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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A rabbi a hetiszakaszról

Böhár
Aktuális hetiszakaszunk, a Böhár (Mózes 
harmadik könyve) sok más törvény tárgya-
lásán túl a rabszolgaságra vonatkozó törvé-
nyekkel is foglalkozik. 

Ha egy zsidó férfit szegénység, nyomor 
sújt, akkor hat évre eladhatja magát szolgá-
nak. 

Azonban, ha a Jóbel év (jubileumi év, 
amely egy hétszer hét évi időtartamot kö-
vetően, az 50. évben jön el) még a hat év 
szolgálat letelte előtt elérkezik, akkor a 
szolga abban az évben felszabadul. 

A parasha a következőképpen fogalmaz: 
„Ha a te testvérednek melletted nélkülöznie 
kell és eladta magát neked szolgának, ne bánj 
úgy vele, mint egy rabszolgával! Bánj vele in-
kább úgy, mint egy felfogadott munkással, vagy 
mint egy bennlakóval, valakivel, aki ott lakik és 
dolgozik veled a Jóbel év eljöveteléig!”

Egy Zóhár idézet alapján Or Há Háim 
azt mondja, hogy ez a pászuk (mondat) egy 
mély spirituális tanítást is tartalmaz. 

A jelenlegi számkivetést edomi száműze-
tésként is szoktuk nevezni. 

A Zohár szerint I-ten megparancsolta 
Edom angyalának, hogy ne bánjon arcátlanul, 
hetykén a zsidókkal, és ez ebben a strófában 
is benne foglaltatik. 

Mint tudjuk, Jákob bátyja, Ézsau volt Edom 
népének atyja, így az említett strófa Edom-
hoz is szól, vagyis „amikor a te testvérednek” 
– vagyis Jákob gyermekeinek – nélkülözniük 
kell, száműzetésben vannak és más népek 
szolgálatába kell állniuk, akkor ne bánj velük 
durván, kíméletlenül, mint egy rabszolgával! 

A strófa a „melletted nélkülöznie kell” 
kifejezéssel utalást tesz a szolgaság okára is: 
„melletted”, vagyis általad befolyásoltan, úgy 
cselekedve, ahogyan te cselekszel. 

Ha ugyanis egy zsidó hátrahagyja isteni 
küldetését, kötelességeit, és a nem zsidó 
értékek szerint élő Ézsau negatív befolyása 
alá kerül, akkor elakad, és Ézsau irányítása 
alá kerül. 

I-ten azonban még ekkor is megparan-
csolja Ézsaunak, hogy nem kezelheti őt kí-
méletlenül. 

Mindez megvilágosítja a strófában hasz-
nált két kifejezést is: a „felfogadott munkás” 
olyan emberre utal, aki nem érzi fontosnak 
a Tóra tanulását, és így jobban annak a nem-
zetnek a befolyása alá kerül, akik között él, 
míg a „bentlakó” olyan ember, aki bent lakik 
a Tóra „sátrában”, és így az őt körülvevő 
dolgok kevésbé hatnak rá, a zsidó értékeire 
összpontosít, és azoknak szenteli magát. 

Szakaszunk – Böhár (3Mózes 25-26:2.) – a 
hetedik (Smitá) és ötvenedik (Jóbel) év sza-
bályaival foglalkozik. Ahogy a hetedik nap 
– a szombat – pihenésre szolgál, ugyanúgy 
a hetedik évben pihentetni kell a földet; 

parlagon kell hagyni. Hétszer hét (vagyis) 
49 év után jön a Jóbel év, amikor a földek 
visszakerülnek eredeti tulajdonosuk birto-
kába. Ugyancsak a Jóbel (jubileum) évben 
szabadulnak azok a zsidó rabszolgák, akik 

Fontos azonban arra is emlékeznünk, 
hogy a számkivetésnek vége lesz egyszer. 

A strófa erre is utalást tesz, hiszen a szol-
gaság nem tarthat örökké, csak maximum a 
Jóbel év eljöveteléig, amikor minden zsidó 
újra szabaddá válik.

A strófa úgy folytatódik, hogy „ő kimegy 
majd tőled és gyermekeivel együtt vissza 
kell térnie családjához, atyáinak földjére”. 

Ez a mondat pedig utal arra is, milyen ha-
talmas hatása van a száműzetésnek az egész 
világra. 

Egyik oka, lényege a számkivetésnek, 
hogy a zsidó nép más népek között elszór-
va éljen, így alkalma legyen más népekben is 
felgyújtani a szentség szikráit, megtalálni és 
összegyűjteni azokat a betérőket, akik arra 
várnak, hogy a zsidó néphez csatlakozhas-
sanak, hogy a zsidó nép fény legyen a töb-
bi nemzetnek, lámpás, mely utat mutat az 
I-tenhez vezető rögös úton. Ez az a titok, 
amely a „kimegy majd tőled” kifejezésben 
rejtőzik, amely a szentség szikráira és a be-
térőkre utal.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ha a 
száműzetésnek ilyen fontos szerepe van a 
világ pozitív irányba terelésében, akkor mi-
ért volt ez egy büntetés a zsidó nép számá-

a hetedik évben nem akartak szabadlábra 
kerülni, hanem inkább gazdáiknál kívántak 
maradni. A szakasz utolsó verseiben újfent 
figyelmeztet a Tóra a bálványimádás és a 
szombatszegés tilalmára.
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A rabbi a hetiszakaszról (folytatás az előző oldalról)

Omerszámlálás

Heti útravaló az omerszámláláshoz
Ahogy a tavalyi évben, idén is hétről hétre nyújtunk olva-
sóinknak egy rövid inspirációt az omer idejére. A zsido.com 
oldalon nap mint nap elolvashatják az idézetek teljes ver-
zióját is. 

