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A zsidóságot megtartó alappillérek

i.
Aser törzsének az öröksége: az alázat

Ha ez igaz általában a világ dolgaira, 
ak kor mennyivel inkább így kell, hogy 
le   gyen a Tóra világában. A Tóra vala-
mennyi része is, nem csak a psát, betű sze - 
  rinti, hanem a remez, allegorikus, a drus mo- 
  rális és a szod anagogikus, ezoterikus értelme- 
zési szintjét magában foglalja.c

Azon szabály, hogy „a vers sosem ve-
szítheti el a szó szerinti jelentését”2 így 
bi zonyára az „Asérnek kövér a kenyere 
és ő ad királyi csemegéket” és „mártsa 
olaj ba lábát” versekre is igaz. Aser terü le  - 
tén tehát a szó szerinti, fizikai értelem-
ben is bőséges olíva volt, ahogy az a Rá si 
által idézettd talmudi történetből3 is egy-
értelműen kiderül. Ennek dacára, ez még 
nem meríti ki a vers összes tartalmát, és 
kell, hogy legyen egy mélyebb, spirituális 
jelentése is ezeknek a mondatoknak.

Aser gazdagságának kell, 
hogy legyen mélyebb jelentése is
1. Amikor Jákob megáldotta fiát, Asert, 
azt mondta neki: „Asérnek kövér a ke-
nyere és ő ad királyi csemegéket.”a Rási 
ma gyarázata szerint, ez arra utal, hogy 
bő sége lesz olíva-olajban: „Az étel, ami 
Aser területéről fog érkezni kövér lesz, 
mert számos olajfa lesz a földjén, olyany-
nyira, hogy az olaj forrásként fog folyni.” 
Rá si mindehhez azt is hozzá teszi, hogy 
később Mózes is így áldotta meg (Aser 
törzsét): „és mártsa olajba lábát.”2

Gyakran taglaltuk már azt az elméle tet,  
hogy minden fizikai dolognak van egy spi - 
 rituális megfelelője. Sőt tulajdon képpen a 
dolog éppen fordítva műkö dik, a fi zikai va - 
lóság a spirituális valóságból eresz kedik és  
tükröződik alá, tu laj don kép pen a spiri tuá lis a ki vál- 
tója annak, amit a materiá lis világban ta pasztalunk.b 

a 1Mózes 49:20.
1 5Mózes 33:24.
b  Lásd még Smot rábá 33:4.: „minden az égen és 
a földön” (1Krónikák  29:11.) – azt fogod találni, 
hogy minden, amit Isten teremtett a mennyben, 
azt a földön is megteremtette (így „minden az 
égen s a földön”). Lásd még a mezericsi Dov Ber 
rabbi, Or Torá, Vájérá 24. fejezet; Likuté szichot, 
2. kötet, 363-tól; valamint Mystical Concepts in 
Chassidism 1. fejezet 1. bekezdés (és különösen az 
5-ös megjegyzés, ami Jesájá Horowitz rabbi – Sné 
luhot hábrit, Toldot Ádám: Bájit neemán – köny-
vét idézi.)
c „Négyen, akik beléptek a Párdészba (kert, gyü-

mölcsös)” talmudi passzusa – Chágigá 14b., a Zo
hár itt a párdész szót a Psát, remez, drás és szod 
szavak akronimjaként olvassa, amelyek a Tóra 
négy szintű jelentését és értelmezését fedik; lásd 
Zohár chádás, Tikunim 107c., és uo. 102b.; vala-
mint Zohár 1:26b., 3:110a. és 202a. A tórai értel-
mezés és jelentés ezen négy szintjének az alkalma-
zására, és a haszid filozófiával való kapcsolatukra 
példát lásd Kuntresz injáná sel Torát háhászidut (A 
haszid filozófia esszenciája), 9-17. fejezetek.
2 Sábát 63a. [Lásd még korábbról, Mikéc, r láb-
jegyzet.]
d Az 1Mózes 49:20-hoz.
3  Mönáchot 85b.
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A kábálát ol felsőbbrendűsége 
az értelemmel szemben
2. A „mártsa olajba lábát” idézet spiritu-
ális jelentése a következő:

Spirituális értelemben az olaj a böl-
csességre (חכמה, chochmá) utal,4 amely 
az ember legmagasabb szintű attribútu-
ma, míg a láb ugyanebből az aspektusból 
a legalacsonyabb szinten lévő részünk. A 
„mártsa meg olajban lábát” versből tehát 
az következik, hogy a lábak hasznosítják 
az olajat. Más szóval, habár a láb kívülről 
nézve a legalacsonyabb szinten lévő test-
részünk, mindazon által, rendelkezik egy 
olyan erénnyel, ami még a bölcsesség,  
tehát az olaj számára sem érhető el, és pon-
tosan ez az oka annak, hogy a láb hasz-
nosítja az olajat.

A messiási időkben: lábak 
az olajfák hegyén
Hasonló kifejezést használunk akkor is 
ami kor a messiási korszakra utalunk: 
„És állnak majd lábai ama napon az olaj  - 
fák hegyén.”5 Az olaj a bölcsességet szim - 
 bolizálja, az olajnak pedig az olíva a for-
rása. Az olajfák hegye pedig egy még ma-
gasztosabb szinten van, hiszen ott nőnek 
az olajfák. Nyilvánvaló tehát, hogy az olaj - 
fák hegye, egy nagyon emelkedett szintet 
képvisel, ám a vers mégis úgy fogalmaz, 
hogy „állnak majd lábai ama napon az 
olajfák hegyén”, ami vilá go san jelzi, hogy  

a lábak, azok még az olaj fák magasztos 
szintjét is felülmúlják.

Az Isten-szolgálat kontextusában a 
láb és az olaj kapcsolata az, hogy az olaj, 
te  hát a bölcsesség, az intellektusunkból fa-
kadó megértés és öröm motiválta Tóra 
ta nulását és a parancsolatok megőrzését 
szim bolizálja. A láb aspektusa pedig azt 
az Isten-szolgálatot jeleníti meg, amely-
nek alapját az alázat, a kábálát ol adja.

A láb erénye a fejjel szemben
Habár elsőre úgy tűnhet, hogy a kábálát  
ol, egy alacsonyabb szintet jelöl ki, mint-
hogy azt nem a személyes öröm és lel ke - 
sedés motiválja, mindazon által, a ká bá
lát olra épülő Isten-szolgálatnak, a tisztán  
intellektuson alapulóhoz képest van egy 
előnye, ami rövidesen kifejtésre is kerül. 

