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gazda a rabbikat, hogy legyenek vígak és azt mondta nekik :
Valaminthogy részt vettetek e lakomán, úgy vegyetek majdan
részt újszülött fiam lakodalmán is. Erre az Összes rabbik ״araen^^- '
nel feleltek. Mikor *onnan elmentek, találkoztak a halál küldöttjével, aki feltűnően szomorú hangulatban volt. Kérdésükre azt
felelte : Azért vagyok oly szomorú, mivel felsőbb parancsom
van, hogy ez újszülött fiúcska lelkét vegyem, de ti áldástok־
kai megakadályoztátok ezt. Ebből a tanulság, hogy vallásos emberek jókívánsága és óhaja még a legfelsőbb helyén kimondott
végzetet is megmásíthatja.
‘ ' ‘
Hogy az igaz ember hatalma oly korlátlan, miszerint az ’
égben- kimondott végzetet is megmásithatja, megváltoztatja
következtethető a következőkből is. Isten ugyanis elrendelte,
hogy emberek a földön, angyalok pedig áz egben lakjanak.
Jött Mózes és váltóztatott e helyzeten. Fölment az égbe és arra
késztette Istent, hogy ő viszont angyalokat küldjön a földre
Isten kíséretében, Szinai hegyére. Isten úgy alkotta az angyalókat, hogy testi táplálkozást nélkülözhessenek és i'mhol  ׳az‘ ^
ángy illők Abrahám házában étkeztek. Elrendelte, hogy ember
táplálék nélkül ne élhessen, Mózes pedig negyven nap és^negy^ ־
ven éjjel táplálék nélkül élt. Isten a tengernek adott vizet, Mózes pedig kiszárította. Meghagyta, hogy a természet rendjén
változás ne történjék, nap és éj változatlanúl fennálljon, jött
Jákob és meghosszabitotta a napot. Hasonlóképen Mózes is.
.• ׳
Midőn Mózes látta, hogy Isten kedvében jár és kívánságait teljesiti, bátorságot vett magának kérni: הראני נא את כבדך
״Engedd látnom — kérlek — dicsőségedet.“ Isten pedig igy
felelt: Egy kis részt dicsőségemből láthatsz majd. Egyszersmind
arra oktatlak, hogy miként kell imádkozni, fohászkodni hozzám.
Ne hidd, hogy ha Izráel már kimerítette áz ősei érdémeit, immár nincs reménye Isten kegyéhez. Nem !  יHanem ha
Izráel vétkezett és hozzám fordúl, hivatkozva engesztelékeny,
könyörületes tulajdonságaimra, én megbocsátok neki és újból
fölveszem atyai szeretetembe. És monda neki: ״íme egy hely
van nálam állj, oda a sziklára, én pedig imaköpenybe burko- •
lódzom és kioktatlak, hogy miként kell előttem könyörögni.
Mondd Izráel fiainak, hogy igy iníádkozzanak: ’^ יי יי אל רחום וחנון
ארך■ אפים ורב חסד נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה
 ״Az Örökkévaló, az Örökkévaló, irgalmas és könyörületes  ׳Isten, hosszantürő, bőkegyelinü és igazságos. Megőrzi a szeretetet
*
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ezeriziglen megbocsát bűnt, elpártolást és vétket, de büntetlenül nem hagy/‘
És szólt Mózesnek: ״Nem láthatod színemet, mert nem
láthat engem ember, hogy élve maradjon.“ Midras Jalkut beszéli: Romai Andriamus egyizben igy szólt Rabbi Jehosuához :
Ti azt mondjátok, hogy Istenetek alkotta az eget és a földet.
Ha ez igy van, miért nem mutatja magát évenként legalább kétszer, hogy igy a világ tudomást szerezzen létezéséről és félje
öt ? Erre Rabbi Jehosua fölszólította öt, hogy nézzen merően a
'napba, de amaz felelt: Ki képes a napba egyenesen tekinteni.
Most ig3 ״szólt a rabbi: Ha nem vagy képes a napba tekinteni,
mely csupán a szolgája, hogyan akarnád magát a teremtő Istent
szinröl-szinre szemlélni? Valamint a királyi napba, melynek
fényét szemeink el nem viselhetik, tekinteni képesek nem vagyünk, úgy Isten lényét, minthogy korlátolt értelmükkel annak
végtelenébe nem hatolhatunk, felfogni éppenséggel nem bírjuk.
Mindazonáltal, majdan, ha Isten segítségével elérkezik a Messiás,
minden ember látni fogja Isten dicsőségét, amint mondva van :
״Akkor megjelenik az isteni dicsőség, minden ember előtt. Miélőtt az ember lelke megválik földi hüvelyétől, akkor is látja
Istent a távozó lélek.
Jalkut mondja: Isten sok kincset mutatott Mózesnek. Az
első kincsről azt kérdezte Mózes, hogy kinek van az szánva?
Isten pedig fölvilágosította öt, hogy az a kincs a jótékony, könyörületes emberek számára őriztetik. A másik kincsre vonatkozólag azt mondta Isten, hogy azt azok nyerik el, akik árvákát támogatnak és segélyeznek. így adott Isten neki fölvilágositást minden kincs rendeltetéséről. Az utolsónál azt mondta,
hogy ez azoké lesz, akiknek semmi érdemük nincs, de Isten kegyelemböl, könyörületböl mégis megjutalmazza őket, amint
mondva van: ״ וחנתי את אשר אחןÉs könyörülök, akin könyörülök és kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

A második kőtáblák.
Az Örökkévaló mondta Mózesnek :  פ ס ל לךFaragj ki magadnak két kötáblát szafirból és én ráirom a táblákra a tiz
igét. Az első táblák az égben készültek, a másikat Mózes a
hegyen faragta ki. Hasonló ez a következő elbeszéléshez. Egyszer egy úr tengeren túl ment, visszahagyva feleségét a cse-
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lédséggel. Távollétében felesége hűtlen lett urához, szolgája
pedig féltvén a gazdaasszonya életét, megkeritette gazdája házassági szerződését és darabokra, foszlányokra tépte azt^ igy
okoskodván: Ha gazdám Visszaérkezik és tudoniást szerez felesége hűtlenségéről, bizonyára halálra fogja Ítélni öt. Ekkor majd
én előállók azzal az állítással, hogy e nő nem az ö felesége,
mivel férje nem tud házassági szerződést  כתובהfölmutatni. Mikor aztán a férj hazajött és értesült neje hűtlenségéről, a szolga
azt mondta neki: írj feleségednek más szerződést, mivel az első
elveszett, de a férj igy felelt: Te szakítottad szét a szerződést, te Írj hát másikat, én pedig aláírom. Az ,úr : maga az
Örökkévaló Isten, a szolga : Mózes, a hitves : Izráel^ a cselédség
pedig :  ערב ר בa sok zagyva nép. Izráel szerződése a két kőtábla volt, midőn Izráel vétkezett. Isten szolgája Mózes, széttörté
a táblákat, megszűnt a szerződés. Most azt mondta neki Isten :
Te törted szét a táblákat,  פ סל ל ךte faragj ki más két táblát.
״És légy készen reggelre, menj föl a Szinai hegyre,
 ואיש לא יעלה עמךde senki ne menjen föl veled.“ Az első tábIák nyilvánosan, sok nép jelenlétében adattak és a gonosz kártékony szem árthatott neki. Most ne legyen senki jelen, midőn
átadom azokat neked és igy állandóak, maradandónk lesznek.
És faragott két kötáblát, fölkelt kora reggel és kezébe vette a
táblákat. Ekkor Isten megjelent a felhőben és az ima módját
ismertette Mózessel:  יי יי אל רחם וחנוןAz Örökkévaló könyörületes az ember iránt, mielőtt vétkezett, de irgalmas iránta
akkor is, ha már bűnbe esett, számítva megtérésére.
״ ארך אפיםhosszantűrő.“ A Talmud mondja: Midőn Mózes hallotta, hogy Isten azt állítja magáról, hogy 0 hosszantűrö, arra
kérte Istent, hogy csupán az igazakkal szemben legyen hosszantűrő, de nem a gonoszokkal szemben is. Ekkor Isten azt mondta
neki: Megbánod még e z t.a kérelmedet. Midőn később Izráel
borjút imádott és az Ur emiatt elakarta pusztítani, Mózes azt
mondta: ״Hiszen Te hosszantűrö vagy és nem bünteted a gonoszokat, mindjárt a bűn elkövetése után, várj még, ne sújtsd e
népet, majd idővel jobb belátáshoz jut és megtér.“ Ekkor Isten emlékeztette öt kérelmére, hogy csüpán az igazakkal szemben legyen hosszantűrö. Mózes azonban nem tágított és kért,
könyörgött, esdekelt: Gyakorolj csak kegyességet e néppel,
miként mondottad, hogy hosszantűrö vagy a gonoszokkal szemben is.
I
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Talmud Jerusálmiban olvassuk :  נשא עוןazt jelenti, hogy
Isten, ha mérlegre teszi Izrael cselekedetét, eltüntet néhány bűnt,
hogy így a jót'ettek súlya lehúzza azt a serpenyőt, amelyben a
bűnök és vétkek vannak. Rav-Hunna ׳szerint. Isten úgy tesz,
mintha egynéhány bűnről megfeledkezett volna.
 ״ אלהי מסכה לא תעשה ל ךÖntött isteneket ne csinálj magadnak. ״A Talmud mondja: Aki megszegi az ünnepeket, annyi
mintha bálványt imádna, mivel a Szentirásban egymás mellett
olvassuk : ״Öntött isteneket ne csinálj magadnak, a kovásztalan
kenyér ünnepét őrizd meg. ״Aki tehát nem őrzi az ünnepeket,
mivel a pénzt jobban szereti az ünnepnél és keresni akar azon,
tehát a pénz az ö bálványa. Háromszor az évben jelenjék
meg minden férfiszemélyed az Örökkévaló szine előtte de nők és
testi hibákban leledző férfiak nem jelentek meg Isten szine előtt
Jeruzsálemben, mivel Isten a szentélyében felhőoszlop volt, mely
az arcokat visszatükröztette, hogy tehát a nőknek hiúságra alkalom ne adassék és a testi hibásak saját szervi hibájukat ne
lássák, nem volt megengedve nekik Jeruzsálemben, a szentélyben megjelenni.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek: ״írd föl magadnak
ezeket a szavakat,  כי על פי הדברים האלהmert e szavak szerint
kötöttem szövetséget veled és Izráellel. ״Ebből azt következtetik a bölcsek, hogy az Írott tant belölről, könyvből tanulja az
ember, ellenben a szóbeli tant, amit Isten Mózesnek átadott,
nem szabad leírni, hanem mint hagyományt szájról-szájra adni.
Midőn azonban Izráel a számkivetésben, a tömérdek szenvedés
között elfelejtette a szóbeli hagyományt, Rebenú hakkados följegyezte írásban, a Misnában e tanokat, hogy megmentse azokat
az örök enyészet és feledés veszélyeitől.
״ ויהי שם עם ייÉs ott volt Mózes az Örökkévalónál négyven nap és negyven éjjel. ״Bachja kérdi: Hogyan tudta Mózes
az égben, hogy mikor van nap és mikor éjjel, hiszen ott örökön világosság honol? Ha az angyalkar ־קדרשt mondott, tudta, hogy nap van,
ellenben ha e szót mondta:  ברוךtudta, hogy éj vagyon. . Más
nézet szerint, ha a naptestet látta leborúlni tudta, hogy nappal
van, ha pedig, a hold borúit le, sejtette, hogy éj van. És volt,
midőn Mózes lement a hegyről, hogy sugárzott arcának bőre.״
Bachja mondja: Az első két táblát, midőn átvette, nem sugárzott
arca, mivel Izráel meggyőződött önmaga is, hogy Isten adta
azokat, hiszen jelenlétében nyilatkozott Isten, de a második táb%
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Iák nem Izrael jelenlétében, hanem csak egyedül Mózes jelenlében adattak, ezért volt szükséges, hogy arca világítson és ízráel meggyőződjék, hogy Mózes Istennél volt, onnan hozta a
kőtáblákat. Más nézet szerint. Isten tudta, hogy az első táblák
nem lesznek maradandók, hogy Mózes szétfogja azakat törni,
ezért nem sugárzott Mózes arca, midőn az első táblákat hozta.
Ellenben a második táblákról tudta Isten, hogy örök időkre
szólnak és maradandók időtlen időkig, ezért sugárzott Mózes
arca, midőn ezeket lehozta a hegyről. Midras kérdi, honnan
eredt az a sugár Mózes .Mrcán : Onnan, hogy midőn, a sziklahasadékban volt, Isten arcára borította kezét. Mások szerint, mivei Istennel beszélt, ezért sugárzott arca.
^
 ״ ויראו מגשת אליוÉs féltek hozzá közeledni.“ íme a bűn hatása! Mielőtt az arany borját készítették, minden félelem nélkül
mertek Isten világosságába tekinteni Szinai mellett, most, hogy
bűnbe estek, nem mertek Mózeshez közeledni, pedig mennyivel
kissebbrendü világosság volt az, amit Mózes arcán látták, az
isteni világosságnál. Mózes fátyolt tett arcára, hogy az arcáról
sugárzó világosság meg ne ártson Izráelnek. Ha a frigysátorba
ment levette a fátyolt arcáról, úgyszintén, ha a sátorból kijött
és Izráellel közölte Isten parancsait és a Tóra rendeletéit. ‘ Csak
midőn ezzel végzett, tett fátyolt arcára. Ahron ismerve a nagy
érdemét annak, ha valakit a Tórára tanítanak, iparkodott Izráélnék megmagyarázni a Tóra tanát. Aki nem ismerte az
imádkozás módját, azt imára tanította, aki pedig kellő felfogással birt, azt tanította a Tórára. Egyáltalában, aki felebarátját a Tóra tanaival megismerteti az nagy jutalomban részesül.
Mig Mózes másodszor volt oda a két kőtábláért, Izrael bőjtölt
és imádkozott, vezekelt. A negyvenedik napon étlen-szomjan
elébe ment a nép Mózesnek, midőn látták őt leszállni a hegyről, sírtak, könnyeztek, zokogtak
Mózes is velük sírt. Ekkor
Isten megkönyörült népén és megbocsátotta szörnyű vétkét, szólván : Ez a sirás, örömre fog változni és ez a nap engesztelő
nap legyen számotokra minden éven. Ez Jomkipur napja. Azon
időtől kezdve, hogy Mózes széttörte a kőtáblákat, Isten elhatározta, hogy Izráel fájdalom és szenvedés között tanulmányozza
a szent tant. Számkivetésben, helységből-helységbe vándorolva
terjesszék az Isten igéit, miként a vezeklő ember városról-városra jár és hogy ínség között tanulmányozzák a Tórát, mivel
annyi bizonyos, hogy jólétben nem vetnek ügyet a Tórára. De,
j
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ha majdan a Messiás körénkbe jön, mindez megváltozik és lesz
öröm, meg vigság.
Mózes magára válalta Izráel büntetését. Lement a hegyröl, elégette <1 borjút és megölt háromezer embert, aztán arra
kérte Isten, hogy elégedjék meg az áldozatokkal és ne pusztítsa
el egész Izraelt. Isten erre megkönyörült Izráelen. Hasonló ez,
ama történethez, midőn egy király megharagudott fiára és átadta öt kivégeztetés végett egy udvarnokának. Ez pedig elvitte
a királyfit idegen városba és elrejtette öt. Idővel a király lakómái rendezett. A mulatság alatt eszébe jutott a királynak az ö
fia és egyszerre nagy szomorúság vett erőt rajta. K(ft*nyezete
nem értette a király szomorúságának, lehangoltságának okát
de megsejtette azt az az udvarnok, aki a királyfit elrejtette és
legott elindúlt annak fölkeresésére, és elhozta öt királyi atyjának. Ez módfölött megörült elveszettnek hitt fiának és gazda־
gon megjutalmazta udvarnokát. így cselekedett Mózes is, midőn
Izrá'el, nem egy, hanem négy-öt Ízben is vétkezett, Mózes ‘ védelembe vette, könyörgött érte és megmentette. Ezért megjutalmazta öt Isten a Tóra fénykoronájával, amint mondva van:
 וראו בני ישראל את פני משהIzráel fiai látni akarták Mózes arcát,
de nem voltak képesek betekinteni, mivel fénylett, mint a nap.
Ez a világosság tündökölt egész életen mindvégig Mózes arcán,
sőt halála után is, amint mondva van : Szemei nem homályo״sodtak el és arca féjiylett, világított. Így minden hittudósnak, aki
éjjel-nappal foglalkozik a ^׳rórávnl, ad Isten égi fényt arcára a
másvilágban, amint az írásban olvassuk: Az igaz ember lelke
Isten fénykörében van és világit, mint az isteni fény.

