nem erőlködtem, mégis megtaláltam,” 
szintén ne higgy neki. Ha azonban azt mondja, 

„igyekeztem, és végül meg is találtam”, nos, ez 
esetben hihetsz neki.
27 Valamit megtalálni egyenértékű az olyan bó-
nusszal, ami véletlenül kerül az ember birtokába 
(Szánhedrin 97a.). Ez esetben is, a siker minden 
erőfeszítésre és várakozásra ki fog terjedni.
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Cáv 
ii.

A szívünkben égő örök tűz

való elkülönülést szolgálja. Ezért is tiltja 
a hétköznapi munkatevékenységek gya-
korlását.

Az ember lelki szolgálatát illetően, ez 
„intellektuális elmélyedést” jelent. „Gyö-
nyörnek nevezed a szombatot”34: amint 
elmélyedünk az (isteni) fény manifesztá-
ciójában, eltávolodunk a földi dolgoktól. 
Ez azonban arra engedhet következtet-
ni, hogy a megértés érdeme által, amely 
felülmúlja az érzelmi dimenziót, már 
nincs is szükségünk az érzelmi „tűzre.” 
Ezen helytelen következtetés elutasítása-
ként mondja a vers: „Állandó tűz... el ne 
aludjék” – „még szombaton se.”

 
A tűz akkor sem aludhat ki, 
ha messze kerültünk
A másik szélsőség az, amikor már olyan 
messze jutottunk, hogy azt gondoljuk 
magunkról – Isten ments! – hogy már 
teljesen eltávolodtunk mindenféle szent-
séggel való kapcsolattól. És erre jön fi-
gyelmeztetésként: „el ne aludjék” – „még 
a tisztátalanság állapotában se”. Vagyis, 
hagyd figyelmen kívül aktuális helyzete-
det, és ne hagyd, hogy „elaludjék”! „Fúj-
jad tovább az örök tüzet, azaz a bennünk 

28 3Mózes 6:6.
29 Jeruzsálemi Talmud, Jomá 4:6.
30 Lásd még korábbról, Vájikrá 4. lábjegyzet.
31 Lásd még korábbról, Vájikrá 1. bekezdés, 3. és 
5. lábjegyzetek.
32 Tikuné Zohár, Kiegészítések 3:140a. Lásd Ákédát 

Jichak, Cáv 58. kapu, 13a. oldal; Likuté Torá, Szuk-
kot 78d. oldal. Lásd még Otijot dörábi Ákivá, chet 
kezdő szóval.
33 Likuté Torá, Szukkot 78d. oldal. [Lásd még Igeret 
hákodes 4. fejezet.]
34 Jesájá 58:13.

Az örök tűz szívünk külső oltárán
7. „Állandó tűz égjen az oltáron, el ne 
aludjék.”28 A Jeruzsálemi Talmud ezt a 
verset a következőképpen értelmezi: „Az 
„állandó” még a szombatot is magában 
foglalja; az „állandó” még a tisztátalan-
ság állapotát is magában rejti.29

Gyakran idézett alapelv, hogy a fizikai 
Miskánban és Mikdásban30 gyakorolt Is-
ten-szolgálat valamennyi aspektusa me-
taforikusan létezik minden egyes zsidó 
spirituális Miskánja szolgálatában is.31

Az oltár az ember szívét szimboli-
zálja.32 Csak úgy, mint ahogy a fizikai 
szentélyben is volt egy külső és egy bel-
ső oltár, úgy hasonló módon a szívnek is 
vannak külső, illetve belső aspektusai.33 
Az „állandó tűz égjen az oltáron, el ne 
aludjék” parancsolata a külső oltárra vo-
natkozott. Spirituális értelemben ez azt 
jelenti, hogy a szív külső aspektusában 
mindig jelen kell lennie egy látható tüzes 
lelkesedésnek: mindig égő vágyakozással 
kell sóvárogni az Örökkévaló után.

Az intellektuális magasságban 
sem aludhat ki a tűz
A szombat a nyugalmat, a hétköznapitól 
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lévő isteni lángot, hogy megelőzd annak 
kialvását.”