Valójában ebben rejlik annak az oka, 
hogy miért van előnye a fizikai valóság-
ban – ami, mint mondtuk a spirituális 
va  lóságot tükrözi vissza – a lábnak a fejjel 
szemben: a lábak kifejezetten kiegészí tik 
a fejet, teljességet kölcsönöznek számá-
ra, amint azt a Likuté Torá Nicávim6 heti-
szakaszával kapcsolatban magyarázza az 
Álter Rebbe.

Dán tábora: a sivatagi „lost and found”
3. Aser törzse, Dán táborának a része 
volt.e Ezen tábor szerepének a megértése 
segíthet megérteni azt is, hogy mi a láb 

4 Lásd Mönáchot 85b.
5 Zechárjá 14:4. Lásd még a lubavicsi Menáchem 
Mendel rabbi, Széfer Háchákirá, Hoszáfot, 272. ol-
daltól.
6 [44a.] Lásd még Likuté szichot, Nicávim, 2. kötet, 
398. oldaltól. 

e Izrael törzsei, amikor az egyiptomi kivonulást 
követően a sivatagban vándoroltak, négy tá-
borra oszlottak három törzsenként: Júda tábora 
(Júda, Isszakár és Zebulon törzsei); Rubén tábo-
ra (Rubén, Simon és Gád törzsei); Efráim tábora 
(Efráim, Menássze és Benjámin törzsei) és Dán 
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előnye a fejhez képest, illetve az össze-
füg gést a „láb” erénye és Aser törzse kö-
zött.

Dán tábora volt az, „akik összegyűjtöt-
tek mindent, ami táborokhoz tartozott”:7 
a tábor végében meneteltek, így mindent 
össze tudtak gyűjteni és vissza tudtak té-
ríteni, amit a többi tábor útközben elha-
gyott.

Más szóval, bár Dán tábora hátul me-
netelt – ami a többiekhez képest egy ala-
csonyabb szintet jelöl, a lábak aspektusát, 
mindazon által, és éppen ezen okból ki- 
 folyólag voltak képesek más táborok ál-
tal elvesztett dolgokat visszatéríteni hoz-
zá juk.

Aki elveszti a „má”-t, 
annak Dán visszaszolgáltatja
4. Mint már korábban mondtuk, a fizikai 
valóság minden aspektusa, a spirituális 
valóságbeli párjából ered, és azt is fejezi 
ki. Egy dolog elvesztésének a spirituális 
min táját, Bölcseink a következő módon 
fe jezték ki:8 „Ki az ostoba? Az, aki elvesz-
ti azt (מה, má), amit neki adnak.” A ha-

szid filozófia9 fogalomtárában, a má (mi, ami) 
az isteni energiára utal, amely – tekintve, hogy 
végtelen – felfoghatatlan, ezért csak a „mi, ami” 
határozatlan ha tározójával írható körül. En nek ér-
telmében ez a passzus a következő mó don 
értelmezendő: Minden zsidónak meg - 
adatott a má potenciája,9* tehát azon iste-
ni energiája, amelynek segítségével képes lehet le - 
gyűrni egóját Isten előtt.f A jécer hárá 
(rossz ösztön) azonban, a szívünk felett gyak - 
ran hatalmat gyakorló „öreg és ostoba ki-
rály”10, sokszor okozza en nek a mának 
az elvesztését. A táborok ezen vesztesége 
volt az, amit megtalált Dán tábora, „akik 
összegyűjtöttek mindent ami a táborok-
hoz tartozott.”

Azon táborok számára ugyanis, ame-
lyek elől meneteltek, és így közelebb vol - 
tak a Szentélyhez, éppen a közelségük okán 
min dig fenn állt a lehetősége – még 
Lévi törzse és Kehát családja szá mára is 
– hogy elveszítsék a mát és az Istennel 
szem beni alázatot. Egyedül Dán tábora, 
te hát a láb aspektusa képes arra, hogy 
a má lélek aspektusát sértetlenül őriz-
ze meg, sőt még arra is, hogy mát és az 

tábora (Dán, Aser és Náftáli törzsei). Eszerint a 
rend szerint vándoroltak, Levi törzsével kiegé-
szülve (amit Gerson Kehát és Merári családjai 
alkottak), valamint középen a kocsik. A vonulás 
rendjében Dán tábora volt leghátul. Lásd 4Mózes 
2:10:11-től.
7 4Mózes 10:25. Lásd ott Rási, a Jeruzsálemi Tal-
mudot idézve [Éruvin 5:1. vége].
8 Chágigá 4a.
9 Likuté Torá, Mászé, 91c; uo., Röé 33a.
[Lásd Keter sém tov, 292. fejezet; Or Torá (a Mági-
dé), Ágádot, 423. fejezet.]
9* Mint a ונחנו מה (vönáchnu má) kifejezésben. 
[„Mik vagyunk – 2Mózes 16:7–8.; lásd ott Rási: 
„milyen jelentőséggel rendelkezünk”.]

f Az ember szó (אדם, ádám) héber betűk szerinti 
számértékének szava (מה, má), a az emberre hasz-
nálatos legmagasabb spirituális szintet takaró ki-
fejezés az Írásban; (Zohár 3:48a.). A má magyarra 
fordítva, szó szerint azt jelenti, hogy „mi”, csak 
úgy mint a 9* lábjegyzetben használt kifejezése-
ben, vagy a „mi ez?” kontextusában, ahol a „mi” 
a semmi, a zéró koncepciójára utal. Így tehát az 
ember spiritualitását (celem, Isten képmása) vagy 
esszenciáját szimbolizálja. Ugyanis amikor az em-
ber a teljes alázat és totális ego-legyűrés állapo-
tában áll Teremtője előtt, nos, ekkor az illető má 
aspektusa uralkodik és nyer manifesztációt.
10 Prédikátor 4:13.; Lásd Rási uo.
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egó-legyűrés lehetőségét mások számára is 
visszahozza.

Ebben a megközelítésben tehát, mint 
ko rábban mondtuk, a lábak egészítik ki, 
és teszik teljessé a fejet.