Hatodik hét: jeszod – kötődés
A kötődés a legfontosabb érzelmi kapcsolat, az élet alapja, az emberi 
lélek érzelmi gerincoszlopa. Ahhoz, hogy az ember virágozzon és 
fizikai, szellemi, spirituális, érzelmi értelemben is növekedhessen, kö-
tődésre, kapcsolatokra van szüksége. A kötődés konstruktív, építő 
jellegű kötelékbe vonja a korábbi öt minőséget, megadva azoknak 
az alapját.

36. nap (5 hét és 1 nap): a kötődés 
kedvessége (cheszed sebejeszod)

Szeretet nélkül nem jöhet létre kötődés. A szeretet megbízható ala-
pot biztosít, mely lehetővé teszi a további építkezést. 

37. nap (5 hét és 2 nap): a kötődés 
szigorúsága (gvurá sebejeszod)

Fontos, hogy alaposan meggondoljuk hogyan, kivel és mivel alakí-
tunk ki kötődő kapcsolatot. Még a legegészségesebb és legszoro-
sabb kötődő kapcsolatban is tiszteletben kell tartani a másik ember 
egyéni terét. 

38. nap (5 hét és 3 nap): együttérzés 
a kötődésben (tiferet sebejeszod) 

A kötődésnek nemcsak szeretettel telinek, de együttérzőnek is kell 
lennie. Az embernek képesnek kell lennie arra, hogy empatikusan 
álljon másokhoz, meghallgatva, elfogadva, nem megítélve őket. 

39. nap (5 hét és 4 nap): kitartás 
a kötődésben (necách sebejeszod)

A kötődés elengedhetetlen fontosságú eleme annak időtállósága, 

hogy kibírja a változásokat és kiállja az esetleges visszaesések je-
lentette próbát. 

40. nap (5 hét és 5 nap): alázat 
a kötődésben (hod sebejeszod) 

Az alázat az egészséges kötődés egyik létfontosságú eleme, lehető-
vé teszi, hogy a másik embert elfogadjuk, értékeljük és kapcsolatot 
alakítsunk ki vele. 

41. nap (5 hét és 6 nap): kötődés 
a kötődésben (jeszod sebejeszod) 

Mindenkinek szüksége van a kötődésre, és mindenki képes is rá. 
Ahhoz, hogy a kötődés valóban létrejöhessen, a kötődésen kívül a 
másik hat aspektusnak is érvényesülnie kell. 

42. nap (6 hét): szuverenitás a kötődésben 
(málchut sebejeszod) 

A kötődésnek javítania kell az ember magabiztosságát, szabadságér-
zetét. Táplálnia és erősíte nie kell az ember saját méltóságát, illetve 
annak a méltóságát, akivel kapcsolatot alakítok ki. 

ra. Ha a zsidó nép nem esett volna kollektív 
bűnbe, akkor ez az egész folyamat vajon ho-
gyan valósulhatna meg?

Or HáHájim a következőképpen vála-
szolta meg ezt a kérdést. 

Ha Izraelben maradtunk volna a sértetlen 
templommal, örökségünk előnyeinek teljes 
birtokában, akkor is ugyanekkora pozitív ha-
tást tettünk volna az egész világra, csak ahe-

lyett, hogy a szentség szikráit vittük volna 
szerte a világba, Izrael, a Szentföld mágnes-
ként vonzotta volna magához a szentséget 
kereső embereket ahhoz hasonlóan, ahogy 
az Salamon király idejében történt. 

Erre utal a mondat vége: „és gyerme-
keivel együtt vissza kell térnie családjához, 
atyáinak földjére”; ami azt jelenti, hogy a 
szentség minden szikrája és minden betérő 

Idén május 23.-án van Lág Beómer, az ómerszámlálás (Ami egy Pészách és Sávuot közötti különleges időszak) harminc harmadik napja. 
Ezen a napon hunyt el Rábbi Simon Bár Jocháj (RÁSBI) aki polgári időszámítás szerint kb. 70- kb. 160 ig élt. Ő írta a Zohárt amire a zsidó 
misztikának, a kabalának az alapjaként tekintünk. Ilyenkor úgy mint Ijár harmadikán Bodrogkeresztúrra, úgy Lág Beómerkor is megannyian 
ellátogatnak a rabbi sírjához, Meronba. Lág Beómerkor szokás máglyát rakni, és íjjal játszani. 

lélek Izraelbe fog jönni, mind a maga idejé-
ben.

Türelmetlenül várjuk a Megváltó eljöve-
telének idejét, amikor I-ten újra fellobbantja 
bennünk ezt a lángot, és újra Izraelből fo-
gunk ragyogni az egész világra.

Gut Sabesz!