Ez pedig el fog vezetni a „ne aludjék” 

állapotához, ahogy azt a mezericsi Má-
gid is értelmezte. Azaz, hogy a ne – azaz 
minden negatív aspektus – elaludjék.35

(5717–1957. Purim)

35 Likuté ámárim – Or Torá, Hoszáfot, 9. fejezet; Hájom jom, 2Ádár 20-21.
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iii.
tűz – vitalitás és érzelem az Örökkévaló szolgálatában

 
aspektusa is: a „fenti” leereszkedésére 
való felkészülésként szolgál. Bölcseink 
ezért mondták: „habár a tűz a mennyek-
ből ereszkedett le, kötelező volt a „közös-
ségi tűz” bemutatása is.”39 Ez azt jelenti, 
hogy a lenti, közösségi tűz (tehát az em-
beri hozzájárulás, részvétel) egyfajta fel-
készülés, vagy stimuláció a részünkről, 
ami a mennyei tüzet segíti előidézni.

A mennyei tüzet azonban csak egy 
olyan földi tűz tudja előidézni, amely 
már teljes.

Ezt a Cáv és a Smini eheti szakaszaiból 
is láthatjuk. A felavatás napjára a teljes 
Miskán és annak minden eszköze elké-
szült. Mózes és Áron ott voltak, az áldo-
zatot már bemutatták, és így tovább.40 
Mindazon által a Sechiná még nem 
nyu godott kezük munkáján, mert még 
min dig jelen volt az arany borjú vétké-
nek nyoma.41 Csak a nyolcadik napon, 
ami kor a lenti tűz fellobbant és teljesen 
fel emésztette a ne (valamennyi negatív) 
as pektusát, és végleg eltörölte az arany 
bor jú vétkét,42 csakis akkor „jött ki tűz az 

36 Álter Rebbe Sulchán áruchja, Orách chájim 60:4.
37 Lásd még korábbról, Vájikrá 7. bekezdés, és 56. 
lábjegyzet.
38 3Mózes 6:6.
39 Jomá 21b. [Lásd még korábbról, Vájikrá 5. be-
kezdés.]
40 A Miskánt, az általános használatára „a máso-
dik év első hónapján állították fel, a hónap első 
napján,” tehát Niszán elsején, egy évvel az egyip-
tomi kivonulás után (2Mózes 40:17.). A Miskán 
felszentelése, vagy felavatása, valamint Áronnak 
és fiainak, a papi szolgálatot való megkezdése 

már egy héttel korábban, Ádár 23-án kezdetét 
vette (lásd 3Mózes 8.; Széder olám rábá, 7. fejezet; 
Szifrá, Möchiltá dömiluim a 3Mózes 8:33-hoz; va-
lamint később, 70. lábjegyzetben). A „hét napos 
felavatás” alatt, a Miskánt minden nap felállítot-
ták, majd lebontották (uo.), Mózes pedig ekkor a 
kohén gádol, azaz főpapi funkciót töltötte be (Mi-
drás Vájikrá rábá 11:6.; lásd még Midrás hágádol a 
2Mózes 4:14-hez), és az ennek megfelelő áldozatot 
mutatta be (3Mózes 8.).
41 Lásd Szifrá és Rási a 3Mózes 9:23-hoz.
42 A nyolcadik nap Niszán elseje volt. Azon a na-

Az örök tűz megvéd 
ámálék ridegségétől
8. A Mágid fent idézett értelmezése azt 
tanítja, hogy a ne (negatív aspektusok) 
kioltása állandó tüzet igényel, azaz a Tóra 
és a micvák szüntelen égő lelkesedését.

Ez a fajta részvétel nem lehet csupán 
alkalmi jellegű. Az sem elég, ha csak egy 
pillanattal korábban voltunk részei egy 
ilyennek. Ennek az attitűdnek folyama-
tosan jelen kell lennie. Ha ugyanis ebből 
az állapotból csak egy kis időre is kihű-
lünk, a ne aspektusának adunk mozgás-
teret arra az időre.

Ez arra is magyarázattal szolgál, hogy 
miért előírás minden nap megemlékezni 
arról, hogy mit tett velünk Ámálek.36 Azt 
akarjuk ezzel elkerülni, hogy Ámálék hi-
degsége37 akár csak egy pillanatra is belénk 
hatoljon, ahogy azt a mondás őrzi: „állan-
dó tűz égjen az oltáron, el ne aludjék.”38

 
A „mennyei tüzet” 
a „földi tűz” idézi elő
9. Az „állandó tűznek” létezik egy másik 
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Örökkévaló színe elől...”43 – mintegy jelez-
ve, hogy a Sechiná ott nyugodott a kezük 
munkáján.44

Mi olyan különleges a mennyei tűz-
ben, hogy az addig nem is száll alá, amíg 
nem válik teljessé a földi tűz tökéletes Is-
ten-szolgálatának az aspektusa?