Még értelmünknek is az isten iránti 
totális alázatra kell épülnie
5. Ugyanez jelenik meg eheti tórai szaka-
szunk, a Vájchi egyik versében: „Dán ítél 
majd népe fölött.”g

A Talmud11 mondja: „Egy bizonyos 
em ber szokta volt mondani: Ítélkezettek 
fe lettem! – Mire azt mondták a Bölcsek: 
egész biztos, hogy ez az ember Dán törzsé- 
ből való, ahogy írva van: „Dán ítél majd 
népe fölött.”

Az „ítélkezzetek felettem” deklaráció ja,  
egy olyan embert jelenít meg, aki min den 
cselekedetében, még a legapróbb rész - 
letekben is, azt keresi, hogy mi ként tudja 
érvényesíteni a Sulchán áruch által elő-
írt megfelelő viselkedést. Az ilyen tudja, 
hogy a világ nem gazda nél küli, így tehát 
a legapróbb dologhoz is van útmutatás a 
Tórában.

Ezt a fajta megközelítést, csak a kábálát  
ol képes létrehozni. A Tóra és a parancso-
latok racionális megközelítésének a kon-
textusában, sőt, még a Tóra logiká já ban 
is megkülönböztetünk fontos és ke vésbé 
fontos dolgokat; ennek értelmé ben utal 
ma ga a Tóra az egyes előírások ra, mint 
„a legkönnyebb a könnyűek kö zül” és 

egy másikra meg, mint „a legsúlyosabb a 
nehezek közül.”12 A kábálát ol szemszö-
géből azonban, ezek közt nincs semmi 
kü lönbség, és a „legfényesebb” és a „leg-
súlyosabb” mind egyenlők, mivel mind-
ketten egyformán, Istennek a rendeletei.

A kábálát ol erényei
Dán tábora olyan Isten-szolgálatot gya-
korolt, amelynek alapja a kábálát ol volt. 
Felületesen szemlélve, talán ez a fajta Is-
ten-szolgálat alacsonyabb szintűnek tű-
nik, mint a többi, mivel nincs jelen ben ne 
a személyes megértés és lelkesedés. Va-
lódi lényegét, eszenciáját tekintve azon-
ban, a kábálát ol az értelemre támaszko - 
dó megközelítést két értelemben is felül 
múlja:

(a) Először is, az emberi értelem véges, 
Isten meg végtelen, így értelmünknek, az  
Ő lényének a megragadása lehetetlen.h 
Eb ből következően, ha Istent az ér tel-
münk re támaszkodva szolgáljuk, ak kor az  
istenséget szükségszerűen csak egy kor- 
látolt módon foghatjuk meg, az in tel lek-
tu sunk határain belülre szorulva. A ká
bálát ol ezzel szemben a végtelen Is ten 
irán ti totális alázatot és elköteleződést mu - 
tatja.

(b) Sőt, a kábálát ol nem csak hogy fe-
lül múlja az intellektust azzal, hogy an-
nál sokkal magasztosabb, emelkedettebb 
szintekre is képes eljutni, de lényegé-
ben ez képezi az alapját bármi nemű Is-

g 1Mózes 49:16.
11 Pszáchim 4a.
12 Lásd Jálkut Simoni, Jitro, 298. bekezdés; Jeru-
zsálemi Talmud, Péá 1:1.; Midrás Dvárim rábá 
6:2-tól.

h Tikuné Zohár 17a.: Világ Ura... még a legmagasz-
tosabbnál is magasztosabb vagy; Te vagy a miszté-
riumok misztériuma, értelem nem ragadhat meg 
egyáltalán...Senki sem tudhat Rólad semmit.
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ten-szolgálatnak – beleértve azt is, ami 
az értelemre és a felfogó képességre épül.i

Ugyanis egyedül az intellektusra soha-
sem építhetünk. A kábálát ol a szükséges 
elő feltétele annak, hogy intellektusunk is 
helyes, megfelelő irányba haladva funk-
cionáljon. Ezzel összhangban tanítja a 
Tánjá13 a Zohár alapjánj „mennyei királyság  
terhének elfogadásáról”: ha ez nincs meg ben  - 
ne, a szentség sem nyugodhat rajta.”14

Dán tábora: izrael tartópillére
6. Ezek alapján érthetővé válik, hogy 
Dán tábora miért hátul menetelt – „akik 
összegyűjtöttek mindent, ami táborok-
hoz tartozott.” Ennek három oka volt:

(a) Dán Isten-szolgálata a kábálát ol 
volt, ami – felületesen szemlélve – egy ala - 
cso nyabb szintnek, a lábak aspektusá-
nak tűnik. Éppen úgy, ahogy spirituális 
szintjük (felszínesen) hátul volt, tehát a 
legalacsonyabb szinten, ennek megfele-
lően kapták fizikai helyüket a táborban is 
hátul.

(b) Ego-legyűrésük érdemeként, amely  
a kábálát olból fakadt, Dán táborának 
tag jai személyes érdeküket áldozták fel 
azért, hogy azok lehessenek, akik össze-
gyűjtik az elvesztett dolgokat a többiek-
nek, még a lemaradóknak, vagy lusták-
nak is. Tették ezt annak ellenére, hogy 
ennek következtében mindig nagy távol-
ságban kellett legyenek a Szentélytől, a 
tábor legvégén.

Annak, aki az egó-legyűrés kábálát ol
ból fakadó állapotában van, saját létezése 
már nem is tűnik egy független, önálló enti-
tásnak, ugyanis ekkor egész létezésének 
a hajtóereje kizárólag az, hogy megcsele-
kedje az isteni akaratot. Saját sorsa sem 
szá mít neki, egy dolog fontos számára, 
hogy az isteni akarat megvalósuljon. 
Eb ből kifolyólag felkészült arra, hogy a 
Szen télytől is távol, sőt, valójában a tá-
bor legvégén legyen, amennyiben ez által 
tel jesíteni tudja az isteni akaratot, hogy 
má sokat közelebb hozzon az Örökkéva-
lóhoz.

(c) Dán tábora, és a kábálát ol, amit 
szim bolizál, tartja fenn és képezi az alap-
ját az intellektuson alapuló Isten-szolgá-
latnak, ugyanúgy, ahogy a lábak képezik 
az egész építménynek az alapját, és ők 
se gítik a fejet.