Vajakhél

דההל

 ויקהל משהMózes egyb§gyüjtötte egész Izráelt. Ez Jómkipur utáni napon történt, mivel Jomkipur napján jött le
Mózes a hegyről a két kötáblával, ez csütörtöki napon volt.
Elül hó újhold napján ment föl a hegyre, mely akkoron
hétfői napra esett. Tehát hétfőn ment föl, csütörtöki napon jött
le, ezért böjtölnek sokan hétfőn és csütörtöki napon. Isten megbocsátott Izraelnek Jomkipur napján, igy bocsátja meg mindenkor e^ napon Izráel vétkeit. Jomkipur utáni napon gyűjtötte egybe
Mózes egész Izráelt és meghagyta neki, hogy építsen szentélyt
az Urnák. A Szentirás egy fejezete sem kezdődik e szóval•: ויקהל
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csupán ez á fejezet, mivel Isten azt mondta Mózesnek :
 עשה לך קהלות גדולותRendezz összejöveteleket szombut es tin־
nepnapokon és tarts a népnek valláserkölcsi előadásokat. Iga>
zán vallásos csak az lehet, aki ismeri a Szentirás tartalmát, a
szent könyvek törvényeit és a bölcsek szavait. Ezért kötelessége
minden izráelitának a szent tannal foglalkozni és a Tóraelöadásokat meghallgatni és megszivlelni. Hiszen a Tóra az a szent
könyv, amely nagyszerű tartalmának véghetlen gazdagságával
megtanít bennünket a jóra, az erkölcsre, a szeretetre, amely
évezredeb óta bevilágítja a földet, besugározza a világot, fényárrá növesztve a hit szövétnekét. Olyan a Tóra, mint a nap,
mely melegít, mint a kenyér, mely táplál, mint a kalauz, mely
vezet, mint az iránytű, mely megmutatj[a nekünk az utat, anielyen járnunk kell.
Midőn Mózes fölállította a frigysátort, kérte Istent, ho •סV
engedje dicsőségét nyugodni rajta. A bűn, a vétek mindenkor
távol taszítja az embert Istentől, mert a vallás Isten és az embéri lélek közt kölcsönös viszonyt állapit. Isten mindég lejebb
száll ahhoz, aki Isten szerinti hitben él. A lélek pedig mindég
följebb emelkedik Istenhez, hogy az örök élctforrásból életet
merítsen. A vallás azon hid, nicdy az örökkévalóságba vezet,
amelyen Isten és ember találkozik. Midőn az első ember még
nem Ízlelte meg a bűnt, Isten közel járt hozzá, érinkezett vele,
de midőn a bűn csábszaváiiak engedett. Isten távozott tőle,
bárha nem messzire, de immár nem járt közelében. Jött Kain
és a testvérgyilkosság szörnyű bűnével szennyezte be lelkét,
ekkor Isten dicsősége messzebbre távozott tőle. Jött Enos kora,
jöttek az özönviz korabeli emberek, a Babeltoronyát készítő bünö*
sök, Nimród, Szodoma lakosai és az isteni glória mind messzebb
szállt a földről. De aztán jött Abrahán és nemes tettei, erköl־
esős magatartásával közelebb hozta Istent az emberekhez. Jött
Izsák, Jákob, Lévi, Kehot, Amram és Mózes és fokozatosan
visszahozták az isteni dicsőséget, elannyira, hogy Mózes idejében már a földön járt: a frigysátorban. Ezért Mózesnek jutott
a szerencse, hogy önmaga állitsa fel a frigysátort, mivel általa
nyugodott benne az isteni dicsőség.
 ״ ששת ימים תעשה מלאכהHat napon át végeztessék munka.
Ha szombatot szentelsz, akkor Isten mások által végezteti
munkádat. Ezért mondja: ״végeztessék^^ azaz mások ^által, de
nem mondja azt: hat napon át v é g e z z munkát. Azért említi
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az írás közvetlen a szentély építése előtt a szombat szenteléséröl szóló törvényt, mintegy mondván : Bárha megparancsoltam
nektek, hogy építsetek szentélyt, de mindazonáltal szenteljetek
szombatot, ne dolgozzatok azon, még a szentély építése körül
sem, mennyivel kevésbbé szabad másféle munkát szent szómbatón végezni.  בעל הטוריםszerint, azért áll a Szentirásban a szomhatról szóló törvény, azon elbeszélés mellett, hogy Mózes arca
fénylett, mivel ^az olyan ember arca is, aki a szombatot megtartja,
örömtől, megelégedéstől sugárzik, minthogy az ünnep beálltával levet magáról minden bút és bánatot, gondot és köznapi
érzést.
״ לא תבערו אש בכל מושבותיכםNe gyújtsatok tüzet lakóhelyeiteken szombat napján.‘^ Azért emeli ki a Szentirás különősen a tűzgyújtást az összes munkák közül, mivel a legtöbb
dolog és munka tűzzel készül. Ez okból végezzük mi szombat
kimúltával a !־הבדלה, jeléül annak, hogy immár szabad munkát
végezni, tüzet gyújtani. Azért is említi különösen a tűzgyújtást,
mivel Isten első alkotása is tűz, világosság volt.’ Vagy, meglehét, hogy ezzel óvá int bennünket, hogy a gyülölség lángját ne
szítsuk ember és ember között, mivel szombat és ünnepnapon
útcán, téreken, nyilvános helyeken, piacon kapuk bejáratában
sőt a templomban is rágalmazzák embertársaikat hátuk mögött sokan, ilyetén szitva, élesztve a gyűlölet és harag tüzét.
Bölcseink mondották: Aki sértést hallgatagon tűr, az nemesérzelmű szülőktől származik, ahol szelid nevelésben részesült és
szeretetet gyakorolni látott és tapasztalt. Nincs veszedelmesebb
dolog, mintha indulatainkat, a haragnak, a gyűlöletnek hirtelen
fellobbanását nem tudjuk fékezni, mert mihelyt mi nem tudunk
urai lenni a haragnak, ez erőt vesz rajtunk és fölöttünk uralkodik, úgy, hogy többé nem birunk szabad akarattal. Ezért
fékezd haragodat; a harcg szikrái első sorban téged érnek,
ellenségedet legföljebb utoljára. Szelidséggel többre mégy, mint
erőszak és haraggal.
Aki sokat beszél bűnbe esik. A babylóniai zsidókat a hallgatás jellemezte. De a Tóratudományból sokat beszélni érdem.
Mindazonáltal van eset, midőn a Tórával sem szabad beszólni’: imádkozás ideje alatt. Hogy milyen nagy vétség imádkozás közt beszélni, társalogni kitűnik abból is, hogy hajdan,
ha Izráel harcba indúlt előbb kihirdették, hogy aki lelkét bűnuel terhelve tudja, az térjen vissza, ne vegyen részt a háború•׳

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

318

וראינה

ו ימהל

■צאינה

bán, nehogy vétkei miatt kockáztassa a győzelmet, sőt akit csak
az a bún terhelt, hogy ima közben beszélt, annak sem volt sza>
bad a harcban a háboiúban, a hadjáratban részt venni. Ebből
is kitűnik, hogy mily nagy vétek imádkozás közben beszélni,
mivel bárha ' Tóratanulmányozás a legfőbb parancs, még sem
szabad imádkozás közb(?n a Tórával foglalkozni, mennyivel
kevésbbé holmi haszontalan dologról fecsegni. Kiváltképen szómbalon nem szabad haszontalan dologról beszélni, mivel a Tálműd tanitása sziirint szombaton még a beszédmód is különbözzék a köznapi beszédmódtól. Midras beszéli : Rabbi Simeon
ben Jochai anyja egyizben sokat beszélt szombati napon, mire
fia azt mondta neki: ״Ma szombat van“ és erre anyja legott abba
hagyta beszédét.
 תלדות יצחקszerint a !szentély elkészítéséhez parancsolt
arany, ezüst ajándékozásnak az
logikai összefüggése van a
szombati nyugalomról szóló törvénynyel, mivel a szombat a jövő
élet nyugalmának egy izleltetője, egy neme. Aki tehát szómbaIon nem dolgozik, nem fáradozik arany, ezüst pénz szerzésében
az részese lesz a jövő élet boldogságának.  מאתכם תרומהT\p
,,Vegyetek a magatok köréből ajándékot.“ Ne mondjátok, majd,
ha földi javakban gyarapodom, akkor hozok ajándékot Istennek,
hanem  קחו מאתכםvegyetek abból ajándékot, ami nálatok feltalálható, ha nincs is sok, fölösleg és nagy vagyon. ״Mindenki,
akit szive arra ösztönöz.“ Kezdetben úgy tervezte Mózes, hogy
gondnokokat küFd házról-házra beszedni a szentélyhez felajánlőtt ajándékokat, de midőn megtudta, hogy az aranyborjú készitéséhez kiki önmaga sajátkezüleg vitte az aranyat, meghagyta
nekik, hogy a szentélyhez is kiki maga hozza el az ajándékot.
Bölcseink mondották : Izráel áldozatkészsége nem ismer határt.
Mikor az aranyborjút akarták készíteni, a nép készségesen, lelkesedve adta elő ékszereit, mikor még arról volt szó, hogy
hozzanak adományokéit a frigysátor készítéséhez, oly pazarúl,
oly nagy lelküen áldozták föl javaikat, hogy inteni kellett őket,
mikép ne hozzanak többet.
 ״ ויכאו האנשיםÉljöttek a férfiak a nőkkel együtt.“ Ramban
szerint a sorrend az volt, hogy előbb jöttek a nők, mivel náluk több ékszer volt föltalálható és aztán a férfiak, kik, kevesebb ékszerrel rendelkeztek,  תלדות יצחקkérdi : Hogyan fogadhattak el a nőktől ajándékot, hiszen a nő nem rendelkezhetik
vagyona, ékszere fölött, mivel mind ami az övé, férje tulajdonát
&
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képezi ? F elelet: A nők a szentélyhez férjeik beleegyezésével
vitték a sok arany-ezüst ajándékot, jeléül ennek olvassuk a
Szentirásban: hogy a nők férjeikkel együtt és egyszerre vitték
az ajándékot, tehát előzetes beleegyezésük és tudomásukkal.
A Tál műd mondja : A nő adhat szegény embernek enniinni férje tudta nélkül is. Egyszer nagy szárazság volt és a
bölcsek két rabbit küldtek Abba Chilkijáhuhoz, hogy kérjék fé lj
öt, miszerint könyörögjön Istenhez esőért. A két rabbi fölkeresne
öt otthonában, de nem találták házában, kimentek hát hozzá a
mezőre, ahol dolgozott. Midőn közel értek hozzá, látták, hogy
szánt. Köszöntötték, de ö nem felelt. Estefelé vett fát az egyik
vállára, a másikon kabátját vitte és haza indúlt. Szárazföldön
mezítláb járt, midőn folyóhoz ért, amelyen át kellett mennie,
saruját lábaira húzta. Ha bogáncs, tövis között járt fölemelte
ruháját. Midőn a helységhez közel ért, felesége díszesen öltözve jött
elébe. Midőn házához ért feleségét előre engedte bemenni, utána
a rabbikat. Aztán leült az asztalhoz étkezni, de a rabbikat nem
kinálta meg étellel. Adott nagyobbik fiának egy^ kisebbiknek két
adag kenyeret. Étkezés után, oda szólt feleségének halkan:
Tudom, hogy e rabbik azért jöttek hozzám, hogy imádkozzam
esőért. Jer, menjünk fel padlásszobáakba, imádkozzunk ott és a
rabbik ne tudják meg, hogy Isten imánk, fohászunkra adja az
esőt. Fölmentek hát a padlásszobába, ö az egyik sarokban, felesége pedig a másikban könyörgött. És történt, hogy felhő
kelettkezett azon oldalon, amelyen felesége állt és fohászkodott.
Csak azután ment le ve^idégeíhez és barátságos beszélgetésbe
bocsátkozott velük, kérdve tőlük eljövetelük célját. Ok pedig
elmondták, hogy a bölcsektől küldettek hozzá azon üzenettel,
hogy Abba Chilkijáhu könyörögjön esőért. Most azt mondta nek ik : Hála az Égnek, hogy immár nincs szükség imámra, közbenjárásomra, mert már esik az eső. Mire ők feleltek ; Jól tudjuk, hogy imád eszközölte ki az esőt, de — kérünk téged —
adj fölvilágositást furcsa magatartásodról. Miért nem viszonoztad köszöntésünket ? Mivel napszámos voltam és ha veletek beszédbe elegyedem, munkámban zavarva lettem volna és igy meg- ,
rövidült volna béradóm. Miért vitted egyik váltadon a kabátodat, a másikon pedig a fát? Mert kölcsönkért kabát volt, ha
tehát a fát kabátomon vittem volna, rongáltam volna felebarátóm kabátját. Miért mentél az egész úton mezitláb, holott, midőn folyóhoz értél, fölhúztad saruidat labaidra ? Szárazföldön
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látom a köveket és elkerülöm, anélkül, hogy megkellene sebezni lábaimat, de a vizbe nem látok és könnyen megbotolhatok,
ezért húztam lábaimra sarut. Miért fogtad fel ruháidat magasra,
midőn tövis, bőgáns között jártál, hiszen igy megszűröd, megsebzed lábaidat? Ha lábaim megsebesülnek, meg is gyógyúlhatnak, de ha ruhám kettéhasadt, ezt már nem gyógyithatom, meg.
Miért jött feleséged díszesen öltözve eléd? Hogy tessen nekem
és igy más, idegen nőre ne gondoljak. ' Miért ment feleséged
előbb a házba és csak utána mentél te be? Mivel nem ismerlek titeket, jellemeiteket, ezért közte és közébetek álltam. Miért
nem kínáltál meg bennünket vacsorával? Mivel alig •volt
elég kenyerem családom részére és ha megkínáltalak volna benneteket, ez részemről csalás lett volna, mivel szivemben úgy
gondoltam volna: bárha ne fogadnák el a * meghivást. Miért
adtál nagyobbik fiadnak csupán egy, kisebbik fiadnak pedig két
darab kenyeret? Mivel az idősebb fiú egész nap itthon van
és bármikor ehet, kissebbik fiam azonban iskolába jár és nem
ehet mindenkor. Miért jött felhő előbb azon oldalon, ahol feleséged állt és imádkozott, mint azon helyen, ahol te könyörögtél? Mivel feleségemnek nagyobb érdeme van, mint nekem. 0 a
szegénynek eledelt ád, én csak pénzt és igy a szegénynek fáradságba kerül, mig az ajándékozott pénzen eledelt vásárolhat.
E történetből sok szépet tanúihatunk. Azt is, hogy a nő adhat
férje tudtán kivül á szükölködőnek eledelt, de azt is, hogy a
szegény ember is tartozik jót tenni és adakozni. Lám Abba-Chilkijáhú szegény ember volt, napszámos •és mégis adott alamizsnát ő is, felesége is.
Mar-ükváról beszéli a Talmud, hogy szegény szomszédja
ajtajába naponta nagy titokban négy forintot tett le. Egy Ízben
ez az a szegény ember föltette magában, hogy megfigyeli voltaképen kicsoda az ő titkos jóltevője. Lesbe álltk és midőn látott
férfit asszony kíséretében jönni és pénzt letenni, kiszaladt, hogy
fölismerje a nemes jóltevőt. Ezt Mar-ükva és felesége észrevette
és futásnak indúltak, lelkendezve szaladtak, futottak nii'g egy
mészgödörbe süppedtek. Ekkor mondta Mar-ükva : Ez az amit
bölcseink mondottak: Inkább dobassa magát az ember a tüzkemencébe, semmint megszégyenitse embertársát.
Szegény nőt támogatni előbbrevaló, mint szegény férfiút,
mivel a nő szégyenlősebb, szemérmetesebb mint a férfi és nem mer
kérni, könyörögni és alamizsnáért esedezni. A jótékonyság halálán-
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gyaltól és gyehennától óvja az adakozót. A jótékonyság szeretettel
fűzi össze az, emberiséget és osztályok meg ellenségek lielycdt
testvéreket és barátokat terenit. Nem pusztán eniberszeretetet a
jótékonyság, hanem a világbéke elöhiriiöke és elömozditója.
 ״ ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משהÉs kiment Izrael fiainak
egész községe Mózes szine elöl.‘^ Ez bizonyitja a nagy lelkesedést,
amelylyel Izráel fiai a szentélyhez az ajándékokat hozták és
ebbe^n a tekintetben versenyeztek a nők a férfiakkal és fölülmúlták őket az adakozásban. Ezért olvassuk á Szentirásban:
 ויבאו האנשים על הנשיםMidőn a férfiak oda érkeztek ajándékaikkai, már ott találták a nőket, akik megelőzvén őket arany ékszereiket, függőiket vitték Mózeshez. Nagy érdemül tudatott be
a nőknek, hogy a bálványhoz nem akarták odaadni ékszereiket
elhmben a szentély fölállitásához önkényt és készséggel ajánlótták fel azokat, ezért kaptak ajándékúl az újhold ünnepet, midőn
nem szabad munkát végezniök, hanem ünnepi ruhában öltözködniök.
A jövő életben is nagy jutalom vár reájuk, e nemes cselekedetük
miatt. Ez az, amit bölcs Salamon mondott: אדם אחל מאלף
 מכל אלה לא מצאתי. מצאתי ואשדEgy asszony sem vett részt
az arany borjú készítése és imádásában, egy sem mondta :
 ״ אלה אלהיךEzek a te Isteneid.‘^
 ״ כל מרים תרומת כסףMindenki aki ajándékozott ezüstajándékot.‘^ Egyszer úgy olvassuk:  מריםezüstnél, másszor ismét:
 ״ מניףe m e ln i,e z arra vall, hogy az ajándékozó is, meg az
elfogadó is fölemelte az ajándékot jelezvén ezzel, hogy az ajándék kedves és értékes volt.  ״ והנשאם הביאו את אבני השהםa fejedelmek pedig hozták a sóham־k övek et.E zek b ől készült a főpap melldisze, melyet szivén viselt a főpap. Mivel a fejedelmek
rendszerint fölényesen tekintenek le a népre, büszkék és fönnhéjázók, ezért hoztak ékköveket a melldiszhez, mely engesztelést
szerzett a büszke embereknek. így szóltak a fejedelmek ״Hozzon
csak a nép aranyat és ezüstöt, amennyivel csak rendelkezik,
ami aztán hiányozni fog, azt mi kiegészíteni fogjuk és igy még
mindég eleget fogunk ad a k o zn i.D e alaposan tévedtek, mert a
nép annyi aranyat és ezüstöt hozott, hogy az egész szükséglet
fedezve lett, igy nem maradt más hátra, mint az ékkövek, ezeket
hozták tehát a fejedelmek. Ezért áll a Szentirásdan e szó :
 ״ נשאםfejedelmeké^ hiányosan azaz : ״j^^ betű nélkül, mivel ajándékuk is hiányos volt, nem teljes. Bárha szándékuk tiszta és
nemes volt, mégis hibáztak, mivel ajándékukkal késedelmeztek.
Ebből azt tudjuk meg, hogy az ember sohase késedelmezzen az
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ajándékkal és az isteni parancs teljesitését ne hanyagolja el. Egyes
bölcsek mondják, hogy a felhő hozott drágaköveket az égből,
tényleg  נשאיםfelhőket is jelent. Mások szerint a drágakövek a
mannával vegyest hullottak a földre, melyeket az izráeliták aztán
fölszedtek.
 וימלא אתו רוח אלהיםisten betöltötte Beczalélt isteni szellemmel vagyis ־látnoki képességei, hogy elkészíthesse a különféle munkálatokat, mivel azelőtt sohasem foglalkozott iparral,
művészettel. Isten minden olyan embert képességgel ruház föl, aki
nemes dolog és áldásos munkát végezni szándékozik. מרבים העם
 להביאA nép túlsók ajándékot hozott. És eljöttek a bölcsek,
kik elkészítik a szentség munkáját és szóltak Mózeshez : ״Többet hoz a nép, mint ami kell a. földolgozásra.‘^ Ezzel a bölOsek megmutatták megbízhatóságukat. Erre Mózes kihirdette a
táborban, hogy senki se hozzon többé ajándékot a szentséghez.
Így megszűnt a nép hozni.
 ״ ויעש בצלאל את הארןBeczalél elkészítette a ládát.“ Három’
ládát készített egyet aranyból, másikat fából és az arany ládát
betette a faládába végre egy harmadik nagyobb ládát készített aranyból és ebbe helyezte a két elsőt, igy kívülről belülről aranyláda
volt, csak a belső volt fából. Ez arra tanít, hogy a szegény
hittudós, aki a frigyládához hasonlítható, mivel benne is Tóra
lakozik, megbecsülendő és a gazdag tartozik őt aranynyal elhalmozni. A frigyládába tették a kettétört kőtáblákat is, jeléül annak, hogy a hittudós akit szegénység, nyomor össztdört épúgy
megbecsülendő, mind a gazdag, jómódú hittudós. Többet ér a
tudomány, mint a gazdagság, mert a gazdagság nem boldogít
okvetlen, de a tudomány és nővérei: A lelki erősség, igazságosság,
vallásosság, becsületesség, józanság, szerénység, önmegtartóztatás és szendeség anyjukhoz, a boldogsághoz vezetik az
embert.
 ״ ויעש את הכרר נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאתÉs eikészitette a medencét rézből és talpázatát rézből, az odasereglő
nők tükreiből. Eleinte vonakodott Mózes a tükrök elfogadásától,
mivel ezek a hiúságnak tápot szolgáltatnak, de Isten azt mondta
neki: Nagyon kedvesek előttem e tükrök, mert midőn az egyptomiak sanyargatták népemet nehéz munkával, a nők, hogy
megörvendeztessék férjeiket, ha eledelt vittek nekik a mezőre,
fölékesitették magukat, szép ruhát öltöttek magukra és órákig a
tükör előtt álltak, csakhogy minél csinosabbak legyenek és
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férjeik örömüket lelhessék bennük. Ezért csak fogadd el ajándékukat, odaadó szeretetük eme jeleit és készits belőlük medencét. Ha valaki gyanakodik nejére, hogy hűtlen hozzá, a főpap oda vezeti a nőt a tükörhöz, amely az igazságot ki fogja
deriteni, a medence vizéből fog neki inni adni, melynek hatása
legott észlelhető lesz. Bachja szerint csak az Öreg asszonyok
vitték tükreiket oda, mivel ezek már nem csinosították magukat
tükör előtt, és a vágy, hiúság és rossz hajlam mái távozott tőlük.
Nevezett szerző azt is mondja: Fölötte nagy érdem a szentély
építéséről szóló szentjrási részt olvasni, bárha napjainkban már
nincs szentély, mert miként bölcseink mondották, hogy aki az
áldozatokról szóly fejezetet olvassa, tanulmányozza oly érdemet
szerez, mintha áldozatot hozott volna Istennek, úgy aki a széntély építéséről szóló fejezetet olvassa olyan érdemet szerez,
mintha részt vett volna a szentély építésének munkálatában
Vajha Isten előtt kedves lenne szentélyét újból felépíteni és mi
fölállításában buzgó részt vehessünk szivünk óhaja szerint.
Ámen.