A teremtmények végesek, így az Is-
ten-szolgálatuk is, és minden olyan, amit 
rajtuk keresztül lehet elérni ugyancsak 
véges. Önmagukban tehát nem léteznek 
örökké. A fennmaradás csak a Fent-
ről kapott áramlat révén lehetséges. Az 
Örökkévaló ugyanis végtelen.

Ezért kellett a Miskánt a felavatás hét 
napja alatt felhúzni majd szétszerelni.45 
A Miskán igazi, tartós fennállása pusztán 
a teremtmények részéről nem válhatott 
volna valóra. A nyolcadik napon azon-
ban, a Sechiná természetes módon rejlett 
benne, „kijött ugyanis a tűz az Örökké-
való színe elől,” a Miskánt felhúzták, és 
nem bontották le. Ez az épület valódi 
felhúzása volt, amely ténylegesen örökké 
kitartott.

 
A 8-as szám a természet feletti
Ez magyarázatként szolgál a „hét napos 
felavatás” és a nyolcadik nap közti kü-

lönbségre, azaz arra, hogy a mennyei tűz 
miért csak a nyolcadik napon volt jelen. 
A hetes szám a napok természetes heti 
ciklusát jelzi, azaz mindent, ami a fizikai 
világhoz kapcsolódik.46 A nyolcas szám 
azonban meghaladja ezt a rendet.47 Ez 
egy, a világokat meghaladó fényt jelent, 
ami a mennyei tüzet jelöli, mint azt már 
feljebb magyaráztuk.

 
Az örök tűz a teremtmények 
igyekezetének függvénye
10. A teremtmények pusztán önmaguk-
tól képtelenek a fennmaradásra. Mind-
azonáltal, mint feljebb mondtuk, a meny- 
nyei tűz hatását, csak a tökéletes evilá gi Is-
ten-szolgálaton, a „földi tűzön” ke resz tül 
lehet lehozni. Amikor egy teremt mény 
mindent megtesz, amire csak képes,  
azzal együtt, hogy korlátoltsága és véges-
sége nyilvánvaló, akkor azt fogja ered-
ményezni, hogy az Örökkévaló a korlá-
tok nélküli „mennyei tűz” képességével 
fogja felruházni.

Erre a tényre már az örök kifejezé-
sen keresztül is utal az Írás, amikor azt 
mondja, „örök tűz...”. Az örök szó korlá-
tok nélküliséget, időn felettiséget jelent. 
Az idő kizárólag véges részeket foglalhat 

pon biztosított volt az arany borjú vétkének a ki-
engesztelése, és a Söchiná ott nyugodott Izraelen. 
Lásd a forrásokat a 41. lábjegyzetben, és Midrás 
Tánchumá, Smini 4. és 10.; Rási a 3Mózes 9:2-höz.
43 3Mózes 9:24. Lásd Sábát 87b.; Szifrá, Smini a 
3Mózes 9:1-hez.
44 Lásd a forrásokat a 43. lábjegyzetben. Lásd még 
Midrás Tánchumá, Pökudé 6. (Tánchumá-kádum 
2. bekezdés); Midrás Smot rábá 51:4. és 8.; vala-
mint Rási a 2Mózes 38:21-hez: „A tanúságtétel 
Miskánja – mivel ez tanúságtételként szolgált 

Izrael számára, hogy az áldott Örökkévaló meg-
bocsátotta az arany borjú vétkét, s hogy általa a 
Söchiná is ott lakik közepettük.”
45 Lásd még korábbról, 40. lábjegyzet.
46 A világegyetem hét nap alatt lett meg teremtve, 
és ez lett később az alapja az idő dimenziójának a 
heti ciklusokra való felosztásának. Lásd még Szé-
fer hámáámárim 5704, 192. oldal.
47 Lásd Rásbá responzuma 1:9. Széfer hámáámá-
rim 5704, 191. oldaltól.