Az isten-szolgálat alapja 
a felebaráti szeretet
7. Mindezek az Isten-szolgálat követke-
ző irányelvét jelölik ki:

Még az is, aki a Tóra tanulását, és a pa - 
rancsolatok megcselekvését a lehető leg-
magasabb szinten végzi, olyannyira hogy 
a Szentélyhez és a frigyládához is közel 
áll, neki sem szabad elfelejteni másokra is gon-
dolnia. Mert, ha helyzete ellenére, csak a saját 
(akár spirituális jellegű) érdekeire gon-
dol, és hiányzik belőle az el köteleződés, 
hogy mások irányába is te gyen valami 

i Az Isten iránti totális alázat, az ő valódi lényével, 
a végtelen Örökkévalóval eredményez teljes egye-
sülést, ezáltal tökéletes egységet.
13 Tánjá, 41. fejezet.

j Zohár 3:108a.
14 Lásd szintén Likuté szichot 2. kötet 421. oldaltól 
és 426. oldaltól.
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jót, akkor hiányzik belőle az egész Tóra 
alap elvét jelentő15 „szeresd felebaráto-
dat, mint tenmagadat”16 érzése, annak a 
ve szélyét tartja fenn, hogy el ve szíti lelké-
nek má részét.

Csak az lehet magát illetően biztos, 
aki teljes odaadással, a möszirut nefessel 
-gyakorolja a felebaráti sze (מסירות נפש)
re  tet (אהבת ישראל, áhávát Iszráel) paran- 
csolatát. Az ilyen zsidó sértetlen marad, 
s még mások spirituális veszteségeit is 
képes lesz visszapótolni.

„nyugat”, „dél”, „örökség” 
– az isteni kiáramlás három szintje
8. A Vözot hábráchá hetiszakaszban talá-
lunk példát arra nagyságra, amelyet az 
ön feláldozásra kész, alázattal teli feleba-
ráti szeretettel tudunk elérni. Náftáli tör-
zsének – azon törzs amely Dán táborának 
a legvégén volt – áldásában a következőt 
találjuk az Írásban: „Náftáliról mondta: 
... nyugatra és délre végy örökséget”.17

A „nyugat”, a „dél” és az „örökség”, 
alul ról felfelé haladva, három spirituális 
szint nek felel meg:

(1) Nyugat: A Talmud18 azt tanítja, 
hogy a Schiná (az isteni dicsfény) nyuga-

ton van. Bár, a nyugat is csupán egyike a 
négy égtájaknak, így kiterjedését tekintve 
ugyanúgy korlátolt mint a többi, mind-
azonáltal, Isten manifesztációja nyu ga - 
ton erősebb, mint a többi irányban.k

(2) Dél: A Likuté Torá19 azt tanítja, hogy 
a nap sugárzása délen a leginten zí vebb. A 
nap Istent szimbolizálja, ahogy a zsol  tá-
ros mondja: „Mert nap... az Örökkévaló 
(tetragramaton – י-ה-ו-ה).”20 Eb ben a  
megközelítésben tehát dél maga sabb szin- 
 tet szimbolizál, mint a nyugat.21 A nyugat, 
az Istennek a Schináként aposzt  ro fált, te-
remtett világhoz igazított manifesztációja, ami  
a tér és idő di menziókkall van behatárol va 
(ezért „a Schi ná nyugaton van”22). A dél 
azonban a „nap… az Örök kévaló” ma-
ni fesztáció ja. Az a szint, amely a múlt, a 
jelen és jö vő – tehát a tér és az idő dimen-
ziói – fe lett áll, ahogy ez az „Örökkévaló” a 
 név jelentésében is benne van. Ez a név י-ה-ו-ה
ugyanis megában foglalja a היה (múlt), הוה (je-
len), יהיה (jövő) héber kifejezéseket. 23

(3) Örökség: A különbség az örökség és a 
vásárolt dolog, illetve az ajándék között az, 
hogy a vásárlás esetén, a vásárlónak pénzt 
kell fizetnie. A vásárolt dolog je  lentősége 
és értéke a vásárlási árban tük röződik. 

15 Sábát 31a.; lásd Tánjá, 32. fejezet.
16 3Mózes 19:18.
17 5Mózes 33:23.
18 Bává bátrá 25a.
k A Schiná mindenütt jelen van, így nem mond-
hatjuk, hogy az egy adott hely szintjének megfe-
lelően korlátozódik (lásd Midrás Smot rábá 2:5., 
és egyén midrások a 2Mózes 3:2-höz; Tikuné Zo
hár 57:91b. és 70:122b.), így előfordulhat, hogy 
az egyik helyre koncentráltabban manifesztálja 
magát, mint másokra (lásd Szánhedrin 39a.; Tánjá 
35. fejezet vége).

19 Likuté Torá, Tázriá, 19d.
20 Zsoltárok 84:12. [Mert a nap és a pajzs együtt 
Hávájjá Elokim – az Örökkévaló Isten”; lásd Tán
já, 2. rész, 4. fejezet.]
21 Lásd Dáát Zkénim miBáálé Toszáfot, 5Mózes 
33:23.: a nyugat a mi világunkra utal, a dél pedig 
az eljövendő világra.
l A „nyugat” szó az isteni energiának azon formá-
ját szimbolizálja, amelyik a tér és az idő keretein 
belülre költözik.
22 Lásd Tánjá, 42. fejezet.
23 Tánjá, 2. rész, 7. fejezet. [Zohár 3:257b., ezzel a  
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Az ajándék esetében is, valaminek a vi - 
 szonzása az ajándék, tehát az ajándéko zott  
szer zeménye értéke a viszonzás értékében ha tároz- 
ható meg. Sőt még az olyan önzetlen aján-
dék esetében is, ahol lát szólag nem valamilyen 
érdekből adott vi szonzásról van szó, azt szok-
ták mondani, hogyha az ajándékozónak 
nem szár mazna semmi nemű haszna be-
lőle, ak kor bizonyára nem is ajándékoz-
na.24 Eb  ből az következik, hogy arányos 
kapcsolat áll fenn az ajándék és azon ha-
szon vagy öröm között, amit az ajándé-
kozó az ajándékozott által élvez.

Az örökség azonban nem az örökösön, 
vagy annak státuszán múlik. Az örök - 
ség magától jön, még ahhoz is, aki még 
életkorát tekintve nagyon fiatal.