Peklüde

פהודי

ít szent hajlék számadásai
 ״ אלה פקודי המשכןEzek fölszámolásai a hajléknak. ״Bachja
magyarázza bölcs Salamon e mondását: טוב מעט ביראת יי מאוצר
 ״ ר ב ומהומה בוJobb a kevés isteni félelemmel, tiszta lelkiisme־
rettel, mint a sok, a nagy kincs nyugtalan lelkiismerettel, ״rablássál, uzsorával szerzett vagyonnal. טוב ארחת ירק ואהבה שם
 ״ משור אבוס ושנאה בוJobb egyszerű zöldségből készült ebéd
emberek szeretetével fűszerezve és melyet igazságos úton szer־
zett, semmint kövér hús, amelyen embertásai átka, gyűlölete van,״
mivel mások megkárosításával, megrövidítésével szerezte. Böl־
cseink szerint egy mérték telve különféle vétkek és bűnökkel
nem oly súlyos, mint az a bűn, ha embertársát megr^bolta. Nem
is Ítéli el Isten az embert más bűnéért, csupán a jogtalanúl
szerzett vagyonért. Az özönvíz korabeli emberek is bűnösök
voltak bálványimádás és szemérem elleni vétkeik miatt, de
Isten csak a rablás vétke miatt ítélte őket halálra. Jogtalanság a
legrútabb bélyeg Isten teremtményén, aki jogtalanúl cselekszik.
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embertársai javát elrabolja, felebarátját megrövidíti akár uzsora
akár egyenes rablás, útján Isten büntető kezét el nem kerüli. Ezt
mondja bölcs Salamon :  ב מעט ביראת יי1 טValamint jobban izük
az egyszerű ebéd szerető barátok jagy odaadó hu feleség . 01dalán, mint a bő, gazdag lakoma hűtlen,'gyűlöletes társ mellett,
úgy fölötte többet ér az a becsületes úton szerzett garas, amelyen csak szűk ebédet vehet, mintha bőven lakmározhat, de
vagyonához, éldeletéhez szenny és vétek tapad., embertársai
átka, gyűlölete, a megbántott, megrövidített felebarát könnye,,
fájdalma és szenvedése. Inkább takarékoskodjék az ember,
éljen szűkösen, semmint igazságtalan úton szerezzen vagyont és
másnak pénzéből dúslalkodjék. De azért zsugori, fukar se le:
gyen az ember, ne féljen a jövőtől, hanem bízzék Istenben, aki
mindenkor megadja meki a^ mindennapi J kenyerét, miként a
Misna mondja : ״Ki a gazdag? Aki megelégszik sorsával.M idras Így magyarázza e mondatot:  כל ימי עני רעיםAz ész-értelemszegény ember napjai rosszak, az olyan ember, aki telhetetlen
és nem elégszik meg osztályrészével, enni, jóllakni sem mer
mert attól tart, ha jóllakik akkor koldusbotra jut és igy örökös rettegésben él, nem mer élveznií^jóllakni, vagyonából költekezni, ergó minden napja rossz. Ellenben: לטוב ל ב משתה תמיד
aki Istenben bízik, örökön vig, megelégedett és gondnélkül, yidáman él és eszik-iszik. Nem rabol embertársától, ami ;a lég־,
nagyobb vétség. A Talmud mondja: Aki csak egy fillért rabol
felebarátjától, annyi mintha lelkét rabolta volna el, vagy ha
csak a napszámos bérét visszatartja, ha nem fizet neki idejében,
olybá vétetik, mintha lelkét rabolta volna el.. Vannak emberek,
akik jogtalanul szerzett vagyonukkal jót tesznek, adakoznak és
azt hiszik, hogy ezáltal Istennek tetsző dolgot miveinek. Pedig
alaposan tévednek, mert ez ellen már rég fölemelte tiltó szavát
a Szentirás, mondván:  שונה מל בעולהIsten gyűlöli azt, aki rabol és a rablottat áldozatúl hozza Isten oltárán. A rablott eledél élvezése íoiöit tilos áldást mondani, miként bölcseink mondották : Aki búzát lop, tésztát gyúr belőle, chalát vesz és áldást mond, az nem áldja, hanem bosszantja Istent, amint az
írás mondja:  ״ ובוצע ברך נאץ ייAki lop és áldást mond, az
haragra ingerli Iste n t.M á s felekezetű embert megkárosítani,
megrövidíteni vagy megcsalni még nagyobb vétek, mint hitbelit, mert ha izráelita megcsal egy máshitű embere, akkor a csaláson kivtil, Isten nevét is gyalázza, megszentségteleniti, mivel
I i

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

w

^ TiTSkT^
■־-״־.•
#■

' T7, ,..-.
‘ ^י

- ■י

'

וראינה

-> ►Tirr׳״
v' * זu’ ^׳
«־

\í

•--f.

צאינה

כי אשא

326

alkalmat nyújt a, máshitünek megvetöleg, gyalázóla^ nyilatkozni
Isten népéről. Hogy senki ne gyanusithassa Mózest azzal, hogy
a tömérdek ajándékból, melyet Izrael a szentély felállitásához
hozott, Mózes magáncélra is használt, ezért adott önként pontos számot az összegyűlt és felhasznált ajándékokról és szólt:
 ״ אלה פקודי המשכןEzek felszámolásai a hajléknak.״
Midras mondja: Kétszer fordúl elő e mondatban egymás
mellett a szó  ״ משכןhajlék, ״ez arra vall, hogy a különféle
nemzetek kétszer rombolták le Isten szentélyét.  ״ משכן העלותA
bizonyság hajléka. ״Azért nevezi bizonyság hajlékának, mivel e
hajlék, melyben Isten dicsősége honolt, mintegy bizonyság volt
arra nézve, hogy Isten .megbocsátotta Izraelnek ama vétkét,
hogy aranyborjút készített.
 ואת האלף ושכע המאות ושבעים,״Az ezerhétszáz és hetvenöt
sékel. ״Midőn Mózes elszámolt az ajándékokról, hiányzott neki
ezérhétszáz és hetvenöt sékel, bármennyire gondolkozott, nem
jutott eszébe, hogy mire használta föl ezeket. Nagyon bántotta
öt ez a dolog, ekkor égi hang jutatta eszébe, hogy ezekből készitette az oszlopok horgait. Ebből az a tanulság, hogy az embér tisztázza magát minden gyanú ellen felebarátja előtt. Nem
elég; ha csupán Isten előtt állunk tisztán és .ártatlanúl, hanem
kell, hogy a világ előtt is tisztázva legyünk. Vannak körűiményék, pillanatok az emberi életben, melyekben érezzük,
hogy nem elég, ha csak lelkiismeretünk, e benső
biró,
fölment bennünket és önmagunk előtt igazolva vagyunk, hanem
kell, hogy a közvélemény, a világ, a társadalom is meg legyen
győződve ártatlanságunk, becsületességünk és jellemességünkröl.
Isten pedig segítségére siet az igaznak, hogy ártatlansága mielőbb és tisztán napfényre kerüljön.
i
 ״ ויהי בחדש הראשוןÉs történt az első hónapban, a második évben, a hónap elsején fölállitatott a hajlék. ״Háromszor
egymásután állította fel Mózes azon napon a szentélyt. Első izben, midőn az állandó rfeggeli áldozatot akarták hozni, áldozás
után pedig legott szétvette a frigysátort. Másodszor pedig, midön a fejedelmek bemutatták áldozataikat és az oltárt fölszentelték, végre harmadszor, midőn az állandó esti áldozatot hozták. Midras beszéli: Mind akik a szentély elkészítésében fáradoztak megkísérelték a szentélyt felállítani és senki sem volt
erre képes és igy mindannyian elvitték munkájukat Mózeshez
darabonként, csak Mózes tudta felállítani a frigy^átort, amihez
I