[Lásd még később, Emor 16. bekezdés.]
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magában, így maga is véges.48 A földi tűz 
tökéletes Isten-szolgálata azonban végte-
lenséget idéz elő, ami meghaladja az idő 
dimenzióját, sőt, még magában az idő-
ben is ott rejlik ezen időben – így ezen 
idő örökké és állandóvá válik.

A világ tekintetében ez azt jelenti, 
hogy a természetes működési rendnek 
sikerül egy azt meghaladó szintet elérnie.

 
A lélek tüze – vitalitás és érzelem
11. Ennek a gyakorlati tanulsága a követ-
kező: minden egyes zsidó egy Miskán és 
Mikdás az Örökkévaló számára, ahogy 
azt az Írás is tudatja velünk: „És készít-
senek nekem szentélyt, hogy bennük 
lakozzam”49 – azaz minden egyes zsidó-
ban.50 Így tehát mindaddig, amíg hiány-
zik belőlünk a tűz aspektusa, még akkor 
is ha amúgy tanuljuk a Tórát, megcse-
lekedjük a parancsolatokat, és mindent 
megteszünk, ami a Miskánban volt, ha 
nincs bennünk vitalitás akkor nem va-
gyunk érdemesek arra, hogy a Sechiná 
lakhelyéül szolgáljunk. Sőt, még az is le-
het, hogy az arany borjú vétkének a nyo-
mait hordozzuk magunkban.

A Tórát és a parancsolatokat hévvel és 
életerővel kell megtartani, a Tóra tanulás, 
az imádság, és a jó cselekedetek mindhá-
rom dimenziójában.51

 
tűz az isten-szolgálat három aspektusában
A Tórát illetően: nem elég „egy fejezetet 
tanulni reggel és egyet este”52 úgy, hogy a 
nap további részére annak semmi hatása 
ne legyen. Nem szabad „halkan, suttog-
va” történnie, hogy az azt tanuló lényé-
nek lényegét érintetlenül hagyja. Hanem 
a „ne mozduljon el szádból...”53 módján, 
mind a 248 szervünket átjárva,54 kell el-
mélyülnünk Tóra tanulmányainkban, amíg azt 
nem érezzük, hogy „mind a csontjaim 
mondják...!”55 Telve vitalitással.

Az Isten-szolgálatot illetően: az imád-
ság esetében – amely az Isten-szolgálat 
legfőbb dimenziója56 –fontos, hogy elke-
rüljük a felületességet, „hanem esdeklés 
és fohász kell hogy legyen a Mindenható 
előtt”,57 teli vitalitással és érzelmekkel.

A jó cselekedetekre vonatkozóan is 
ugyanolyan fontos, hogy azt ne felülete-
sen, csupán a kötelesség teljesítésének a 
szándékával hajtsuk végre,58 hanem a leg-

48 Derech hámicvotechá, Háámánát elokut 11. fe-
jezet.
49 2Mózes 25:8.
50 Lásd még korábbról, Vájikrá 3. lábjegyzet.
51 „Három dolog a világ alappillére (vagyis ezeken 
áll a világ): a Tóra tanulásán, a szentélybeli szolgá-
laton, és a jó cselekedeteken (gömilut hászádim);” 
Az atyák bölcs tanításai 1:2.
52 A napi Tóra-tanulás minimum előírása, min-
denkire nézve kötelező; Mönáchot 99b. Lásd A 
Tóra-tanulás szabályai 3:4.
53 Jósuá 1:8.
54 Éruvin 54a. [„Amennyiben a Tóra mind a 248 

szervben ott nyugszik, „biztos” lesz (ott marad); 
míg ha nem – „nem lesz biztos”; lásd még ott a 
folytatást, valamint A Tóra-tanulás szabályai 4:9.]. 
Lásd Tánjá 37. fejezet eleje.
55 Zsoltárok 35:10.
56 Táánit 2a.
57 Az atyák bölcs tanításai 2:13.
58 Lásd Jövámot 109b: „Az, aki azt mondja, hogy 
nincs semmije a Tórán kívül, annak az Írás a kö-
vetkező útmutatást adja: „tanuljátok meg azokat 
és őrizzétek meg hogy megtegyétek” (5Mózes 
5:1.).” Ennek értelmében pedig mind a Tóra-tanu-
lásában, mind a jó cselekedetekben (a parancso-
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nagyobb igyekezettel.59 Ez pedig megint 
csak azon múlik, mennyi érzelmet és vi-
talitást viszünk a micvák teljesítésébe.