Ugyanez az elv alkalmazható a spiri-
tuá   lis dolgokra:25 a „vásárlás” és az „aján - 
dék” az isteni fénynek, az egyén Isten- 
szol gálatával arányban lévő manifesztá ció -
ját jelzi. Ezen Isten-szolgálatban bekövet-
kező változás pedig azzal megegyező vál -
tozást idéz elő az isteni manifesztációban 
is. Az örökség azonban minden zsi  dó ra 
egyformán fennáll („Gyermekei vagy tok 
ti az Örökkévalónak”26 – ezáltal min denkit 
örökössé tesz): meghaladja a fo gadó egyén 
képességeit, és nincsenek kor látai.

Az örökség, csak a kábálát ol által 
jöhet a felszínre
9. Hogyan juthatunk el az „örökség” 
szintjéhez? Az önfeláldozásra kész, alá-

zattal teli felebaráti szeretet gyakorlásán 
keresztül. Az értelmen és a felfogó ké-
pességen alapuló Isten-szolgálat ugyan-
is  csak egy korlátolt mértékben tudja 
előidézni az isteni kinyilatkoztatást – az 
ember egyéni értelmével és felfogó ké-
pességével megegyező szintig. A kábálát 
ol ezzel szemben az Isten valódi lénye 
iránti, tehát a végtelen Örökkévaló iránti 
odaadást jelenti.

Bár korábban már kifejtettük, hogy az 
örökség minden zsidóra érvényes; néha 
azonban csak takart formában (a „Ki az 
os toba? Az, aki elveszti a mát – ami neki 
ada tott” magyarázat mentén). A kábálát 
ol az, ami a felszínre hozza az örökséget.

Aser törzse, a láb isten-szolgálatának 
a paradigmája
10. Dán táborában, Aser törzse helyezke-
dett el középen. Irányelv, hogy a közép út ra 
való törekvés, és nem a szélsőségekre hajlás 
az, ami dicséretes.27 Aser tör zse volt a pö
nimiut sebáregel, a „láb” bel ső lényege, 
azaz a láb aspektusának a va lódi esszenciája.

Csak úgy, ahogy Dán tábora minden 
zsi dónak általánosan segített, ahogy az 
már korábban kifejtést nyert, a 3-4. bekez-
dé sekben, Aser törzsére ez még inkább 
igaz volt. Ezért is mondták Aserről, hogy 
„le  gyen szívesen látott, a bátyjai számá-
ra”,28 Bölcseink meg úgy kommentál-
ták,29 hogy Aser gondoskodott mindenki 
élel méről a smita parlagévben.

transzcendens Isten időtlenségét, végtelenségét 
jelzi.]
24 Lásd Mögilá 26b; Gitin 50b; Bává bátrá 156a.
25 Lásd Torá civá – 5702 [Széfer hámáámárim 5702,  
39. oldal].

26 5Mózes 14:1.
27 Mögilá 21b.
28 5Mózes 33:24.
29 Tárgum Jonátán, és Szifré [5Mózes, 355. fejezet], 
ehhez a vershez.
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Miért pont Aser törzse 
kapott különleges áldást?
11. Mi a különleges kapcsolat Aser tör-
zsének a jótékonysága, és smita parlagév 
kö zött? Továbbá nem világos hogy miért 
volt szükséges, hogy az áldás Áser tör - 
zsén keresztül történjen, ha egyszer a 
Tó ra úgy fogalmaz, hogy „ha pedig azt 
mond játok: Mit eszünk majd …? Én 
ren delem áldásomat számotokra” stb.30? 
Az áldás tehát az összes törzsre egyaránt 
kel lett volna hogy vonatkozzon?

nem baj, ha vannak kérdések
12. Az Írás világosan magyarázza, hogy 
a Szombat-évo alatt tartózkodni kell az 
olyan munkáktól, mint az aratás és a 
szán tás: „szántáskor és aratáskor nyugod-
jál.”31 Tehát minden olyan munkát szü - 
ne teltetni kellett, ami az ember által fo-
gyasztott ételhez kapcsolódott. Ezzel kap - 
csolatban pedig felteszi az Írás a kérdést,  
hogy „ha pedig azt mondjátok: Mit eszünk 
majd...?”, és rögtön meg is válaszolja: „Én 
rendelem áldásomat számotokra” stb.

Ezen passzus azonban magyarázatot 
igé nyel: nem felesleges megfogalmazás a 
„ha pedig azt mondjátok”? Elég lett volna 
rögtön a kérdéssel kezdeni. Ráadásul, miért 
kellene a Tórának elmélyíteni a kérdést? 
Elég lett volna csak a választ le írni. Ha azonban 
a Tórában egy expli cit kérdést olvasunk, 
annak az az oka, hogy az egy legitim kér-
dés, még a Tóra szem szögéből is. 

Ez azt jelzi, hogy a Szombat-év paran-

cso latának a szándéka nem az, hogy eleve 
kizárjon minden vele kapcsolatban fel - 
merülő kérdést, hanem éppen ellenkező-
leg: kérdéseket kell, hogy felvessen, prob - 
lémákat, ráadásul komolyakat, és mégis, 
megőrizzük a parancsot a tiltott munka 
for mák beszüntetése által. Éppen úgy, 
ahogy azt az Örökkévaló rendelte el.

A smita parancsolata olyan helyhez és 
körülménykehez kapcsolódik, amelyek 
problémákat vetnek fel, ami mindazon ál-
tal nem fogja befolyásolni a zsidót a pa ran-
csolathoz való viszonyában; és pontosan ezért 
„Én rendelem áldásomat számotokra.”