*
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egyébként emberi erő elégtelen volt. Mivel Mózes sopánkodott
és bántotta szivét, hogy ö nem vett részt a szentély munkálatában, Isten megnyugtatta öt azzal, hogy kivüle senki sem
tudja majd fölállitani a szentélyt. Mózes azonban csak hozzányúlt, csak érintette hezével és a szentély önmagától felállót és
oly látszata volt a dolognak, mintha Mózes állitotta volna fel.
Jalkut mondja : Többrendbeli csoda történt a szentélyben.
Udvara csupán ötven könyöknyi széles volt és mégis hatszázezer
férfi fért el benne, midőn pedig meghajoltak négy könyöknyi
üres térség volt egy ember és a másik között. Aztán látták, hogy
tűz szállt le az égből, bejött a szentély udvarába onnan bevovonúlt a frigysátorba, letelepedett az oltáron, fölemésztette az
áldozatokat és állandóan az oltáron hevert. Bachja mondja:
Isten Így szólt Izráelhez: ״íme én dicsőségemet nyugodni engedem e szentélyben és fölöttetek, de ha bűnbe estek, dicsőségem
el fog vonúlni tőletek, de ha Messiás eljövend ismét nyugodni
fog glóriám köztetek örök időkig változatlanul. Most csak az
égi tűzben észlelitek a glóriát, de a megváltás idejében, midőn
fölkentem megjelenik köztetek, egész nyíltan és tisztán fogjátok
látni Istent, miként a szent próféta megjövendölte:  בעיןPP כי
 ״ יראו ב שוב יי ציוןSzemtől szembe látni fogják Istent, midőn
visszatér Cionba.^^
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 ״ ויקרא אל משהSzólította Mózest/^ Bachja mondja: Bölcs
Salamon irta ״Péidabeszédei^^-ben: עקב ענוה יראת יי עושר וכבוד
 ״ וחייםA szerénység nyomában kél istenfélelem, gazdagság, tisztelet és élet/^ Az emberi tulajdonságok legszebbike a szerénység. Aki önmagát kevésre becsüli és nem fél másoktól csekélynek tekintetni az szerény ember. A szerény ember nem ismer
megaláztatást. Szerénységre maga Isten oktatott, midőn dicsőségének nyilvánítására a nagy hegyek helyett az alacsony Szinait választotta és az égbe nyúló fák helyett a csipkebokorban
jelent meg. Ezért mondta Ben-Szirach: ״Minél nagyobb vagy,
annál inkább alázd meg magadat mindenben és az Isten előtt
kedvet találsz. ״Mivel tehát ez a legszebb emberi tulajdonság,*
ezért emeli ki a Szentirás Mózes fényes tulajdonságai közül
csupán szerénységét, amint mondva van: והאיש משה עניו מאד
״A férfi Mózes igen szerény volt. ״Szerénységének tudható be az
a körülmény is, hogy nem akart bemenni a bizonyság sátrába,
mely megtelt Isten dicsőségével. Jóllehet, hogy Isten már rég
jelezte neki, miszerint a frigysátorban fog beszélni vele, mégsem akart önmagától bemenni imádkozni és áldozni, mig Isten
egyenesen föl nem szólította öt arra és nem hívta, amint
mondva van:  ״ ויקרא אל משהÉs szólította Mózest és szólt hozzá
az Örökkévaló a gyülekezés sátrából.״
Midras mondja: Mózes harmadik könyvének bevezetése szóros összefüggésben áll a második könyv végével, ahol a frigysátor belső berendezéséről folyik a szó. Hasonló ez a következő
esethez. Egy király megbízta egyik szolgáját, hogy nagyszabású, nagy arányú palotát épitessen számára. A szolga híven
teljesiti felséges ura parancsát és a belső berendezés minden
egyes tárgyára kivéseti a király nevét, de a falakon az oszlo-
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pokon is diszlik felséges ura neve. Idővel a király bevonul fényes palotájába és elhelyezkedik benne. Kellemesen lepődik
meg, midőn mindenütt nevével találkozik és elérzékenyedve,
meghatottan szól: ״Mindezen tíszteletjeleket szolgám mutatta be
és most én bennlakjam, ő pedig künn időzzék ? Nem ! Hivjátok őt,
hogy e pompás palota fényes csarnokaiba lé p j e n .íg y cseleke־
kedett Mózes is. Midőn Isten meghagyta neki, hogy szentélyt
emeljen az ürnak, minden tárgyra irta e szókat: כאשר צוה יי את
 ״ משהmiként Isten megparancsolta Mózesnek.^^ Most igy szól
Isten : Mindezt a tiszteletet tanusitotta Mózes irányomban és én
a szeiitély bensőjében székelyjek, mig ő künn időzzék ? Nem !
Hivjátok őt, hogy e pompás terembe lépjen. Ezért olvassuk a
Szentirásban : ״ ויקרא אל משהÉs szólította Mózest és szólt hozzá
az Örökkévaló a gyülekezés sátrából.
f

Rabbi Iszerli mondja: E szó:  ויקראtörpe Aleffal áll a
Szentirásban, mintha csak hiányzana benne e betű és igy lenne
olvasandó :  ויקרmely szó ״lehülés^^־t jelent. Mózest eleinte bántóttá az, hogy nem ő nyerte el a főpapi tisztséget, ־de midőn
Isten e kifejezést  ויקראhasználta vele szemben, melyet csak
angyalok használnak, amint mondva van: ״ וקרא זה אל זהÉs׳
kiált az egyik a másiknak‘^ legott nagyon megnyugodott és
izgalma lehűlt. Más prófétával szemben e kifejezést olvassuk
״ ויקרvéletlenül, indirect" jelent meg neki Isten, mint Bileámnál is olvassuk  ; ויקרMózes azonban ismert szerénységénél fogva
nem akarta magára nézve e kifejezést használni  ויקראezért kihagyta az Aleft, de Isten egyenes és határozott parancsára kénytélén volt az Aleft is odairni, ámde törpe Aleft irt, hogy olyan
látszata legyen, mintha a betű hiányzanék a szóban.
 ״ מאהל מועדa gyülekezés sátorából.“ Az Úr hangját csak
Mózes hallhatta, bárha Dávid király Isten hangjáról azt irta:
״ קול יי בכה קול יי שובר ארזיםAz úr hangja hatalmas, az úr
hangja cédrusokat tör,“ még sem hallatszott a bizonyság sátorán kivül. így volt ez Sámuelnél is, aki Éli főpappal együtt a
szentélyben volt, hogy Sámuel meghallotta Isten szavát, de Eli
nem, mivel Isten szava nem Élinek, hanem Sámuelnek volt
szánva. Valamint lehetséges, hogy valaki Isten szavát tisztán
hallja, mig a mellette álló ember nem hallja, épúgy lehetséges,
Jiogy valaki láthasson csodákat és természetfölötti lényeket,
mig mások, kik mellette állnak mitsem látnak. így volt ez Dá-
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nielnél is, hogy ö csodákat és angyalokat látott, holott az emberek, kik mellette álltak, semmit sem láttak.
 ״ אדם כי יקריבHa valamely ember közületek áldozni akar."
Rasi szerint e szó:  אלםAdamra, az első emberre vonatkozik, valamint
Adam senkitől sem rabolt, mert hiszen ő volt az egyetlen ember
a világon és minden az övé volt, úgy hozzon az ember csupán
sajátjából áldozatot, de nem abból, amit igazságtalan úton szerzett: rablás, uzsora és mások megrövidítése által. Az áldozást,
valamint az imát, az istentisztelgést összhangzásba kell hoznunk
cselekedeteinkkel. A templomban imádkozni, az üzletien, az
érintkezésben embertársainkkal egyenesszivünek és becsületesnek
kell lennünk. Ezért kiált fel a próféta indignálva: שוחט השר
egyrészt áldozatot hozni a szentélyben,  מכה אישmásrészt pedig
az életben embertársainkat üldözni, megkárosítani, megrövidíteni,
Isten előtt gyalázatos dolog.
 ״ מן הבהמהa baromból." isten csak háziállatok áldozását
engedte meg, mivel a háziállatok szelídek és nem ártalmasak,
de nem engedte meg, hogy vad- és ragadozó állatokból áldozzanak, mivel ezek másokat bántalmaznak és igy az oltárra, mely
az alázatosság jelképe, alkalmatlanok. Madarakból a galambot
engedte meg Isten áldozni, mivel a galamb a legszelídebb a
szárnyasok közül. Állatból leginkább juhot, bárányt, kost és
barmot vagyis a szelíd állatokat.  קרבנו. ״ אם עלרHa égőáldozat
az ő áldozata, a marhából, himet, épet áldozzon." Azért említi
a Szentirás első sorban az égőáldozatot, mivel ezt nemtelen,
rossz és vétkes gondolkozás, tervelésért kellett hozni, a gondolat
pedig mindenkor megelőzi a tettet. A gazdag hozott ökröt égőáldozatnak, mivel kevély és fölényesen gondolkozik, lenézve a
szegényt, a vagyontalant. Ellenben a középosztályból való embér, aki nem oly kevély, nem oly fennhéjázó, juhott hozott áldozatúl, mig a szegény ember, akinek a gondolatai is alázatosak,
szerények csak galambot hozott.  ״ ושחטÉs vágja le." Nem
mondja  ושחטוés vágják le, azaz Ahron és fiai, hanem ושחט
vágja le bárki, ha nem is pap az illető, hanem levita vagy egyszerű izraelita.
 ״ ונתנו בני אהרןÉs tegyenek Áhron fiai tüzet az oltárra."
A Talmud szerint, Nádab és Abihu azért sújtattak halállal, mivel
mesterük Mózes előtt mondtak véleményt és döntöttek vallási
rendelet ügyében. Azt mondták: Bárha az oltártüz az égből jön
kell, hogy közönséges tüzet is hozzanak az oltárra. Rebenu
f

f
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Szaadjah mondja: Nádab és Abihu nem jól értették, hogy mit
értett Mózés az alatt, hogy  ״ ונתנוtegyenek tüzet az oltárra.“
Mózes ugyanis igy értette: Hozzanak közönséges tüzet az oltárra,
de nem ettől, hanem az égi tűzből fog az oltáron elrendezett fa ■
meggyúlni. Ok pedig azt hitték, hogy a közönséges tűzzel kell
a fát felgyújtani. Ebből a tanulság, hogy a tanitványok fokozódott
figyelemmel kövessék tanitójuk előadását, hogy azt félre ne érthessék. Ha Nádab és Abihu jobban figyeltek volna Mózes szavaira és esetleg megkérdezték volna, hogy miként érti e szó t:
 ונתנוakkor nem haltak volna meg. Senkit se tartson vissza az
álszégyen attól, hogy amit nem ért újból kérdezze mesterétől.
Ezt mondták bölcseink:  ״ ולא הבישן ל מרA szemérmes nem
tanulhat.
Bachja mondja: Az ember ártatlanul jön a világra, olyan
tiszta mint az angyal, ha tehát később vétkezik, tartozik áldozatot hozni és engesztelést szerezni a vétkéért, hogy ismét
olyan tiszta legyen, mint az angyal. Ezért ismerje be bűnét az
áldozásnál, vezekeljen azokért amit testével és leikével vétett.
Háromféleképen vétkezik az ember. Gondolattal, szóval és téttel. Ezért hozzon áldozatot, tegye kezét az áldozat fejére és vágja
le, ez által engesztelést szerez ama bűnért, amelyet tettleg elkövetet. Aztán ismerje be bűnét szóval, engesztelést szerezvén
vétkes beszédére. Végre elégeti az áldozat veséjét és engesztelést szerez bűnös gondolataiért, melyek a vesékben székelnek.
Ha már mindezt megtette, hintse a vért az oltárra körösköriil
jeléül annak, hogy a vétkes megérdemelné, hogy vére ontassék a
bűn miatt, melyet elkövetett. A bűnös ember tekintse magát
olyannak, mint aki négyrendbeli halált érdemelne : megkövezést,
megégetést, lenyakazást és megfojtást, de Isten az ő végtelen
kegyességében az állatot fogadja el áldozatnak az ember helyett.
Ha az áldozatot földre dobják úgy képzelje el az áldozó bűnös,
hogy voltaképen ő érdemelné meg a megköveztetést. (az áldózat földre terítése ugyanis
emlékeztet
a
megkövezésre,
mivel azt, akit a nép megkövezett, előbb magas falról ledobták.)
Midőn az áldozatot levágják, képzelje el, hogy ez lenyakazás és megfojtás, amely őt illette volna vétkeiért. Mikor
az áldozatot a tűzre teszik, gondoljon a megégetési halálnemre,
melyet ő érdemelt volna bűnéért és bánja meg az elkövetett
vétkét, megfogadván, hogy többé nem követ el hasonló bűnt
vagy vétket.
ff
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 והסיר את פוראתוa Tóra megparancsolta : ״Ha madárból
való az áldozat, akkor áldozzon gerliczékböl vagy galambsakból
és távolítsa el a begyet/^ Mivel a galamb ide és tova száll
és más udvarokban eszik, ezért kellett eldobni a begyet, amelyben az orozott, rablott étel volt. Ebből is kitűnik, mily megvetendő nagy bűn a lopás, rablás, ha Isten tekintettel van arra,
hogy az oktalan állat begyét sem szabad az oltárra vinni, csak
azért, mert abban lopott étel volt, mennyivel kevésbbé szabad
az embernek másnak tulajdonához nyúlni és lelkét a lopás undók vétkével beszennyezni, ami által lelke örökre száműzetnék
Isten közvetlen közeléből.
 ״ ונפש בי תקריב קרבן סנחה לייHa valamely személy áldoz
ételáldozatot az Örökkévalónak.^^ Az első fejezetben a Szentirás
nem ezt a kifejezést használja:  ונפשami ״lelket^^ is jelent,
hanem azt mondja  ״ אלס בי יקריבHa valamely ember közületek á ld o z .E z t az eltérést igy lehet • magyarázni: Tudva levő
tény, hogy Isten nem szorult a mi ajándékaink és áldozatainkra,
ha mégis azt kívánja, hogy az ember áldozzon a hit oltárán,
csak áldozatkészségét akarja próbára tenni. Ezért is nem az
áldozat nagysága jön tekintetbe Istennél, hanem az áldozó önmegtagadásának nagysága. Szegény ember, ha fillért áldoz, épp
oly dicséretet érdemel, mint a gazdag, aki akár milliókat áldoz.
Mindegy akár sokat, akár keveset teszen «z ember, ha csak a
cél, mely szeme ' előtt lebeg szent és nemesnek mondható,
 לפום צערא אגראminthogy az áldozat értéke és az érdem nagysága mindenkor az áldozó tehetségétől és önmegtagadásának
nehézségétől függ. Az első fejezetben az áldozatokról beszél
általánosságban. Itt azonban lisztáldozatról van a szó. Ki hozott
lisztáldozatot ? A szegény ember, akinek nem telt baromra, vagy
akárcsak baromfira sem. Már most könnyen azt hihetné az embér, hogy a lisztáldozat nem oly kedves, oly tetszetős Isten
előtt, mint az ököráldozat, ezért azt mondja a Szentirás:
 ונפש כי תקריב קרבן מנחה לייAz a szegény ember, ki a lisztáldozat hozza, mintha egész lelkét, önmagát áldozta volna föl,
olybá vétetik csekély értékű áldozata, minthogy ez neki nagyobb
önmegtagadásba, nagyobb áldozatba kerül, mint a gazdagnak,
ha kövér ökröt áldoz.
 ״ כי כל שאר וכל דבש ל א תקטירוMinden ami kovász és minden, ami méz, ne füstölgessetek el abból tűzáldozatot az Örökkévalónak.‘^ Mivel a pogányoknál szokásos volt, hogy áldozataik'4
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hoz kovászt^és mézet használtak, ezért tiltotta el az írás ezékét a tárgyakat á% Isten oltárára hozandó áldozatok hozatalánál,
így is lehet magyarázni:  שארalatt a bűn, a rossz hajlam érértendő,  דבשalatt pedig az élet örömei. Maga Isten odaplántálta a jó m.ellé a rosszat, a szép mellé a rútat, mert a jó és
rossz, a szép és rút közt dúló harc észtanának a neve : élet.
Elet, melynek tartalmát nem meriti ki az álom, élet, mely táplálkozik, verejtéket ont, gyötrelmesen vívódik, indulatokat vált
ki, szenvedélyeket fékez és tusakodik hol nemesért, hol aljasért,
hol jóért, hol rosszért. Szükség van a szenvedélyre is, ha nem
volna szenvedély, ember nem nősülne, nem építene házat, nem
törekednék nagyra, szépre, nemesre. Kellj hogy az embernek
szenvedélyei legyenek és kell, hogy azokon uralkodjék. A szénvedélyek az emberre nézve az, ami az eső a növényzetre —
nélkülök holt posvány az élet, hol fű nem terem és mag nem
csírázik. Csak tudja az ember mérsékelni szenvedélyeit, de égészén kiölni nem szükséges. így vagyunk az élet örömeivel is,
egészen száműzni őket életünkből dőreség, mértékletesen élvezni
azokat, helyes dologi Ezért mondja a Szentírás : כי כ ל שאר וכל
 דבש לא תקריבוMinden szenvedélyt és minden örömet föláldoznod
a hit oltárain nem helyes, nem észszerű dolog tőled.
״ וכל קרבן מנחתך במלח ת מל חMinden ételáldozatodat sóval
sózd meg,“ mivel nem méltó, hogy Isten oltárára nem jól elkészitett étel kerüljön. Eamban szerint, mivel a bálványimádók
nem használtak sót áldozataikhoz, ezért parancsolta a Szentirás,
hogy az Isten oltárára hozandó áldozatoknál só ne hiányozzék.
Midras azt mondja: Az alsó vizeket  ״ מים בוכיםsiró vizek“־nek
nevezik, mivel, midőn Isten az alkotás idejében kettéválasztotta
a vizeket, felső és alsó vizekké, az alsó vizek sírtak, hogy ők
száműzve lettek az égből, ekkor Isten megnyugtatta őket, hogy
az áldozatokhoz sót fognak használni, mely vízből ered. így is
magyarázza a Midras: A világ három részre van osztva: pusztaság, lakott föld és vízterületre. A pusztában adatott a Tóra,
a lakott, benépesített szárazföldön épült a szentély, hogy a világ harmadik része: a vizterület is némi előnyben, kitüntetésben
részesüljön, ezért parancsolta a Szentirás, hogy az áldozatokhoz
sót használjanak, mely vizből veszi eredetét.
 ״ ונפש כי תחטאHa valamely személy tévedésből vétkezik.“
Bachja mondja: Test és lélek közösen követi el a vétket. Úgy
a test mint a Jélek különválva nem tehet semmitsem. A test
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legelső rendeltetése, hogy szervül, műszerül szolgáljon a léleknek. Midras beszéli: Volt Jeruzsálemben két álpróféta : Achab
Kuljah fia és Zidkijahu Maszéjah fia. Ezek a köznép körében
fajtalanságot követtek el és elhitették a néppel, hogy Isten
akarja ezt. Egyizben Nebukadnecar közvetlen környezetében is
Így akartak cselekedni, megokolván ezt a király előtt azzal,
hogy Isten parancsa folytán akarják ezt cselekedni, de a király
nem volt hajlandó ennek hitelt adni, mondván: Én úgy tudom,
hogy a ti Istentek gyűlöli az erkölcstelenséget, hiszen hajdap
huszonnégyezer ember esett el a pusztában Izráelböl ama erkölcstelenség miatt, melyet Zimri elkövetett a raidjanita növel,
hogyan higyjem tehát azt, hogy az erkölcstelenséget ann}dra
gyűlölő Istentek egyenesen parancsot adott volna nektek arra,
hogy a szemérem, az erkölcs ellen vétsetek Tudjátok mit? Én
titeket gyanúba foglak, hogy hamis, álpróféták vagytok. Kajtatok a sor az ellenkezőjét bebizonyítani. íme, én Chananja, Misáel és Azarját egy hét napon által fűtött tüzkemencébe dobattam és Isten megmentette őket, úgy hogy hajszáluk sem éget
el. Nossza ! Én titeket is csak egynapon át fűtött kemencébe
dobatlak, ha kiszabadúltok, akkor igazolva lesztek és én hitelt adok minden szavatoknak. A sarokba szorúlt két álpróféta
most szabadkozott, hogy amazok hárman voltak, mi csak ketten
vagyunk, kettőnek nem, csak három igaznak mutat Isten csődát. Erre Nebukadnecar meghagyta nekik, hogy válasszanajc
maguk mellé még egy igaz embert, hogy hárman legyenek. Mire
ők a főpapot, Jehosua Jehoczádek fiát választották maguk közé,
remélvén, hogy az ö érdemében ők is menekülhetnek, de tévedtek, ők ketten elégtek, de Jehosua a főpap sértetlenül került ki
a tüzeskemencéböl.
 ״ אם כהן הטשיח יחטאHa a fölkent pap vétkezik. ״Azért
említi a Tóra először a főpap áldozatát, mivel, ha a főpap
vétkezik, áldozatot hoz és Isten elfogadja áldozatát, engesztelést szerez vétkéért, akkor közönséges ember áldozatát, még
inkább fogadja el, mivel a főpap vétke fölötte súlyosabb a közönséges embernél. Általában véve, minnél nagyobb állású az
ember, tette annál súlyosabban nyom a mérlegben és igy
büntetése is súlyosabb.  ״ לאשמת העםA nép bűnösségére. ״Ha
a főpap vétkezik, tettével azt eredményezi, hogy az egész nép
példát vesz tőle és ugyanazon bűnt követi el. így hát, ha p,
főpap vétkezik, vele együtt az egész nép esik bűnbe. לא שמת העם
\