A földi tűz tökéletesítése az, ami képes 
elő idézni a mennyei tüzet, hogy a Sechi-
ná ott lakjon az illető Tóra-tanulásában 
és imádságában, valamint minden egyéb 
tevékenységében, még földi elfoglaltsá-
gaiban is.

Ez úgy fog hatni, mint az már korá-
ban kifejtésre került, hogy a végest a 
végtelenség fogja áthatni, olyan formá-
ban, hogy az isteni áldás és a természet 
rendjét meghaladó siker még a természet 
rendjének megfelelő működési normá-
ban is fellelhető lesz.

(5717–1957. Cáv)

latok mindent átfogó elve) jeleskednie kell; lásd 
Igeret hákodes 5. fejezet; Likuté Torá, Röé 23c-d.
59 A hidur micvá a parancsolat díszítését, szépí-
tését jelenti: „Ez az én Istenem, őt dicsőítem” 
(2Mózes 15:2.) – ez arra utal, hogy a micvák meg-
őrzése által kell magunkat díszítenünk Ő előtte: 
szép szukkát építeni a tiszteletére, vagy egy szép 

luláv-csokrot [készíteni]…;” Sábát 133b. A hidur 
micvá tehát az, amikor többet teszünk a minimá-
lisan előírt követelménynél. Ezt egészen addig kell 
fokozni, amíg el nem érjük a szokásos költségeken 
túlmutató harmadik szintig, stb. annak minimális 
megtartása végett (Bává kámá 9b.). Lásd még Li-
kuté szichot, Brésit 180. oldal z lábjegyzet.
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iv.
A négy szakasz tanulsága

 
Általános értelemben azonban, a Skálim 
és a Záchor szakaszai is kapcsolódnak 
Peszáchhoz, ugyanis Purim megváltása 
önmagában kapcsolódik Peszáchéhoz, 
ahogy azt a Talmud is mondja: „Egyik 
(Purim) megváltás közel esik a másikhoz 
(Peszáchéhoz).”62

 
Skálim és ámálék
13. A Skálim tórai szakaszát még Ádár 
hónap megkezdése előtt olvassuk, azon 
mondással összhangban, miszerint 
„Ádár hónap elsején hirdetik a skálim 
adójának befizetésére való kötelezettséget”, ame-
lyet az elkövetkezendő évben bemutatott 
közösségi áldozatok költségeire fordíta-
nak.63

A Záchor hetiszakaszát Purim előtt 
olvassuk, mivel Hámán is ekkor bukott 
el. És mivel ő Ámálék leszármazottja 

60 Purimot megelőzően két extra szakaszt olva-
sunk fel a szokásos hetiszakaszok adalékaként, és 
még további kettőt Purim és Peszách között (Mö-
gilá 29a.): Skálim szakaszát (2Mózes 30:1–16.), 
amely az évente megkövetelt fél-sekel hozzájáru-
lásról szól, a Záchor szakaszát (5Mózes 25:17-19.), 
amely a gonosz Ámálékra való megemlékezésre 
szólít fel; Párá szakaszát (4Mózes 19:1–22.) amely 
a vörös tehénnel kapcsolatos törvényt taglalja. 
Azt, hogy a vörös tehenet először meg kellett ölni, 
majd elégetni, ezt követően pedig a hamvait folyó 
vízzel elkeverni, hogy aztán az elegynek a ráhin-
tésével tisztítsák meg a halottal való érintkezésből 
tisztátalanná váltakat; a Háchodes szakaszát (2Mó-
zes 12:1–20.), amely Niszán hónap és a Peszách-ál-
dozat különleges státuszával foglalkozik.
61 Mögilá 14a. [A zsidók még a purimi csoda után 
is Áchásvéros fennhatósága alatt maradtak. Sőt, 
Izraelnek a Szent földre való ezt követő visszaté-