áldás a fizikai valóságban
Valójában, az ígéret, hogy „Én rendelem 
ál dásomat számotokra” nem a föld ter-
mésének a szükségességét megszüntető 
mó don fog végbe menni – mint példá-
ul, Mózes esetében, amikor felszállt a 
mennybe, amikor „kenyeret nem evett 
és vizet nem ivott.”32 Még csak nem is a 
ha todik évi étel különleges erejében – te-
hát hogy a hatodik évi étel a hetedik évre 
vonatkozólag is jól fogja lakatni őket – 
fog megvalósulni, mint például Élijáhu 
próféta esetében, aki „ment amaz evés 
erejével negyven nap és negyven éjjel”.33

Az ígéret, hogy „Én rendelem áldáso-
mat számotokra”, azt jelenti, hogy lesz 
ke nyér és étel magában a hetedik évben 
is. És ez a hetedik évi étel, nem olyan lesz 
mint a manna volt – amit ha megkóstol-
tunk, abban minden ízt lehetett érezni,34 

30 3Mózes 25:20-21.
o Ezt a szichát az 5719-es smita év elején „hozta” 
a Rebbe.
31 2Mózes 34:21. [Lásd Rási uo., a Ros hásáná 9a-t 

idézve.]
32 Uo. 34:28.
33 1Királyok 19:8.
34 Jomá 75a.
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és ami mentes volt az haszontalan össze-
tevőktől;35 hanem normális kézzel fog - 
 ható kenyér lesz, annak minden hiányos-
ságával és haszontalan összetevőivel 
együtt.

Sőt, mindez nem a Szináj hegyen fog 
megtörténni, és még csak nem is a siva-
tagbanp – hanem Izrael földjének mező-
in és szőlősein.

A hetedik év tehát teljes mértékben a 
normál fizikai valósághoz kapcsolódik, 
ami nek tudatában azonban a „ha azt 
mond játok… mit eszünk majd?” kérdés 
to vábbra is relevánsnak tűnik. Minda-
zon által a smita parancsolatát ettől függet-
lenül alázattal megtartjuk; és éppen ezért 
„én rendelem áldásomat számotokra” 
ki fejezetten a fizikai ételre, tehát a legala-
csonyabb szintre, fizikai és materiális szintre 
egy aránt.

Miért hétköznapok a smitá év napjai?
Ez magyarázattal szolgál arra vonatkozó-
lag is, hogy a smita év napjait, miért át-
lagos hétköznapokként őrizzük meg, 
ha bár a smitáról mondja az Írás: „akkor 
tart son a föld szombatot az Örökkévaló-
nak”36 – ugyanabban az értelemben, 
ahogy azt a hét végén megőrizendő szom - 
batról mondja.37 Ennek a napjai átlagos 
hétköznapok, nem úgy, mint a szombat, 
amikor tilos a munka, vagy mint az ün-
nep napok, amikor maga az ünnepnapra 
szükséges étel elkészítése ugyan megen-
gedett, ám a munka minden más neme kü-

lönben tiltott. A szombat-évben minden 
munka megengedett, éppen úgy, mint  
hétköznapokon. A „szombatot az Örök-
kévalónak” parancsolata pedig [nem ál-
ta lánosan a munka tilalmára vonatkozik,  
hanem] csakis a legalantibb földdel kap-
csolatos munkákra.

A spirituális sötétségből 
a kábálát ol fénye mutatja a kiutat
13. Ez arra is magyarázatot ad, hogy az 
„Én rendelem áldásomat számotokra” – 
tehát a nyilvánvaló áldásoknak, a pöni
miut nak a megnyilvánulása, tehát az is-
teni esszencia – miért kifejezetten Aser 
tör zsének a részéhez kapcsolódik.

A „szombatot az Örökkévalónak” Is-
ten-szolgálatát a fizikai dolgokban, egy  
olyan helyen, ahol az isteni fény takarás-
ban van, és ahol mindenféle, az isteni 
aka rat megcselekvését zavaró tényező 
van – sőt, még egy olyan helyen is, ahol 
kérdések vannak – kizárólag a kábálát 
ol Isten-szolgálatán keresztül lehet vég-
re hajtani. A kábálát ol az, ami azzal a 
ké pességgel ruházza fel az embert, hogy 
még olyan helyekre is képes legyen bemen-
ni, ahol a sötétség uralkodik.38

Főként Aser törzse az, akit a pönimiut 
sebáregel tulajdonságával szokás jel le-
mezni, aki képes felszínre hozni, és fel-
tár ni ezen kábálát ol alapját és lényegi 
mag vát. Azon érdemén, hogy „akik ösz-
szegyűjtöttek mindent, ami a táborok-
hoz tartozott”, Aser törzse a kábálát ol 

35 Uo. 75b.
p Mózes felemelkedésének, és a manna megkapá-
sának a helyszíne, tehát őseink életének a helyszí-
ne általában, természetfeletti szinten volt.

36 3Mózes 25:2.
37 Lásd Szifré [Rási idézetében] ehhez a vershez.
38 Lásd Likuté szichot 2. kötet 427-től.
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mi nőségével ruházta fel az összes többi 
zsi dót is, ahogy Bölcseink is mondták, 
hogy egész Izraelt ők látták el élelemmel.

Az eljövendő világ Aser isten-szolgála-
tának az érdemeként fog megvalósulni
14. Aser különleges minőségének ezen 
elemzése magyarázza meg az „étel, ami 
Aser területéről fog érkezni kövér lesz” 
va lamint az  „és mártsa olajba lábát” ver-
sek jelentését, amint azok már korábban 
em lítésre kerültek. Ugyanis a kábálát ol 
eré nye, Aser lényének az esszenciájából, 
gyö keréből áradt, analóg módon az eljö-

vendő világra, amikor „a tettek felsőbb-
rendűek lesznek.”39

A smita-év Isten-szolgálatának az eré-
nye – kábálát ol – által pedig, az „akkor 
nyug szik a föld és lerója szombatjait”40 
ki nyilatkoztatását fogjuk kiérdemelni. Ez 
pedig, ennek következményeként a „Ked  - 
velted, Örökkévaló, országodat, vissza-
hoz tad Jákob foglyait”,41 megvalósulását 
fogja előidézni.