■

^
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a közönséges bűncselekedeteket is jelenti, amelyek nem vétettnek oly szigorúan és bünszámba alig megyen a nép közt.
Ilyenekért se szégyeljen a pap vezekelni, megtérni, áldozatot
hozni.
 ״ אשר נשיא יחטאAmidőn a fejedelem vétkezik. ״A főpapról nem igy fejezi ki magát a Szentirás, hanem :  ״ אם יחטאha
vétkezik. ״Mivel a főpap óvakodik, hogy ne vétkezzék, ezért
csak feltételes módban em liti; ״Ha vétkeznék. ״Ugyanilyen kifejezést használ a Szentirás a Szinhedrinnál is ; ״Ha vétkeznék,״
mivel a legfőbb bíróság tagjai tudván, hogy Isten dicsősége
nyugszik rajtuk, nagyon óvakodtak a legcsekélyebb bűn és vétek elkövetésétől is. Midras mondja:  אשד נשיא יחטאboldog a
kor, melynek fejedelme és előkelősége megtér és áldozatot hoz
még tévedésből, akaratlanul elkövetett vétkeiért is, mennyivel
inkább elvárható, hogy szándékos bűneiért is vezekelni, megtérni áldozni fog. Bölcseink mondották: Ha község, gyülekezet,
sokaság vétkezik, akkor annak feje, vezetője bűnhődik érte,
mivel az ő feladata lett volna a népet jobb belátási a tanítani
és a vétkezéstől óvá inteni. Egyébiránt amilyen az úr olyan a
szolga, amilyen a király olyan a nép, mivel a köznép mindég
fölfelé tekint és vezetőin vesz példát. ויחי בימי שפלט חשופטים אוי
 לדור ששפטו את שופטיהםJaj a kornak, mely biráit elitélni
kénytelen.
״ ונפש כי תחטאHa valamely személy vétkezik, hamisan esküvén. ״Midras mondja : Isten eget és földet, angyalt, embert, világot
és mindent ama rajta van félnevének használatával teremtette,
amint mondva van: ״ בי ביה יי צור עולמיםJoh nevével alkotta az
Örökkévaló világot. ״Nem akarta ugyanis egész nevét kiejteni.
Ebből a tanulság, hogy mily nagy vétség Isten nevét haszontálánál kiejteni. Bölcseink
azt mondták, hogy az ember
igaz eskütől is tartózkodjék. Történt Har-Hamelech országban,
hogy az egész ország, lakóinak könnyelmű esküje miatt tönkremeát, elpusztult. Jóllehet, hogy nem hamisan esküdtek, de mert
Isten nevét hiábavalóságra ejtették ki minduntalan, ezért hozott
Isten pusztulást országukra. Mennyivel nagyobb bűn és vetek
hamisan esküdni és Isten nevét tanúságul fölhívni hazug, hamis
dologra.
^
 והוא עדHa valaki tudja, hogy embertársa vétkezett és
tanúnak hívják, ő pedig megtagadja a tanuságtételt, akkor vétkezik. Bachja igy magyarázza: Ez a szó:  והוא עדIstenre
<
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vonatkozik, Isten tudja, hogy ki ismeri embertársa bűnét és még
sem vall ellene, ezért Isten az olyan embert szigorúan meg
fogja büntetni. A Tóra ezt a szót:  לואfölösleges ״vav‘‘־val
irta le, jeléül annak, hogy aki a tanúbizonyságot megtagadja
annyi, mintha tagadná Istent, aki hat nap alatt teremtette a világot.  ויוszámértéke hat.
 ״ נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקדשי ייHa valaki hűtlenséget követ el és vétkezik tévedésből az Örökkévaló szentségei ellen." Bachja mondja : Isten ellen elkövetett hűtlenséget
az írás először ,על דl!־כnak jelöl meg, vagyis öntudatlanul elkövetett véteknek, mivel Isten az ellene szándékosan elkövetett
hűtlenséget is csak tévedésnek minösiti, ellenben, ha az ember
felebarátjától rabol öntudatlanúl, ezt a Szentirás  חטאszóval
bélyegzi meg, vagyis szándékos bűntettnek és a szerint bünteti
is, mivel Isten érzékenyebben-sújtja azt, aki embertársától,  ־mint
azt, aki Istentől rabol. Rabláshoz a csalást számítjuk, mely a
rablástól csak az által különbözik, hogy a csaló a birtokosnak
beleegyezésével sayátitja el a vagyonát, de ezen beleegyezést
hamis előterjesztés által nyeri meg a csaló. A csalás egy neme
a szószegés is, mely által valaki adott szavát, Ígéretét meg
nem tarlja, A csalás tiltva van nemcsak tetteinknél, hanem
szavainkkal is.
És lészen, ha vétkezik és bűnbe esett, והשיב את הגזלה אשר
 גולakkor térítse meg a rablottat, amit elrabolt." Azért ismétli
a Szentirás, hogy térítse meg a rablottat  ״ אשם נזלamit elrabolt," mivel csakis a rablott tárgyakat és nem annak értékét
kell visszaadni. A Talmud úgy rendeli el, ha valaki gerendát
rabolt és beépítette házába, akkor lebontani tartozik házát,
hogy a rablott gerendát visszaadhassa, de Hilel módosította e
rendeletet, hogy csak értékét tartozik visszaadni, mert ha a
rablott gerendát természetben kellene visszaadni, akkor megnehezitenők a megtérést, mivel az ember, mintsem, hogy házát
lebontsa, hogy visszaadhassa a gerendát jogos tulajdonossának,
inkább nem tértié meg és nem adná vissza a rablottat.
Kétféle bűnt különböztetünk meg, olyant, amint az ember
Isten ellen követ el és ezzel lelkének, tehát Önmagának árt és
vét és olyant, amit embertársa ellen követ el, ha megszégyeníti,
tettleg bántalmazza, vagy megrabolja és ezzel nemcsak felebarátja, hanem egyszersmind Isten ellen is vét, igy hát ez az
ntóbbi bűn súlyosabb. Az özönvizbeli kor legnagyobb bűne a
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rablás volt. Midőn Ezekiel korholta Izráelt, fölsorolta összes büneit, végül pedig emliti a rablást szólván : ״Ezért sújtani foglak
benneteket.‘^ Ebből következik, hogy a büntetést ez utóbbi bűn
vonta maga után.“
״ ואת אשמו יביא לייBünáldozatúl pedig vigyen az Örökkévalónak egy ép kost.“ Habár visszaadta a . rablott tárgyat,
mégis tartozik bünáldozatot hozni, mivel a rablás fölötte nagy
bűn. Jób is Így korholta társait:  ״ אם און בידך הרחיקהוHa jogtalanúl szerzett vagyon van kezedben, legott származtasd vissza
tulajdonosához,  ואל תשבן באהליך עולהmblott tárgyat ne tarts
házadban, hanem add vissza jogos birtokossának, בי אז תשא פניך
akkor aztán fölemelt fővel járhatsz embertársaid között. A lelkiismeret furdalása a lélek szent horgonya, mely nem enged minkét teljesen a bűnök örvényébe sülyedni, de minden gyötrelmek
legnagyobbika a bűnökkel szennyezett lelkiismeret, mivel ez
egy megvesztegethetlen biró. Dávid király igy mentegetődzött
Isten előtt: ״Uram Istenem ! ha vétettem  לך לב דך חטאתיakkor
csak neked, akkor csak ellened vétkeztem, de nem embertársaim
iránt, mivel soha senkit meg nem röviditettem. Ezért volt része
az örökéletben. Adja az Ég, hogy mi is kiérdemelhessük a ménnyei életet feddhetlen magatartásunk és tiszta lelkiismeretünk
által. Ámen.