rését követően is – ahol a második szentélyt meg-
építették – sem múlt el teljesen a gálut (tehát ezen 
megváltás még nem volt teljes), ezzel pedig még 
számos zsidó maradt más nemzetek alávetettsé-
gében (beleértve Áchásvéros Perzsiáját). Ebből ki-
folyólag tehát, egészen a Messiás eljöveteléig még 
mindig mind „Áchásvéros szolgái vagyunk,” még 
ha csak szimbolikus értelemben is.]
62 Mögilá 6b. [Szökőévben, amikor Ádár két hó-
napos – első Ádár és második Ádár – a Purimot a 
második Ádárban ünnepeljük, amelyet közvetle-
nül Niszán követ, „hogy az egyik megváltás közel 
legyen a másik megváltáshoz.”]
63 Skálim 1:1. [Ezen sekelek olyan éves adók vol-
tak, amelyeket Ádár elejétől kezdtek begyűjteni, s 
amelyeket Niszán hónap elsejével kezdődő újévi 
közösségi áldozatokra használtak. Lásd Rási a 
2Mózes 30:15-höz.]

A négy különleges szakasz
12. A Peszáchot megelőző négy rendkí-
vüli szakaszt,60 a következő sorrendben 
olvassuk:

1) Skálim – a közösségi áldozatokra fordított 
fél-sekelek szakasza;

2) Záchor – a bűnös Ámlékra emlékeztető 
szakasz;

3) Párá – a tisztátlanságból feloldozó vörös 
tehén szakasza;

4) Háchodes – a holdújulás, hónapszámítás 
és egyiptomi Peszách áldozat szakasza.

Ezek közül az első kettő, a Skálim és 
a Záchor szorosan kacsolódnak a puri-
mi megváltáshoz, habár, ezen megváltás 
nem volt teljes, ahogy a mondás őrzi: 
„még mindig Áchásvéros szolgái va-
gyunk.”61 A másik két hetiszakasz, a Párá 
és a Háchodes, a peszáchi megváltáshoz 
kapcsolódnak, ami viszont teljes volt. 
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volt, az „Emlékezzél meg arról, amit tett 
neked Ámálék”64 versét Purim előtt ol-
vassuk fel, hogy eleget tehessünk annak, 
„hogy ezekre a napokra megemlékezze-
nek és megtartsák őket”,65 amelyet Bölcseink 
úgy értelmeztek, hogy „megemlékezzenek” 
– még mielőtt – „megtartanák őket”.66 A 
Záchor szakasza így tehát a „megemlé-
kezés”, ami megelőzi Purim-ot, ami pedig a 
„megtartás.”

 
Fél sekellel hámán ellen
14. A Skálim szakasza nem csak időrendi 
okokból előzi meg a Záchort – tekintve, 
hogy a Skálim Ádár hónap elsejéhez, míg 
a Záchor az Ádár tizennegyedik napi Pu-
rimhoz kapcsolódik – hanem azok köz-
ponti tartalmát illető különbség miatt is.

A Talmud67 tanítja, hogy Hámán an-
nak köszönhetően bukott el, hogy a zsi-
dók megtartották a fél-sekel előírásának 
a parancsolatát. A fél-sekel bemutatása 
hatástalanította Hámán vállalását, mi-
szerint „én pedig tízezer talentum ezüs-
töt mérek ki”68 annak érdekében, hogy végre-
hajtsa gyilkos tervét.

Ez magyarázatként szolgál ezen két 
szakasz közötti kapcsolatra, valamint 
sorrendiségükre is: azon tény, hogy a 
zsidók eleget tettek a skálim előírásának, 
egyenesen a purimi csodához vezetett, és 
az arra való megemlékezés már a Záchor 
szakaszával kezdetét veszi.

 

Peszách két szakaszának a sorrendje
15. Purim megváltásától – ami, mint már 
említettük, nem volt teljes – elérkezünk 
Peszách megváltásához, amely viszont 
már teljes megváltás volt. Utóbbira való 
felkészülés gyanánt olvassuk fel a Párá és 
a Háchodes szakaszait.

A Jeruzsálemi Talmud69 jegyzi meg 
ezen két szakasszal kapcsolatban, hogy 
valójában a Háchodes szakaszának kelle-
ne időben előbb jönnie, s nem a Párának. 
A Háchodes szakasza ugyanis Niszán 
hónap elsején hangzott el, s témájában is 
ahhoz kapcsolódik. A vörös tehén elége-
tése (Párá) ezzel szemben csak Niszán 
második napján történt. A Szentély fel-
épülése Niszán hónap elsején fejeződött 
be, míg a vörös tehén elégetése csak má-
sodikán, ugyanis azt nem kivitelezhették 
a Szentély felépülte előtt.70 Mivel azon-
ban a Párá szakasza Izrael egészének spi-
rituális megtisztítását tárgyalja, ezért kell 
azt először olvasni.