(5719–1959. Szimchát bét hásoévá 
szichotjaiból válogatva,

Brésit hetiszakasz 
szombatjának szichája)

39 Lásd Vöávdi Dávid 5708 [Széfer hámáámárim 
5708, 225. oldaltól].

[A Talmud tárgyalja a Kidusin 40b-ben, hogy 
vajon a Tóra tanulása felsőbb rendű-e, mint a tet-
tek – azaz felsőbb rendű-e a parancsolatok szé-
les körű megcselekvéséhez képest, vagy éppen 
for dítva. Tárfun rabbi álláspontja, hogy a tettek 
fon tosabbak, míg Akiva rabbi szerint a Tóra tanu-
lása előrébb való. A vita valódi kérdése, hogy ezen 
két tényező közül melyiknek kellene nagyobb 
hangsúlyt kapnia az ember életében. Olyan állás-
pontot azonban egyikük sem képvisel, hogy akár 
az egyik túlsúlyának indokoltsága a másik teljes 
kizárásához kellene, hogy vezessen. Az, aki életét 
a Tóra tanulásának szenteli ugyanúgy kötelező jel-
leggel végre kell hajtsa a parancsolatok gyakorlati 
megcselekvését, és ugyanígy az, aki a parancsola-
tok megcselekvésére összpontosít, a Tóra-tanulás 
előírását is be kell, hogy tartsa – valójában az illető 
nem is lenne képes a parancsolat megcselekvésé-
nek helyes kivitelezésre a kapcsolódó tórai anyag 
előzetes megtanulása nélkül, amint a mondás is 
őrzi (Az atyák bölcs tanításai 2:5.) „A faragatlan 

nem fél a bűntől, a tudatlan, tanulatlan ember 
nem lehet jámbor.” Lásd Igeret hákodes, 5. fejezet 
vége, 108b. oldaltól valamint az angol fordítás láb-
jegyzetei.)

A Talmud Akiva rabbi azon érvével zárja a vitát, 
hogy „a Tóra tanulása felsőbb rendű, mert az a 
tettekhez is elvezet (ugyanis a jó Tóra-tanuló, teret 
enged tanulmányainak, hogy azok hassanak rá, 
iránymutatást adjanak, és ezáltal az elméleti tu-
dása gyakorlatban is megnyilvánuló alkalmazást 
és megvalósulást nyerhessen). Ennek értelmében, 
ma a Tóra-tanulásnak van felsőbb rendűsége. A 
mes siási korszakban azonban a „tettekben” rejlő 
kü lönleges erények és előnyök – amik az Isten 
iránti totális alázat és a kábálát ol aspektusai (és 
amelynek irányába a Tóra-tanulás valójában esz-
közként szolgál) – lesznek nyilvánvalóak, Tárfon 
rabbi szavaival egyezően, aki azt mondta, hogy 
„a tettek felsőbb rendűek.” Lásd Vödávid ávdi, 8. 
bekezdés, 231-től.]
40 3Mózes 26:34.
41 Zsoltárok 85:2. Lásd Midrás töhilim ehhez a 
vers hez.
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ii.
A zsidóság túlélésének a kulcsa a helyes gyermeknevelés

A zsidó nők valódi szépsége a „merő 
dicsőség a királyleány ott benn”46 zsoltár 
vers tartalmából ered, azaz a szemérmes-
ségéből (cniut), ami a főpap szolgálatá-
hoz vezet és azt segíti.47 

Ezt pedig az „ítélj meg”t Isten-szol-
gálat erénye által lehet elérni. Amikor 
életünk vezetését a kábálát ol Isten-szol-
gálatára építjük, a Sulcán áruch által elő - 
írtaknak teljes mértékben megfelelve –  
tehát a cniut elvét is betartva – akkor 
igaz gyermekek nemzedékének a nemzé-
sét érdemeljük ki: olyan gyerekekkel és 
unokákkal leszünk megáldva, akik a Tó-
ra tanulásban és a parancsolatok meg tar - 
tásában fognak elmélyedni, akár csak a 
fő papok. Olyan gyermekeink lesznek, 
akik akárcsak a főpap belépnek majd a 
szentek szentjébe, ahol ott van a két kő - 
tábla, rájuk vésve a tíz parancsolat tal, 
nem tintával írva – ami egy a pergamen-
hez hozzátoldott anyag – hanem be le-
vés ve a kőtáblákba, kifejezve [hogy gyer-
me keink] egyek lesznek a Tórával.48

A minőség a valódi cél
16. Ezek alapján már érthetővé válnak a  
feljebb idézett vers szavai is:u „Áldott a 
fiúk közül Ásér.” Rási az ezen versre adott 
ma gyarázatában idézi a Szifrét uo. szavait, 

Mit kell tegyünk, hogy gyermekeink 
is a mi utunkat kövessék?
15. Aser Isten-szolgálatának a jutalmát, a 
hetiszakasz Midrás-magyarázata42 a kö - 
vetkező módon írja le: „Asernek kövér 
a kenyereq... Ő készítse el a nyolc papi 
ru hának a viselőit.r Rási ennek fényében 
ma gyarázza a „legyen ő kedveltje testvé-
reinek”s vers részlethez fűzött második 
kommentárjában, hogy Aser törzsének a 
lányai gyönyörűek voltak... és a főpapok-
hoz mentek feleségül, akik a nyolc ruhá-
ba voltak beöltözve.

Mi az összefüggés a „gyönyörű lányok” 
és a főpapok között? Ebben a kon tex-
tusban azt kell mondjuk, hogy ezen szép- 
 ség minden bizonnyal spirituális gyö ke-
rű, ami meg valóban kapcsolódik a főpa-
pi tisztséghez.

A Tóra első ízben úgy írja körül a nőt, 
hogy „alkotok számára segítőt, neki meg- 
 felelőt”,43 azaz mint segítség az Isten- 
szolgálatban. Ez különösen a főpap ese té-
ben jelenik meg: Jom kipuri Isten-szolgá-
lata, amikor a Szentély legbelső részében 
van, megköveteli tőle hogy házas le - 
 gyen, és „szerezzen engesztelést önmagá-
ért és házáért”,44 tehát feleségéért.45 Ez el - 
engedhetetlen volt, enélkül nem is lett 
volna képes ellátni a szolgálatát.

42 Midrás Brésit rábá 98:16.; valamint uo. 71:10.
q 1Mózes 49:20.
r A sméná (kövér) szót smonának (nyolc) is lehet 
olvasni.
s 5Mózes 33:24.
43 1Mózes 2:18.
44 3Mózes 16:6.

45 Lásd Jomá 2a.
46 Zsoltárok 45:14.
47 Lásd Jomá 47a; Midrás Bámidbár rábá 1:3.
t Lásd még korábbról, 5. bekezdés.
48 Lásd Likuté szichot 2 kötet 319. oldaltól.
u 5Mózes 33:24.
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mi szerint senki sem részesült olyan ál - 
dás ban a gyermekeket illetően mint Aser,  
majd Rási hozzáteszi, hogy „nem tudom, 
hogy milyen értelemben.”