Czav

— צו
4

4

mindennapi égőáídozaí.
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: צו את אהרן ואת
 בניוParancsold meg Ahronnak és fiainnk.“ Salamon király mondotta:  ״ חוקר רגלך מבית רעיך פן ישבעך ושנאךRitkán jáij barátod
házába, nehogy megunjon ,és gyűlüljön téged.“ Bárha jó és tanácsos, hogy az ember sok jóbaráti'a tegyen szert, de ne sokat
járjon a lakásukra, mert könnyen alkalmatlanná válhatnék
nekik. Bizonyos, hogy az, ki baráthoz gyakran jár és társaságukat időnként fölkeresi, kell, hogy leginkább két jó tulajdonsággal rendelkezzék : Ne legyen dölyfös, fennhéjázó, hanem viselkedjék szerényen, mivel a gőgös embert senki sem kedveli és
magától távol tartani igyekszik, de egyszersmind ne essék a
másik végletbe, ne legyen hízelgő, mert rossz tükör a hizelkedés.
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A ki hizeleg neked vagy megcsalt, vagy meg akar csalni. Túlcsigázott dicséret és hizelkedés szellemi méreg. A szúnyog előbb
énekel aztán csip, a hizelgö először édesen aztán rágalmazva
szól. Ezért mondja bölcs Salamon: ^^Jobb a bölcstől megdorgáltatni, mint a bolondnak liizelgésével megcsalatni.^^ Nem jó
sokat járni barátaink házába. Egyáltalában mindenben és mindentitt megárt a jóból a sok. Hiszen méz és czukor igen édes, de
a sok édesség émelygőssé válik. Maga az eső, ami az élet, a
lét, az áldás, mégis ha túlsók megárt és kártékony. Ezért mondja
Salamon király az idézett mondatban:  מבית רעךmég legjobb
barát házába se járj sűrűén, mégkevésbbé középszerű barátod
lakásába. Vannak különösen bizonyos időszakok a napban, midőn nem ajánlatos barátainkhoz ellátogatni: EtkezéSf alvás és
munkálkodás idejében.
Midras mondja e szó alatt:  ק ר רגלך1 חértendő, hogy ne
sokat járjunk Isten szentélyébe áldozatokkal. Bárha az írás mondja :
אבא ביתך בעולות
gyakran jövök házadba áldozattal,‘^ de
ezalatt csak égőáldozat értendő, mivel az égőáldozatot vétkes,
bűnös gondolatért hozták, már pedig attól, hogy az ember gondolatban ne vétkezzék, alig menekülhet és óvakodhat az ember.
Helyes tehát, hogy ilynemű bűnökért mindenkor hozzon az ember
áldozatot és igy gyakran kell a szentélyben megjelennie, de
óvakodjék az ember, a tényleges bűntől. Ne gondolkozzék akként: vétkezem és aztán viszek az Úrnak vétekáldozatot. Erre
nézve mondta tehát bölcs Salamon: Ne járj sokat a szentélybe,
mert e gyakori megjelenésed azt bizonyltja, hogy sokat vétkeztél. Isten nem akarja, hogy vétkezz és áldozatot hozz, mivel a
törvény megtartása, megőrzése többet ér, mint az áldozat sokasága.
Rossz gondolatok leginkább éjjel fogamzanak az ember
elméjében, ezért mondja a Tóra: זאת תורת העלה על מוקדה על
 ״ המזבח כל הלילה עד הבקרEz az égőáldozat tana; ez az égőáldozat legyen a tűzhelyen, az . oltáron egész éjjel reggelig,“
mivel az égőáldozatot vétkes gondolatokért, melyek leginkább
éjjel keletkeznek, kell hozni. Különben pedig az égőáldozat az
áldozatok“sorában az első helyet foglalja el, illetőleg a legfontosabb, a legszentebb áldozat, ezért nem kapott az áldozó pap
részt ezen áldozatból, hanem az egész elégettetett az oltáron,
mivel bűnös gondolatért, mely a test hozzájárulása nélkül keletkezik, hozatik, ezért a test ne élvezzen belőle, nem úgy, mint
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másnemű áldozatoknál, amelyeknek bizonyos részei a papot
illették.
Minden ember azon legyen, hogy áldozást vagy imát, könyörgést alázatosság kisérje, saját méltóságát tegye félre és
csak Isten dicsösittetése lebegjen szeme előtt, neki hódolni legyen a főcél. A főpap a legdíszesebb ruháit öltötte testére, midőn az isteniszolgálatot végezte, da annak végeztével levetette
azt és a hamu eltávolításához más, kevésbbé díszes ruhát vett
fel. Ebből a tanulság; ha az ember templomba megy imádkozni,
vagy más vallási szertartást végez, öltözködjék ünnepélyesen.
Illik, hogy az ember külső megjelenése tiszta, válogatott legyen
midőn Isten előtt megjelenik. Bölcseink mondották : Aki tiszteletteljesen viselkedik Isten előtt, az tiszteletben fog részesülni
mindenkor, de aki Isten tiszteletét, dicsőségét kisebbíti, az bűntetésben részesül, miként Izakar, Beroka fiával, a főpappal történt, aki jobban ügyelt az áldozásnál saját tiszteletére, méltóságára, mint Isten dicsöittetésére. Annyira hiú volt, hogy az áldozásnál selyem keztyüt húzott kezeire, ami ellenkezik a vallási szabálylyal, ezért nem is késett büntetése. Történt, hogy az
uralkodó és felséges neje közt nézeteltérés uralkodott bizonyos
vitás ügyben és elhatározták, hogy a kérdés tisztázására Izakar
a főpap véleményét kérik ki, Izakar megjelenvén az uralkodó
pár előtt, a vitás ügyben helyes és elfogadható véleményt mondott, de magatartása, hanyag viselkedése, jelesebben az udvari
etiquette. Hiedelem szabályai ellen vétett, midőn a királyi pár
jelenlétében kezével hadonázott. Mire a király azt mondta neki:
Nézeted helyes, de viselkedésed kihivó és megtorlást érdemel,
mire megparancsolta, hogy a főpap jobb kezét vágják le, de
ez megvesztegette a király szolgáját arra kérvén őt, hogy ne
jobb, hanem bal kezét vágja le neki. Így is lön, de midőn ez a
király tudomására jutott megparancsolta, hogy most már jobb
kezét is vágják le. Midőn Rabbi József ezt az esetet megtudta
Így kiáltott fel; Hála neked Uram Istenem, hogy Izakart vétkeért ebben az életben sújtod és nem a másvilágban, ahol bizonyára súlyosabb büntetés várt volna reá. Innen a tanulság, hogy
ha valaki istentiszteletet vagy egyéb vallási rendeletet végez,
tegye azt a szükséges áhitat kíséretében, csakis Isten tisztelete,
dicsöittetése és magasztalására.
Sok csoda történt az oltáron az égőáldozat bemutatása alkalmával. Többek között az is, hogy bárha az oltár fából volt
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alkotva és csak ogy aranyérem vastagnyi réz födte e faalkotmányt és állandóan tűz égett rajta, az oltár még sem égett
meg. Ezért is olvassuk kétszer e kifejezést:  ״ לא תכב הel no
a lu d jék ,a n n a k jeléül, hogy a tűz az oltáron soha el nem
aludt és az oltár még sem égett el.
 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכב הa buzgalom, a lelkesedés
szent tüze égjen és lángoljon örökké a hit, az emherszeretet, a
haza szent oltárán kiolthatatlanúl. Bárha az oltártüz az égből
eredt, mégis kötelesség, hogy az ember is tegyen hozzá tüzet.
Jóllehet, hogy Isten oltja belénk a lelkesedést minden szép, nagy
és magasztos ügy iránt, mégis maga az ember is tartozik e
tüzet lángra szitani, éleszteni és fellobbantani. Minden fellángolás, lelkesedés, hevülés szép és magasztos dologért egy-egy új
tavaszt hord méhében : eszmék kikeletjét, melynek szintén megvan a maga rügyfakadása és bimbóhasadása. Miként a holt
rögből új életetet fakaszt elő a tavaszi napsugár, azonkép a
lelkesedésből kisugárzó verőfény is termékenyitő bizsergést varázsol a hagyományokban eldermedt telkekbe, új sóvárgások
csíráznak ilyenkor a régi érzelmek talajában és az új vágyak
szárnyain új eszmék szállnak a szivekbe.
 ״ ופשט את בגדיו ולבש בגרים אחרייםAzután vesse le ruháit
és öltsön más ruhákat; és vigye ki a hamut a táboron kívülre,
tiszta helyre/J Trónokon, alacsony kunyhókban, pólyákon, őszek
támaszbotjain egyenlő dühvei gázol a halál. Öregnek ajtóban
ifjúnak cselben a halál, mert az ifjú meghallhat, az öregnek
meg kell halni. Meghalni akarni bűn, meghalni nem akarni dőreség, mert mióta a földet ember lakja, a halál szüntelen követel áldozatokat. Nem?.edékek tűnnek el a semmiség homályábán, nemzedékek jönnek ismét a felszínre. Ez a világ rendje
változatlanúl fennáll a nagy világegyetem közepette. Az ember
halálra születik, élete nem egyéb, mint fáradalmas zarándoklás
a sír felé. Mindnyájunk életét e rövid pár szóban lehetne jellemezni és összefoglalni: született, sirt és meghalt. Bizony mindnyájunkra lehet alkalmazni az írás e szavait: ופשט את בגדיו
Egy bizonyos napon levetik az emberről a közönséges ruhát,
 ולבש בגדים אחריםés felöltöztetik más, fehér, halottas ruhába.
 למחגהf והוציא את הדשן אל מחו״aztán kiviszik a hült tetemet, azt
a részt ami por, hamu az emberben, a táboron kívülre és ejr
helyezik  אל מקום טהולegy tiszta helyre,
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 הוא העלה על מוקדהAki nagyon magasan hordja a fejét,
büszke, kevély, dölyfös, nyegle, hiválkodó és fennhéjázó az
tüzhalállal bűnhődik, miként Szodoma lakói, akik büszkélkedtek
és lenézték embertársaikat, sőt Isten ellen is fellázadtak, ezért
tüzhalállal múltak ki. A véges embernek valóban nincs oka
büszkélkednie. Ha meggondolja, hogy porból származik és porrá
lészen ismét, hogy (5gy gyönge fuvallat, egy kis szellő éri és
mivé válik, ha él benne a tudat, hogy mindannyian por vagyunk,
haldoklók, sírba készülők, akkor kell, hogy alázatosság, a szerénység egy neme szállja meg.
״ צו את אהרן ואת כניוParancsold meg Ahronnak és fiainak.^'
Az előző fejezetben először vannak említve Ahron fiai és csak
aztán Ahron, büntetésül, mivel az arany borjút készítette, és igy
mintegy száműzte önmagát Isten közeléből. Ámde Mózes könyörgött érte Istenhez, mondván : ״Lehetséges-e a forrást gyűlölni
és vizeit kedvelni," ezért itt már először emlittetik Ahron neve
és csak utána fiainak nevei.  זאת תורת העולהEz a !élekről szóló
tan, mely magasabbra emeltetik az égi testeknél és égi lakóknál és valóban a^ igaz ember érdemben magasabban áll az
angyaloknál is.
 ״ וכל מנחת כהןa papnak minden áldozata mindenestől égjen el." De csak kohanita származású férfiszemély és nem nőszemély
áldozata. Mivel nőszemély, Éva hozta a halált a világra, ezért
különbséget tesz az írás kohanitá férfi és nő között, amennyiben
nő nem részesedhet az áldozatok éhezésében annyira, mint a
férfiszemélyek. Vannak ugyanis áldozatrészek, melyeket csak
kohanita férfi־־-fogyaszthatott el.
ת שחט העלה ת שחט החפזאת. ״ במקום א שדAmely helyen levágják az égŐáldozatot, ott vágják le a vétekáldozatot.‘‘ Itt is
látjuk, mennyire kíméli a Szentirás az emberi méltóságot és a
nyilvános megszégyenéstől óvja, menti. Miként már említettük
égŐáldozatot bűnös gondolatokért hoztak, ha az ember gondolatban vétkezik, még ez nem nagy szégyen, mivel ettől alig
óvhatja magát az ember és igy áldozatát minden szégyenérzés
nélkül hozhatja és mutathatja be az Úrnak. Nem úgy a vétekáldozat, melyet tényleg elkövetett bűnök engeszteléseül hoztak,
ez már szégyenérzéssel jár, ha köztudomású lesz, hogy az illető
áldoz, mivel vétkezett. Ezért parancsolta az írás : ״Amely helyen
levágják ez égŐáldozatot, ott vágják le a vétekáldozatot" és igy
f
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a nagy közönség nem tudhatja meg, hogy valóban elkövetőit
vétekért hozza az illető áldozatát.
 ״ הכהן המחטא אתה יאבלנהA pap, aki vétekáldozíitnak áldozza, egye meg azt/^ így is lehet értelmezni: 1 tiszta állapótban levő pap egye meg, de nem a tisztátalan, כל אשר יגע
 ״ בב שרה ייקדשMinden, ami érinti húsát szent legyen/^ Minden
ami szenthez, tisztához szegődik, érintkezése által megszentül,
megtisztúl, ellenben nehéz dolog szurkot érinteni anélkül, hogy
be ne piszkolódjunk. A jók társasága erénygyakorlat, a rosszaké
egyenes megrontása az erénynek. ״Es ha föcscsen véréből va!amely ruhára, azt mosd meg szent helyen. A cserépedény pedig, melyben főzték, töressék össze ; ha azonban rézedényben
főzték, akkor súrolják meg és öblítsék ki vízzel,“ vagyis forró
vízzel tisztáltassék ki.
Ez az áldozatok tana, melyet parancsolt az Örökkévaló
Mózesnek a Szinai hegyen ביום צותואת מ י ישראל להקריב את
 ״ קרכניהםamely napon megparancsolta Izráel fiainak, •hogy áldozzák áldozataikat az Örökkévalónak.“ Bachja kérdi : A SzentÍrás elrendelte az áldozást, az áldozatok kultuszát, miért mondja mégis a próféta Isten nevében : ״Én nem adtam parancsot
szülőiteknek áldozatokra nézve?“ Tagadhatlan, hogy Isten
igenis meghagyta Izráelnek, hogy áldozzon, mivel nincs ember
lett légyen az a legvallásosabb, hogy ne vétkezzék és egyene*sen Isten kegyességére és jóságára vall, hogy áldozatok által
engesztelést nyújt Izráelnek, hogy vétkének súlya és büntetésének terhe alatt össze ne roskadjék. Amit pedig a próféta mond,
hogy Isten nem követelte őseink, szüléinktől az áldozat bemutatását azt úgy értette, hogy áldozatot hozni és Isten parancsait
meg nem tartani, szavára nem hallgatni, azt nem kívánta Isten,
így értette Dávid király is :  ״ !בה ובנחה לא חפצתvágó és ételáldozatot nem kívántál,“ ha amellett isten szavára nem hallgatnak. Többet ér a vallásos élet, mint az áldozatok sokasága.
Isten nem parancsolta, hanem megengedte, hogy neki áldozatot
hozzunk. Áldozd Istennek a dicséret áldozatát, mert áldozat Istennek a kesergő lélek, az alázitosság, a hit szerinti élet. Minden áldozatnál többet ér a szófogadás. Ha nem vétkezünk, ha
megtartjuk Isten ^parancsait, akkor fölösleges az áldozat. így
érthetjük meg a Sámuel és Saul próféta közt lefolyt párpeszédet. Isten ugyanis meghagyta Saul királynak, hogy indúljon
harcba Aniálek ellen és irtson ki minden élőt* Aniálek köréből.
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Saul elment ״legyőzte Amáleket, de sajnálta a kövér barmokat
leölni és zsákmányül ejtette azokat. Isten erre kijelentette Sámuel prófétának, hogy nincs megelégedve Saullal, mivel nem
cselekedett parancsa szerint. Midőn pedig Saul és az egész
győzedelmes nép a harctérről visszatért, Sámuel elébe ment és
midőn a király* meglátta igyen köszöntette ö t: ברוך אתה ליי
 הקימותי את ד ב ר יי,,Áldva légy az örökkévalótól! íme teljesitettem Isten p a ra n csá t.E rre Sámuel : ומה קול הצאן הזה באזני
 ״ וקול הבקר אשר אנבי שמעHát mit jelent a juh hangja fülemben és a barom hangja, melyet h a l l o k M i r e Saul* felelt:
״Amálektöl vettem el, mivel a nép megsajnálta a juhok kövérjeit és a barmokat és ezeket elhozta, hogy Istennek áldozzon
belőlük. •״De Sámuel ellenvetette : Hát kivánja־e Isten az áldózást, az égő és vágó áldozatokat? szó fogadás többet ér az áldozatnál, a figyelem többet, mint kosok kövérjei. ״Ezzel ^ m uel
értésére adta Saulnak, hogy milyen elentmondás rejlik szavaibari. Először azt jelentette ki Saul Sámuelnek: הקימותי את דבר יי
״Teljesítettem az Örökkévaló parancsát. ״De Sámuel legott figyelmeztette az ^ellenkezőre, az ellenmondásra, mely egész ténykedésében rejlik, mert ha Isten szavára hallgatott, ha parancsát
hiven teljesítette.  ומה קול הצאן הזהakkor mire való a sok nyáj?
Áldozásra, Isten ajándékozására? De hiszen, ha Saul megtette,
amit'Isten kívánt tőle, ha teljesítette parancsát, ha nem vél•
kezett, akkor minek az áldozat? Ha nincs bűn, nem kell áldozat.
^
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Vedd Ahron
és fiait, meg a ruhákat és ׳a kenetolajat ואת בל העדה הקהל אל
 פ ת ח אהל מועדés az egész községet gyüjtsd egybe a gyülekezés sátorának bejáratához. ״Midras mondja : Mózes csodálkozva
kérdi Istentől : Hogyan ? Hatszázezer ember, nők és húsz éven
alóli ifjakon kívül, helyezkedjenek el a gyülekezés sátorának
ajtajánál, hiszen nem férnek ott el ? De Isten igy felelt neki :
Előttem nem létezik lehetetlenség, csoda vagy képtelenség. En,
aki az eget kiterjesztettem a föld fölé, mint a kárpitot, En, aki
e nagy gyülekezetét a Szinai tövében elhelyeztem, ahol Izráelen kívül még tömérdek angyal is volt. Én, gki majdan a holtakat új életre hozom és a megszámlálhatatlan népességnek
helyt adok a földön. Én ezúttal is lehetővé teszem a lehetetlennek látszót, hogy az egész község egybegyülhessen a gyülekezés sátorának bejáratánál.
•

•
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Mózes levágta a felavatási kost és vett annak véréből
 ״ ויתן על תנוך אזן אהרן הימניתés tett Áhron jobb fülének porczogojára, jobb kezének hüvelyk ujjára és jobb lábának hüvelykujjara/^ Az ember teste emlékeztet három világra: Feje, amelyben az ész, az elmetehetség honol az angyal lakta egekre einlékeztet, ahonnan a bölcsesség, az értelem ered, ezért hintettek a
föpnp jobb fülének porczogójára, vagyis a fejrészre. A szív
emlékeztet a planéták világára, valamint az égi testek szüntelenül működnek és ha egy perezre működésűk megakadna, a világ
fenn nem állhatna, úgy az emberi szív is szünet nélkül működik.
Más testrészek, hol működnek, hol pihennek. Ha egyszer a szív
megszűnik dobogni — oda az élet, ezért hintettek vért a főpap
jobb kezének hüvelyk újjára, mely a szívnek átellenében van.
Az ember lába emlékeztet az alsó világra, a földi életre, ezért
hintettek vért a főpap jobb lábának hüvelyk újjára. Ebből a
tanúlság, hogy az ember óvakodjék testét vétkekkel beszennyezni,
minthogy teste három világraf is emlékeztet, mindezt megértették
az emberrel az áldozásnál. Ámde e vérhintésnek más jelentősége
is volt. A főpapnak szivére köttetett, hogy fülét csak szent dőlgok meghallgatására használja, keze meg lett szentelve, hogy
vele csak jót, csak nemeset miveljen és lába ne szegődjék a
bűn szolgálatába, hanem csak üdvös dolgok után járjon.
 ״ ו&תח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימיםÉs a gyülekezés
sátorának bejáratánál maradjatok nappal és éjjel, hét napig.^^
Midras szerint e hét nap Nadob és Abihú elhalálozásának gyászólására volt szentelve, miként Isten elrendelte az özönvíz idejében is, hogy hét napig tartó gyászt tartsanak a bűnösek elhalálozásáért. Bachja kérdi, hogyan rendelte el az irás a gyászt,
mielőtt Nádab és Abihú még meghalt? ügyde az ember, aki
nem tudja előre, hogy hozzátartozója mikor fog elhalni,, nem
gyászolhat, csak a haláleset beállta után, de Isten előre tudta,
hogy Nádob és Abihú természetellenes halállal fog kimúlni,
ezért már eleve elrendelte az értök való gyászolást.
A hét felavalási napon Mózes működött főpapi minőségben,
ő áldozott, ő avatta föl Ahront és fiait és vezette be őket hivatálukba. Ez a fejezet Adar hó huszonharmadikán mondatott Mózesnek. A hajlók felállítása hét napot vett igénybe, nyolezadnapon végezte Mózes a szolgálatot benne, ez Niszan ujholdnapjára
esett. Ekkor jött Isten dicsősége és nyugodott a hajlékon. Hoztak vétekáldozatot az oltár engesztelésére és megszentelésére,
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azután hoztak égő áldozatot a papok engesztelésére és hogy en*■
nek révén megengedtessék nekik az isteni szolgálat végzése,
végül pedig békeáldozatokat hoztak Isten dicsöittetésére.
Napjainkban már nincsennek oltárok, nincsen szentély és
nem léteznek áldozó papok, de ezért ׳most is vannak szent oltárok, amelyeken áldozni minden ember szent és el nem mulasztható kötelessége. Ilyenek : a vallás, a hit, a tudomány, az ember
és hazaszeretet szent oltárai. Csakhogy a legtöbb ember nem
tudja,  איזהו מקומן של זבחיןhogy milyen oltáron áldozzon és ahelyett, hogy a vallás, a szent tudomány és az emberszeretet meg
hazafiasság oltárán áldozna, összetévesztve az oltárokat, tévédésből áldoznak a hiúság, az éldelet, a divat és az önzés
molochjának és annak oltárán.