A Jeruzsálemi Talmud ezen magya-
rázata azonban magyarázatot igényel: 
Mitől válik olyan szorossá az Izrael meg-
tisztulása, és háchodes szakasza közötti 
kapcsolat, hogy utóbbit mindenképp az 
előbbi után kell olvassuk? Esetünkben a 
háchodes szakaszát a hónap és a hónap 
kezdő nap megszentelésének a kontext-
usában tárgyaljuk, és nem mint Peszách 
egyik szakaszát. Akkor meg miért olyan 

64 5Mózes 25:17–19.
65 Eszter 9:28.
66 Jeruzsálemi Talmud, Mögilá 3:4.
67 Mögilá 13b.
68 Eszter 3:9.
69 Jeruzsálemi Talmud, Mögilá 3:5.

70 Lásd a Korbán háédá kommentárját, ott.
[Niszán hónap másodikán, a Miskán felavatásá-

nak a másnapján, a vörös tehént égették el, hogy 
megtisztítsák a halottal való érintkezés által tisztá-
talanná váltakat. Szifré, Nászo 44. fejezet; Midrás 
Bámidbár rábá 12:15.]
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fontos, hogy azt a megtisztulás elve meg-
előzze?

 
niszán elseje a Megváltás kezdete
16. A magyarázat erre a következő:

Ros chodes, a hónap legeleje, az újhold 
születését jelzi. Miután a Hold bizonyos 
ideig takarásban rejtve volt, most újra 
„megszületik” és megújul. Ez a zsidó né-
pet is szimbolizálja, akik olyanok mint a 
Hold71: a gálut korszakának rejtőzködése 
és takarása után újjászületnek és meg-
újulnak a Megváltás révén.

A megváltás kezdete Ros chodes 
Niszán, azaz Niszán hónap első napja, 
amiről azt mondja az Írás, hogy „Ez a 
hónap nektek a hónapok kezdete.”72 Böl-
cseink73 párhuzamot vonnak a Háchodes 
szakaszban említett ez, valamint a Tóra 
adás kontextusában, az „ezen a napon 
eljutottak Szináj pusztájába”74 versben 
említett ezen kifejezései között. A Tó-
ra-adás szintén a megváltást szimboli-
zálja, ahogy Bölcseink szavai is őrzi: „És 
a táblák, Isten műve azok és az írás; Isten írása az, 
bevésve a táblákba (חרות על הלוחות)” – „Ne úgy 
olvasd, hogy חרות (chárut – bevésve) ha-
nem, hogy חירות (chérut – szabadság).75 
Azaz, felszabadítás a gonosz ösztöntől 
(jécer hárá), a halál angyalától, és a né-
pek elnyomásától”.76 Az alapján, ahogy a 
Talmud összekapcsolja Háchodes szaka-
szát a Tóra-adással, az következik, hogy 

már Niszán hónap elsején – amely az „ez 
a hónap” szakasza – is jelen van a Megvál-
tásnak, illetve a Megváltás kezdetének az 
aspektusa.

A Megváltást megtisztulás előzi meg
Ezek alapján pedig az is érthetővé válik, 
hogy miért kell a megtisztulásnak meg-
előznie a Háchodes szakaszát. A Hácho-
des szakasza a hold megújulásáról szól, 
a Megváltás kezdetéről. Ezt azonban egy 
megtisztulásnak kell megelőznie. Csak 
úgy, mint magát a Megváltást. Ennek 
megfelelően mondja az Írás, hogy „És 
hintek reátok tiszta vizet, hogy meg-
tisztuljatok…;”77 valamint Bölcseink ta-
nítják, hogy „a tisztaság Élijáhu próféta 
eljöveteléhez vezet,”78

 
Potenciális Megváltás, 
potenciális megtisztulás
17. Ros chodes Niszán azonban csak a 
Megváltás potenciálját és kezdetét jelzi. 
A valódi Megváltás Niszán hónap tizen-
ötödik napján az egyiptomi kivonulás napján 
kezdődött el, azaz teli Holdkor, és a Tó-
ra-adás napjával teljesült be.

Csak úgy, ahogy a valódi Megváltás 
valódi megtisztulást követel meg – „És 
hintek rátok tiszta vizet” – a potenciális 
Megváltás is potenciális megtisztulást 
igényel.