Rási azért írta ezt („nem tudom, hogy 
mi lyen értelemben”) mert a zsidó nép 
számlálására vonatkozóan nem találunk 
arra vonatkozó adatot, hogy Aser törzse 
számosabb lett volna a többinél.v

A Szifré szavait azonban a minőség, 
mennyiség feletti értékén keresztül lehet megma-
gya rázni. A Talmud például Ádámról azt írja, 
hogy „ő egyenlő....49 ér tékű volt a világgal”, ami 
nyilván ugyancsak minőségben és nem mennyi - 
ségben értendő. 

Aser különleges minőségéből fakadó-
an múlta felül a többi törzset, mely mi-
nőség a mi kontextusunkban a gyerme-
keiből fakadó nagy öröm és büszkeség 
volt. A kábálát olon alapuló élet vezetés,  
valamint a hasonló szellemiségben foly ta-
tott oktatás eredményeként, olyan gyer - 
mekeket érdemlünk ki, akik követni fog-
ják a Tóra és a parancsolatok útját, és 
akik valódi boldogságul és megelégedé-
sül szolgálnak – jóval inkább, mint ami 
csu pán a gyermekek számából fakadóan 
lenne. 

egy is érhet többet, mint hatszázezer
Ugyanebben a megközelítésben magya-
ráz hatjuk a „megsokasítottam magzatját  
és adtam neki Izsákot”50 versét is. A Reb-
be RáSáB jegyezte meg a szembe ötlő pa-

radoxont: először azt mondja a vers, hogy 
„megsokasítom”, majd azzal zárja, hogy 
Áb rahámnak egyetlen fia volt, Izsák? 
Mindazon által, mint azt az előbbiek-
ben kifejtettük, lehetséges, hogy egyet - 
len gyerekből több öröm és megelégedés 
ered, mint sokból együtt véve. Sőt! Akár 
hat százezerrel is felérhet – mint Mózes 
ese tében, aki egymagában felért egész 
Iz raellel.51

Bölcseink mondják, hogy nincs olyan 
nem zedék, amelyben ne lenne egy Mó-
zes;52 de ilyen gyermeket csak a kábálát 
ol Isten-szolgálatának az erénye által ér-
demelhetünk ki.

izrael garanciája az Örökkévalónak
17. A kábálát ol és a jó gyerekek közti 
kapcsolat egy további midrási53 utalással 
válik még érthetőbbé: a Tóra-adást meg-
előzően, az Örökkévaló biztosítékot kért 
a zsidóktól, hogy azt mindenképp meg-
őrzik. Izrael népe egy sor biztosítékot 
kínált, ám ezeket az Örökkévaló egészen 
addig nem tudta elfogadni, míg azt nem 
mondták: „Gyermekeink lesznek a biz-
tosítékok.” 

Ez a következőt jelenti:
Az ember, élete folyamán, számos fel-

vonást él meg. Ezeket Az atyák bölcs ta
nításai ötödik fejezete részletezi: „Ötéves 
korban kezdi a gyerek tanulni a Bibliát”, és 
így tovább, egészen addig, amíg húsz éves 
korában el nem éri a teljes szellemi érett-

v Lásd még 4Mózes 1. és 26. fejezetek.
49 Bráchot 6b.
50 Józsua 24:3.

51 Lásd Rási a 2Mózes 18:1-hez. [Möchiltá, Bösá
lách, Sirtá: 9. fejezet.]
52 Midrás Brésit rábá 56:7.
53 Midrás Sir hásirim rábá 1:4:1.
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séget. Ennek megfelelően találjuk más  
helyen54 a különbséget a hat, a tizenhá-
rom és a húsz kor között. És még húsz 
éves kor után is vannak további állomá-
sok. 

Ebben az értelemben, az iskolás korú 
gyerek a „láb” (רגל, regel) spirituális szint-
jén van.

Minden zsidó, együtt alkot egy egysé-
ges szerkezetet.55 Ahogy lábaink nyújtják 
a támaszt a fejnek, és segítik, hogy az a 
magasban lehessen, éppen így, spirituá-
lis értelemben a kábálát ol nyújtja ezt a 
támaszt az intellektusunknak. Izrael egé-
szének a szerkezete is így épül fel: a lábak 
hatnak a fejre. Ennek értelmében, mint 
az már feljebb magyarázatot nyert, Dán 
tör zse – a lábak aspektusa – egy fajta tö-
kéletességgel ruházta fel a többi tábort is.

Csak úgy, mint hogy általánosan min-

dig szükség van a lábakra, ugyanez a hely - 
zet a Tóra-adást illetően is. Éppen ezért 
adat hatott meg a Tóra minden zsidó szá - 
mára, kizárólag iskolás gyermekeik biz-
tosítékának erénye által. Az iskolás gyer-
mekek, tehát a „láb” aspektusa képezi Iz-
rael egész népének az alapját. A Midrás 
is ennek fényében zárja sorait a követke-
zővel: „pólyások és csöppségek száján ki 
találtál erőt.”w 

Ezek alapján már érthetővé válik a kap - 
csolat a jó gyermekek és a kábálát ol kö - 
zött, ugyanis mindkettő a „lábak” kon-
cepcióját szimbolizálják. Ebből kifolyó-
lag pedig, a kábálát olon keresztüli élet-
vezetés erényeként, olyan gyermekeket 
és unokákat érdemlünk ki, akik a Tórá-
nak a tanulásával és a parancsolatok megtar-
tásával kötik le magukat.

(5719–1959. Szimchát Tórá)

54 Lásd Sulchán áruch, Chosen mispát 235. fejezet. 
Lu bavicsi Dov Ber rabbi, Pérus hámilot, 2-4. feje-
zetek.
55 Likuté Torá, Nicávim, 44a; Derech micvotechá, 
Áhá vát iszráel. [Lásd még korábbról, Noách, 6. be-
kez dés.]

w Zsoltárok 29:11. A Midrás az „erő” (עוז, oz) szó-
val magyarázza a kapcsolatot – amely szó a Tórára 
utal, ahogy azt az Írásvers is mondja: „Az Örökké-
való hatalmat (עוז, oz) adjon népének” (Zsoltárok 
29:11.)



16 Likuté Szichot

Kiadványunk próbakiadás. 
Amennyiben megjegyzésük, javaslatuk van, 

az alábbi elérhetőségeken várjuk azokat:
Telefon: +36 1 268 0183

E-mail: szichot@zsido.com