S’mini

שמיני

fthron és fiai első áldozata.
 ״ ויהי ביום השמיניÉs lőn a nyolczadik napon.“ Bölcs Salanion mondotta:  ״ חבמת נשים בנתה ביתהNői bölcsesség fölépíti a
házat.“ Ez a Tórára vonatkozik, mely bölcs nőí|'z hasonlittatott.
 הבמותSok bölcs tan rejlik a Tórában és hasonul az okos, rend־
szerető asszonyhoz, aki házát minden szükséges^U ellátja, takarit és rendet tart benne, süt, főz és asztalt térit. A Tóra is elébünk találja a sok, szép és bölcs tanokat és egyenes felhívást
intéz az emberekhez :  ״ לכו לחמי בלחמי ושתו יין מסכתיJertek egyétek kenyerem, igyátok boromat! Hagyjátok el bűnös utaitokat
és fogadjátok el az én bölcs tanításomat.“ A bálványimádás el־
lenben hasonlít erkölcstelen nőhöz, aki másokat roszra csábit,
miként az írás mondja: אשת כסילות ת מי ח פתיות ב ל ידעה מח וישבח
 ״ לפ תח ביתהBalga nő össze-vissza beszél, kiül az utczára nyiló
háza bejáratába, nem ügyel semmire sem a háztartásban, úgy
hogy háza üres és ö a legszükségesebbnek hiányában szenved.“
Ilyen a bálványimádás is.
Bölcs Salamon e mondására :  ״ חצבה עמודיה שבעהA bölcsesség hét oszlopra építette házát“ a Midras azt mondja : A Tóra
bölcsessége hét égből veszi eredetét, származását és az olyan
ember, aki a Tóra szabályai szerint él, az örökli a hét világot.
A hetes szám egyébiránt jeles szám, melylyel gyakran találkozunk
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a Szentirásban. Szombat a hét hetedik •napján van, a hetedik év
ugarév, jobelév hétszer hét esztendő után következik, hét napig
tart a gyászhét, házasságkötés alkalmával is hét* örömnapot rendeltek el. A szentély fölavatása is hét napig tartott. Ez idő alatt
Mózés áldozott és szentelte föl az oltárt, a nyolczndik napon vagyis Niszan hó elsején Ahron és fiai vették át a hivatalt és áldoztak Istennek. Az nap Izráel tízféle tiszteletben részesült.
A szent zsoltáros szerint Isten igyen sz ó l: אמרתי להוללים
 אל תהולוMondtam azoknak, akik féktelen örömnek engedik át
magukat: ne örvendezzetek,“ mivel nem ismerik a következén״
döket. Lám a világteremtésröl szól az írás :  ״ ישמח יי במעשיוIsten
örvendezett teremtményeinek.“ de később azt olvassuk : ויתעצב אל
״ לבוIsten búslakodott szivében és megbánta, hogy alkotta az
embert a földön,“ mivel az emberek rosszak voltak. Hát az embér, hogyan örvendhet szívből, ha nem tudja, nem ismeri a jövendőt, a dolgok fejlődését, következményeit. Ábrahám is elégült
volt és örült, midőn tekintélyes lett, legyőzte az ellenséges kirá״
lyokat és Isten figyermekkel ajándékozta meg őt késő vénségében, óh de mily hamar volt vége örömének, midőn Isten meghagyta neki, hogy fiát áldozza fel neki és midőn fiával, mégis
épségben visszatért, feleségét halva találta és ő, akinek" Isten
odaígérte az országot, nem tudta hová temetni drága halottját,
miglen drága pénzen, négyszáz ezüst sékelért nem ־vett neki sirhelyet. Izsák is elégült volt és szerfölött örült kedvező sorsának,
minthogy nagyon gazdag volt és fejedelmek téresték kegyét,
barátságát, végre pedig elvesztette látóképességét és nagy lelki
bánata volt Ézsau fiától. Ha pedig ily szentéletü ember igy jár
mit remélhet egy közönséges ember? Jákob sorsa ,sem volt kedvezőbb. Telve szép álmokkal, reményekkel és nagyratörő czélokkai hagyta el a szülei házat és Isten cspdálatos álomképben
megmutatta neki ivadékainak fényes jövőjét és megígérte neki,
hogy szüntelen vele lesz és megőrzi őt bárhol fog járni és mégis
üldöztetett Ezsáutól, Lábántól, és sok keserűsége volt Dinahtól
és József eltűnése miatt. Ha az Urnák igy tetszett Jákob örömét
bánattá átváltoztatni, mégkevésbbé lehet a közönséges ember
biztos örömének, szerencséjének és kedvező állapotának. A földi
örömek csak álmok, melyekből csakhamar fölébredünk, de ez az
ébredés fanyar és leverő. Mig az álom tart, igen jól érezzük
magunkat, de tudjuk, hogy nem lehet mindég álmodni. Az élet
egy fényes ábránd, mely bizonyos ideig káprázatokban ringat
f
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de a káprázat után eljő a kiábrándulás, ez az éhes, sovány alak,
mely a valóság görcsös botjára támaszkodva kér alamizsnát,
segítséget, boldogságot — örömet.
Jósua öröme is határtalan volt, hogy mint Mózes utódja
bevezette Izráelt Kanáanba és elfoglalta az Ígért földet, emiatt
nagy tekintélynek örvendett Izráelben, végre pedig magzatlanul
halt el, ami nem csekély bánatot okozott neki, mivel minden embér reményeinek megvalósulását gyermekeire *ruházza át és gyérm'ekei jövőjére táblázza át be nem teljesült vágyait. Eli is végtélén örömtől volt eltelve, hogy ö lett Izráel főpapja, birája, de
öröme nem tartott sokáig, mert midőn hirül hozták neki, hogy a
filiszteusok ellen vezetett háborúban a frigyláda az ellenség zsákmánya lett és két fia elesett, leesett a székről, nyakát szegte és
szörnyedt halt. Ebből a tanulság, hogy az öröm és a bánat testvérek és hogy az öröm s üröm karöltve jár. Egy kis gyönyörűség után egy egész sereg baj következik. Földi örömeink olyanők, mint nyári eső után a szivárvány, alig oszlanak a felhők
és pompája máris szétenyész. A legtisztább öröm kelyhébe is vegyűl némi fájdalom.
Ahron felesége, Elisebah Aminádab leányának öröme sem
ismert határt, midőn férje a főpapi méltóságra emeltetett, sógora
Mózes Izráel királya,
vezére és prófétája lett. Két fia pedig Náf
dab és Abihu Ahron után a papok között elsők voltak rangban,
tekintélyben és testvérbátyja Gerson, Aminadab fia a legmagasabb fejedelem volt Izráelben — de mivé vált csakhamar nagy
öröme ? Két reményteljes fia, az édes anyja büszkesége, reménye,
jövője, kincse, mindene az első áldozat bemutatásánál elégett
Isten oltárán. Ezért igyekezzék minden ember jósorsban nemes
cselekedeteket végezni, szegényeket segélyezni, mielőtt még azok
támogatásáért hozzá fordulnak. A jótett reményében a szerencse
tartósabb, biztosabb és Isten a nemesen gondolkodó és cselekvő
embert megóvja bánattól, bútól és keserű csalódásoktól.
 ״ קרא משה לאהרן ובבניוSzóllitotta Mózes Áhront és fiait,
meg Izráel véneit.‘^ Mózes igy szólt Áhronnak: ״Lépj oda az
oltárhoz, Isten főpappá teszen téged.^^ Áhron azonban szabadkozott, szólván: Te annyit fáradoztál a szentély készítése és felállitása körül és most én legyek a főpap és nem te? De Mózes
azt felelte neki: Ha te vagy a főpap, ez olyan örömet szerez
nekem, mintha engem ért volna e tisztség. Valamint, midőn Isten
engem bízott meg a küldetéssel Fáraóhoz, én azzal érveltem,
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hogy téged, mint idősebb testvért illet e kitüntetés, Isten pedig
azt felelte : ״Áhron fölötte örülni fog a te kitüntetésednek, ״úgy
örvend most az én szívem is azon, hogy téged ért a kitüntetés,
hogy te lész a főpap Isten szentélyében.
Isten szólt Mózesnek: Ne hidd, mivel hét napon által te
áldoztál, te végezted a szolgálatot a frigysátorban, ezért te lész
a főpap. Nem, hanem szólítsd Ahront, minthogy ő van kiszemelve e kitüntető tisztségre. A vének jelenlétében jelentsd ki e
határozatomat. Ok legyenek tanai Ahron felavatásának, nehogy
azt mondhassák, hogy önként ragadta magához a főpapi«tisztséget. Hozzon Ahron borjút áldozatul, engesztelésül az általa készitett borjúért. Midras mondja: Izráel fiai azért hoztak *kecske* bakot áldozatul, hogy engesztelést nyerjenek azön vétkükért,
hogy kecskebak vérébe mártották József köntösét és általa bá־
natot 0‘koztak atyjuknak, Jákobnak. De mivel az aranyborjút
imádták, ezért hozzanak borjút is áldozatul. Ahron, aki a borjút
készítette, de gondolatban nem vétkezett, mert hiszen benső érzelme eléggé ágaskodott e tette ellen, ezért hozzon borjút: חטאת
vétekáldozatnak, vétekáldozat a tényleg elkövetett vétekért hozatik.‘Izráel azonban gondolatban is vétkezett az aranyborjúval,
mivel szándékosan imádták, ezért hoztak borjút  עלהégőáldozatnak, ami a vétkes, bűnös gondolatokért hozatik.
Mózes mondta Ahronnak:  ״ ק ר ב אל המזבחKözeledjél az 01tárhoz és készítsd el vétekáldozatodat. ״Midras szerint, Ahron
mintegy látni vélt ökröt az oltáron és félt közeledni az oltárhoz,
de Mózes biztatta, szólván hozzá: ״Ne félj, lépj bátran oda és
készítsd el vétekáldozatodat. ״Ramban igy magyarázza: Nem Iátott Ahron ökör alakot az oltáron, hanem mióta az aranyborjút
készítette, lelkiismerete szüntelen nyugtalan volt, elkövetett vétke
mindég szeme előtt állt és gondolatai szüntelen visszatértek az
aranyborjúhoz, ezért vélt ökröt látni az oltáron és nem mert
közeledni, de Mózes bátorította, mondván : ״Csak lépj közelebb,
ne tarts semmitől, Isten már megbocsátotta ebbeli vétkedet.״
Rasi igy idézi Mózes szavait:שהיה אהרן בוש וירא לגשת אמד לו משה
 למה אתה בוש לכך נבחרתMózes látván, hogy Áhron szégyenkezik
és fél, igy szólt hozzá: Miért szégyenkezel, hiszen erre lettél
választva. ״Ezt igy l(‘׳het érteni. Sulchan Aruch irja : Ha valakit felszólítanak, hogy a közönségnek előimádkozzék, illik, hogy
az illető ne tegyen legott eleget e felszólításnak, hanem szabadkozzék egy kissé, mintha mondaná: Nem vagyok én méltó arra,
f
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hogy Isten elé lépjek és szószólója legyek a közönségnek. Csak
kétszeri-háromszori felszólításnak engedjen és lépjen az elöimádkozó asztal elé. Ugyde, ha az illető hitközségi alkalmazott, ha
az elöimádkozásra föl lett fogadva, akkor az ilyen szabadkozásnak, az ilyen szégyenkezésnek nincsen helye, mert, hogyan mondhatná, hogy nem méltó arra, hogy elöimádkozzék, hiszen csakis
azért választotta és alkalmazta községe, hogy elöimádkozzék.
Ahron is azt hitte, midőn Mózes felszólította, hogy az isteni
szolgálatot végezze, hogy szégyenkeznie, szabadkoznia kell és
csak többszöri felszólításnak engednie. Erre Mózes felvilágosította
öt:  למה אתה בושMiért szégyenkeznél, miért szerénykednél
 ל כ ך נב ח ר תhiszen erre a czélra lettél Istentől kiszemelve
és Így mint alkalmazott nem tartozol vonakodni hivatásod
betöltésétől.
 ״ וכפר בעדך ובעד העםÉs szerezz engesztelést magadért és a
népért.‘* Ez egy tanúlság arra nézve, hogy minden ember tisztázza a saját lelkiismeretét előbb és csak aztán intse, dorgálja
meg embertársát hibáiért. Három részt áldoztak a bemutatott áldózatból: A zsiradékot, mivel az ember jólápolt teste okozza a
kevélységet, a veséket, mivel ezekből ered a bűnös szándék- és
a hártyát a májról, mely sok vért tartalmaz, már pedig a légtöbb bűnt a vérbőség okozza.  ״ דשא אדדן את ידיוEkkor Ahron
fölemelte kezeit a nép felé és megáldotta azt,“ a szokásos papi
áldással.
 ״ דבא משה ואהרן אל אהל מועדÉs bement Mózes meg Ahron
a gyülekezés sátorába,“ hogy megmutassa neki, hogy miként
kell a füstölgést végezni. Ahron ugyan ^már előbb maga végezte
a füstölgést, de minthogy az égből sem jött le a szükséges tűz
az oltárra, Ahron azt hitte, hogy ez azért van, mivel ö vétkezett és Isten nem kedveli öt és szemrehányást tett Mózesnek,
mondván: Te okoztad, hogy a nép előtt szégyenben maradok,
ha nem jön le az égből a tűz, minek bíztad rám az áldozást?
Ekkor Mózes bement vele a szentélybe és könyörögtek Istenhez,
mire Isten dicsősége legott megjelent. Mózes és Ahron kiment
és jelentette Izráelnek, hogy Isten dicsősége meg fog jelenni köztűk. Ama hét napon keresztül azonban, amelyen Mózes áldozott
nem mutatkozott Isten dicsősége. Ezt a nép igen restelte és szólt
Mózeshez : Egész héten által könyörögtünk, esdekeltünk és fohászkodtunk Istenhez, hogy engesztelése jeléül jelenjék meg
köztünk az 0 dicsősége, de hasztalan. Erre Mózes azt felelte
f
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nekik, hogy bátyja, Ahron kedvéért látható lészen az Örökkévaló
jelenése és, hogy ebből győződhetnek meg arról, miszerint Isten
választotta Ahront, hogy főpapja legyen.
Ekkor megjelent az isteni dicsőség és egy égi tűz szállt
le a magasból, Izráel látván ezt, azt hitte, hogy maga az Örökké*
való jelent meg közte és félelemből arczra borult. Bachja mondja,
hogy ez a tűz az oltáron maradt állandóan mindaddig, amig a
Salamon építette szentély fennállott, ez a tűz emésztette föl
mindenkor az oltáron bemutatott áldozatokat.
Tizenkét esetet ismerünk a Szentirásból, midőn tűz jött le
az égből. Hatszor örömteljes alkalmakkor és hatszor gyászos
eseteknél. Az első örömteljes alkalom volt, midőn Ahron áldozott
először és tűz jött az égből és‘ fölemésztette az áldozatokat, je*
léül annak, hogy Isten dicsősége időzött Izráel körében. A második tűz Gideon idejében jött, midőn égi jelet kért Istentől és
jött égi tűz és fölemésztette az általa hozott áldozatot, a kecskebakot. A harmadik Menóach idejében szállt az égből, midőn angyal megjelent és megjövendölte neki, hogy felesége fiat fog
szülni. Ennek örömére áldozott és tűz jött az égből, fölemésztvén
az áldozatot. A negyedik eset Dávid idejében volt, midőn Arnóni
gabonacsürjét megvette, áldozatot hozott az Urnák és az égi tűz
fölemésztette. Az ötödik tűz a Salamon építette szentélyben volt,
midőn ugyanis annyi áldozatot hozott, hogy az oltáron el sem
fért és Így kénytelen volt a szentély udvarát fölszentelni és ott
is áldozni. Ekkor jött egy tűz a magasból és felemésztette az
udvarban bemutatott áldozatokat. Végre a hatodik égi tűz Illés
próféta idejében jött, midőn egész Izráel szemeláttára az álprófétákat leleplezte és áldozatot hozott, melyre sok vizet öntött és
az égből szállt tűz felemésztette az áldozatot a vizzel együtt.
Hatféle égi tűz büntetésképen jött az égből. Először, midőn Nádab és Abihú idegenf tüzet hozott az oltárra. Másodszor, midőn
Izráel, Mózes és Ahronnal pörlekedett. Harmadszor Korach
fellázadása idejében, midőn ez az égi tűz fölemésztette a kétszáz*
ötven férfit, Korach párthiveit. A negyedik esetnél az égi tűz
elégette Jób házait. Az ötödik és hatodik eset ismét Illés próféta
idejében volt, midőn ellenségeit megsemmisítette.