A tórai szakasz olvasása a tartalmában 

71 Szánhedrin 42a. (az újholdi áldás szövege).
[Lásd Midrás Smot rábá 15:26.]

72 2Mózes 12:2.
73 Sábát 86b.
74 2Mózes 19:1.
75 Éruvin 54a. [Az atyák bölcs tanításai 6:2.]

76 Zohár chádás, Rut 83c; Midrás Smot rábá 31:1. 
és 41:7.
77 Jechezkél 36:25.
78 Szotá 49b. [Elijáhu próféta a Messiás előfutára 
(Máláchi 3:23.), aki közvetlen a Messiás előtt fog 
eljönni; lásd Éruvin 43b.]
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rejlő képességgel ruház fel minket. Ezzel 
összhangban először a Párá szakaszát ol-
vassuk fel, ami a potenciális tisztaság, és 
ezt követi háchodes és ros chodes napja, a 
potenciális Megváltás.

A megtisztulás folyamatának és a 
Megváltásnak megfelelően tehát a követ-
kező a sorrend: 1) Párá hetiszakasza – a 
potenciális tisztaság; 2) Háchodes szaka-
sza, és ros chodes Niszán – a potenciális 
Megváltás; 3) Niszán második napja – a 
valódi megtisztulás; és Niszán hónap 
15-től egészen a Tóra-adásig – a valódi 
Megváltás.

 
tennünk kell a megtisztulásért!
18. Fentiek gyakorlati útmutatásokkal 
szolgálnak.

Az igazi és végső megtisztulás a Mes-
siás eljövetelén keresztül fog végbe men-
ni, amikor „a tisztátalanság szellemét 
elmozdítom az országból.”79

A Messiás eljövetelekor azonban, a 
tisztátalanság szelleme még jelen lesz. Ez 
a Maimonidész azon szavaiból is egyér-
telművé válik,80 amelyben kimondja, 
hogy „a Messiás egész Izraelt rá fogja 
venni” a Tóra tanulására és a parancsola-
tok megcselekvésére. A „rá fogja venni” 
kifejezés azt jelzi, hogy nem mindenki 
szabad akaratából fog ennek megfelelő-

en tenni, mivel ekkor még mindig jelen 
lesz a tisztátalanságnak a szelleme, és a 
Messiás feladata lesz azt száműzni a föld-
ről.

Ez némelyeket arra engedhet talán kö-
vetkeztetni, hogy jelen pillanatban nincs 
mit tenni, és hogy mindent a Messiásra 
kell bízni hiszen így is úgy is a végső megtisztu-
lást ő fogja elérni. A Párá hetiszakasza, ezen 
félreértés elkerülése végett a következőt 
tanítja:

Annak érdekében, hogy elérjük a va-
lódi megtisztulást és Megváltást, nekünk 
is tennünk kell valamit. Amennyire 
csak lehetséges, a saját magunknak kell 
előidézni a megtisztulást. A tisztátalan-
ság eredeti, fő kiváltó okától kell magun-
kat megtisztítani, Bölcseink mondásának 
a kontextusával összhangban: „Bárki, aki 
a vétek áldozatról tanul, olybá vétetik 
mintha maga is vétek áldozatot mutatott 
volna be.”81 A Tóra szerint pedig, a vö-
rös tehén (párá ádumá) nem más, mint 
vétek áldozat.82 Ilyen módon tudjuk 
magunkat távol tartani a tisztátalanság-
nak és származékainak fő megjelenési 
formáitól, valamint előidézni a Messiás 
általi valódi megtisztulást és Megváltást, 
mihamarább, még a mi időnkben.

(5716–1956. Párását háchodes)

79 Zchárjá 13:2.
80 A királyok szabályai 11:4.
81 Mönáchot 110a.
82 [4Mózes 19:9., Ávodá zárá 23b.,] Chulin 11a.
[A Mönáchot 110a-ról idézett elv ennek értelmé-

ben tehát a vörös tehén vétek áldozatára is vonat-
kozik: a Tóra tanulása, valamint a vörös tehénre 
vonatkozó előírás tanulása, olybá vétetik, mintha 
azok minden fizikai rítusán is átesett volna az il-
lető, ezáltal tehát általuk, a kívánt spirituális tisz-
taság érhető el.]
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