Nádab és Abihú halála.
Ahron fiai: Nádab és Abihú vették serpenyőjüket  אשpD ויתנו
és tettek azokba tüzet, füstölőszert és idegen tüzet vittek az
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Örökkévaló színe elé, tüzet, melyet nem parancsolt Isten. Azt
hitték, hogy az égi tűz kizárólag az áldozat fölemésztésére van
rendelve, de egyébre nem használható, ok tehát a füstölgetéshez
egyszerű, azaz idegen tüzet akartak használni. Mindenesetre elelhamarkodva, meggondolatlanul cselekedtek, mert ha azt hitték,
hogy az égi tűz elégtelen lesz az áldozat fölemésztésére is, meg
a füstölgetésre is, akkor is meg kellett volna várniok az eredményt, ha vájjon csakugyan kevés-e az oltártüz e kettős czélra.
Ilyen fontos cselekedetnél a könnyelműség, a gondatlanság nagy
bünszámba megy. Midras más okot ád Nádab és Abihu hirteleni
és természetellenes halálának. Azt^ mondja, hogy beszámithatlan
állapotban, ittasan fogtak az áldozáshoz. Következteti pedig azt
abból a körülményből, mivel nyomban ez eset után a Szentirás
óva inti a papokat, hogy részegítő italt ne igyanak, ha szolgálatot végeznek a szentélyben. Így szólt Isten Nádob és Abiahunak : ,,Én nagj^obb tiszteletben foglak benneteket részesíteni,
mint amilyen tiszteletben ti részesítettetek engem. Ti idegenszerü
szentségtelen tűzet hoztatok nekem. En azonban szentségi, meny־
béli tüzet hozok reátok.“ Erre jött az égből két-két tüzesfonal
bement orrlyukaikon át testükbe, mire lelkűk megvált tőlük.
Mivel tűzzel vétkeztek, tűzzel büntettetek is.
Bölcseink mondották: így szólt Mózes Ahronhoz : Abban a
hiszemben voltam, hogy velem vagy veled fog valami rendkivüli dolog történni és általa a frigysátor megszenteltetni, de
most látom, hogy fiaid kiválóbbak nálunknál, mert általuk szénteltetett meg a hajlék, mivel igy szólt az örökkévaló : ,,A hozzim közelállók által fogok megszenteltetni és az egész nép
előtt megdicsőittetni.“ Ha a nép látja, hogy miként itél Isten
az előkelők fölött, fél és retteg és visszaretten a bűnös cselekedettől, igyen elmélkedve: Ha Isten ilyen előkelő, vallásos embereket is sújtja hibás tetteikért, mennyivel inkább bünteti szigorúan az egyszerű, kevésbbé vallásos embereket. A Talmud
szerint, miként az áldozatok engesztelést hoznak Izráelre, úgy
az igazak, a jámborak halála is engesztelést hoz a népre. Ezért
rendelték el bölcseink, hogy Jomkipur, vagyis az engesztelő napon a Nádob és Abihu haláláról szóló szentirási részt olvassák
fel a templomban.
 ״ וידמאהריןÉs Áhron hallgatott.“ Bárha vérzett szíve és
lelke megvolt sebezve, midőn ott látta maga előtt két reménytelj es fiait élettelenül, de elnyomta fájdalmát, nem sirt, nem
t
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jajveszékelt, nem zúgolódott Isten rendelése ellen. Ezért részesült abban a kitüntetésben, hogy a részegítő' ital élvezésének
tilalmáról szóló fejezet csak neki és nem egyszersmind Mezesnek mondatott. Ebből a tanulság, hogy gyászeseteknél ne jajveszékeljünk, ne zúgolódjunk, csöndesen folyjon a köny és vallásos megadással fogadjuk Isten büntetését. , Minden fájdalom
megtörik a lélek erején és az önmegadás édes bókét biztosit a
szivnek. Aki a világtengernek kimérte határait, úgy, hogy a világot elnyeléssel fenyegető hullámok a part futó homokján megtörnek, kimérte a szenvedések, a fájdalom határait is, hogy
azok csak javunkat czélozhatják. Hiszen bölcseink is mondották:
A szenvedések, a szeretet követei, javulásunk czéljából.
f
״Mózes szólította Misáéit és Elezofont, Ahron nagybátyjának fiait és mondta nekik : Közeledjetek ide, vigyétek el testvéreiteket
a szentség
szine elöl, a táboron k ív ü lre,h o g y ott el•
f
temettessenek. Ahronnak és fiainak, Eleázárnak meg Itámárnak
pedig meghagyta, hogy hajaikat ne hagyják vadul nőni á gyászolók szokása szerint, ruháikat ne tépjék szét, ellenben Izráel
egész háza sirassa meg a tüzet, melyet kigyűjtött az Örökkévaló,
és melynek két előkelő személye Izráelnek, áldozatul esett; nagy
férfiak, igaz emberek halálát tartozik egész Izráel megsiratni.
 אמרי נועםkérdi : Miért következteti a Tál műd a próféták könyvéből azt, hogy haláleset alkalmából a legközelebbi rokonok
tartoznak, a gyász jeléül ruháikat széttépni, miért nem következteti ezt innen, vagyis Nádab és Abihu halálesetéből, ahol
kivételesen nem volt szabad a ruhát szóttépni, ergó más eseteknél igenis kell, hogy a hozzátartozók tépjék szét ruháikat ?
Ugyde a Talmud egyidejűleg a ruhaszéttépés egyéb szabályaival
is akar bennünket megismertetni, ugyanis, hogy a gyászoló állva
tépje szét ruháját és hogy tenyérnyi szélességre szakítsa meg
ruháját a gyászoló, mindez pedig nem tetszik ki a Nádob és
Abihu halálesetéről szóló bibliai szövegből, ellenben igenis kitünik a próféták könyvéből.
 ותאכל אותםEz a szó :  אותםfölösleges vav-val van megjelölve.  כ על הטוריםszerint ez arra vall, arra mutat, hogy Nádab
és Abihu hat dologban hibázott, vétkezett. ( ויוszámertéke : hat)
Idegen tüzet használtak az oltáron, kevélyek voltak és mesterük,
Mózes jelenlétében döntöttek vallási ügyben, ittas állapotban
végeztek isteni szolgálatot, nőtlenek maradtak, mivel nem méltattak egy nőt sem arra, hogy feleségül vegyék és igy magzat*
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lanok voltak, azon szándékból akartak ftistölgetni, hogy ezáltal
meggazdagodjanak, mivel a köztudatban elterjedt a hit, hogy
aki Isten oltárán a füstölgést végzi, az nagy vagyonra tesz szert
és végre az isteni szolgálatot önkényt, megfelelő és köteles
megbízatás nélkül akarták végezni. Említett .szerző azt is
mondja, minthogy Misáéi és Elczofon nem mehetett be a széntélybe hosszú tör segítségével vonszolták . ki Nádab és Abihii
holttestét.
Az Örökkévaló szólt Áhronhoz, mondván : יי[ ושכר אל תשת
,,Bort és részegito italt ne igyál.“ Ha valaki vallási dolgokban
Ítélni, véleményt mondani és dönteni akar, akkor se igyék szeszes italt. Bachja mondja : A bor háromféle hatást okoz, álmossá
tesz, kevélységet eredményez és megzavarja a tiszta elmét, vagyis beszámithatatlan állapotba helyez. Ezért mondja az írás :
,,Bort és részegito italt ne igyál sem te, sem fiaid, בבאכם אל
 אהל מועדmidőn bementek a gyülekezés sátorába,“ nehogy elaludjatok, a szentélyben pedig nem szabad aludni, lévén az
szent hely, miként Jakab mondta, midőn álmából fölébredt : Ha
tudtam volna, hogy ez szent hely, nem aludtam volna itt. Továbbá, azért ne igyatok bort,  להבדיל בין הקדשhogy különbséget
tehessetek a szent és nem szent, a tisztátalan és tiszta között,
már pedig aki bort iszik, azon felülkerekedik a büszkeség érzete
és nem vesz időt magának arra nézve, hogy alaposan megvizsgálja az ügyet, hanem egykönnyen rámondja, hogy szent vagy,
nem szent, tiszta vagy tisztátalan. Végre pedig azért ne igyál
bort,  להורותmivel vallási ügyekben dönteni a hivatásod, ehhez
pedig tiszta elme szükségeltetik, szeszes italok ellenben megzavárják az elmét, az Ítélőképességet. Salamon király is mondotta:
 אל תרא יין כי יתאדםNe esengj, a bor után, mivel oly szép piros
mert  כי יתן ככוס עינוaki mélyen, fenekére néz a pohárnak,
 יתהלך במ שריםannak ítélőképessége nagyon zavaros, elannyira,
hogy minden bűnt, minden vétket megengedhetőnek tart. Édes
méreg az ital, akaratos őrültség a részegség. Miként, ha az eső
túlságosan itatja a növényeket, ezek egyenesen nem állhatnak
és a szellők nem járhatják keresztül, úgy az ember, ha mértéktelenül iszik tántorodik és lelke nem képes szabadon lélegzeni,
mégkcvésbbé tisztán ítélni.

Tiszta és tisztátlan állatok.
I

ן,Szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áhronhoz, mondván:
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 זאת החיה אשר תאכלוEzek az állatok, melyeket ehettek/‘ Az első
bűn a tiltott gyümölcs élvezete volt. Isten már az első embert
arra akarta szoktatni, hogy ne egyék mindent, amit szeme lát
és szive megkiván, hogy legyen képes lemondani, önmegtartóztatni óhajait és vágyait, de midőn a bűn csábitásának engedett
és gyöngének bizonyult, elvesztette a paradicsomot a földön.
Gyakran történik most is az életben, hogy az élvezetek vágya
túlharsogja az emberben az Isten szavait. Ezért tiltja az írás
bizonyos állatok húsának élvezését, hogy egyrészt önmegtartóztatásra szoktasson bennünket, másrészt pedig undok állatok húsát ne élvezzük, mivel ezek az egészségnek ártanak. Midras
gyönyörű hasonlattal magyarázza e tiltott élvezetek értelmét,
okát. Király egyizben egyszerű földmivest hivott meg ebedre.
Ez nem csekély mértékben jött zavarba e kitüntetés által. Ott
ült a király oldala mellett szorongva, remegve félvén, hogy
ügyetlenül viseli magát és az illem ellen fog véteni, A király
észrevette zavarát és kíméletesen, jóságosán segített rajta. Valahányszor a derék földmivelö étel után nyúlt és hamis fogást
akart tenni, a király észrevétlenül irányította kezét helyes irányba.
A világ Királya ^ igy cselekszik az emberrel, aki elé terített
asztalt tett, mindenféle élvezetes gyümölcscsel, de az ember
tapasztalatlanságában gyakran nyúl tiltott étel után, mely kárt
okoz neki, lelkének, ezért Isten szeretettel irányítja kezét a Tóra
szavaival:  ״את זה תאכלו ואת וה לא תאכלוEzt ehetitok, amazt nem,
mert kártékony.‘‘
A Tóra nagy bölcsen és rendszeres beosztással irta meg a
tiltott állatok sorozatát. Első sorban megnevezi azon állatokat,
melyek a megkívánt testi feltételek ( )סימניםés jelek hiányában
az élvezésre tiltva vannak. Ezek szárazföldi állatok. Négy rendbeli állatot ismertet meg velünk az írás : Szárazföldit, hüllőket,
tehát vizbenélöt, légieket vagyis madarakat és tűzben élőt, ez az
úgynevezett Salamandra melynek éppúgy eleme a tűz, mint a
halaknak a viz. Midőn Rabbi Akiba az állatokról szóló eme fejezetet olvasta, lelkesedve kiáltott fel ;  ״ מה ר ם מעשיך ייMily
nagyszerűek müveid óh Örökkévaló !“
,,Ezt elletitek mindazok közül, ami a vízben van כל אשר לו
 סנפיר וקשקשתmindazt, aminek úszószárnya van és pikkelye,“
mivel ezek a viz területén úszni képesek, ellenben, aminek nincsen uszószárnya és pikkelye, az nem tud fenn úszni, hanem
a viz fenekén él, ezért élvezete az egészségre nézve ártalmas.
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 ״ מב שרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצוHúsukat ne egyétek és d0gtlket utáljátok/^ Nemcsak enni tilos a tisztátalan állatokat, de
velük kereskedni is tilos. Nyolcz különféle tárgygyal nem szabad
üzérkedni, négygyei azért nem, mivel e tárgyak szentek, négy־
gyei pedig azért nem, mivel tisztátlanok. A szent tárgyak ezek :
Jótékonyczélra gyűjtött pénz, mivel Isten nem akarja, hogy az
ilyen szent czélra szánt pénzen nyerészkedjék az ember. Van
Istennek elég pénze ״enyém az ezüst, enyém az arany szól az
Úr ״és Így gyarapíthatja a szegények vagyonát, ha nem is üzérkeduek vele. Amúgy is, ez a pénz kell, hogy rendelkezésre készén álljon szegények közt való kiosztásra, de ha üzérkednek
vele, szükség esetén nem lesz kéznél és mig beszerzik a szegény
ember éhen is halhat. Továbbá: a szentély számára begyűjtött
pénz, a hibás elsöszülött barom húsa, melyet nem szabad vásáron, piaczon, mészárszékben eladni, végre az ugarévben termett
gabona vagy egyéb növény. A tisztátlan tárgyak ezek: Elhullott
barom húsa, a széttépet állat, férgek és a tisztátlan állatok húsa.
Ha történetesen akad házában ( )טריפהszéttépett állat, szabad
eladnia húsát, csak szándékosan vásárolni ilyent, hogy üzérkedjék vele, tilos.
 ״ ו א ת אלה ת שק צו מן העוףEzeket útáljátok a madarak közül.
A madaiak közül fölemlíti a Szentirás a tisztátalanokat, de nem
a tisztákat, mivel a szárnyasok közt több a tiszta, mint a tisztátlan, a Szentirás pedig nem szeret terjengősen irni. Fölemlíti
tehát a tisztátlanokat, melyek kevesebbek és ebből következtethetjük, hogy a nememlitett madarak tiszták és ehetők. A barmok
közül ellenben több a tisztátlan, mint a tiszta, ezért sorolja fel
a tisztákat és ebből önként értetődik, hogy mind ama állatok,
melyeket nem-emlit, tisztátlanok és élvezésre tilosak. Bachja
szerint a ragadozó állatokat, a vadakat azért tiltotta el a SzentÍrás úgy az élvezésre, mint az áldozásra, mivel Isten mindent,
ami vad és nem szelíd gyűlöl. Maimuni ellenben azt tartja, hogy
vad állatok húsának élvezete vaddá, vérengzővé teszi az ember
természetét is. Bachja azt is mondja, hogy az írás azért nem
tiltotta el a kígyó érintését, mivel azt akarta, hogy az ember
ölje meg a kígyót, ha pedig tiltaná érintését, akkor az ember
nem ölné meg. Hasonló okból nem mondja skorpiót tisztátlannak,
csak élvezését tiltja, mivel azt kivánja, hogy az ember e mérget tartalmazó állatot pusztítsa ki, ölje meg és igy érintése
nem tilos.
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,,Ne tegyétek utálattá leikeiteket mindenféle csúszó-mászó
által és meg ne tisztátalanitsátok magatokat általuk, mert én
vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek; והתקדשתם והייתם קדשים
sz(;nteljétek meg magatokat, hogy szentek legyetek. ״Minthogy
a rossz hajlam veleszületik az emberrel, mig a jó hajlam csak
tizenharmadik életévében jön meg az emberben és igy már nehéz legyőzni a rossz hajlamot, a kéjvágyakat, ezért rendelte el
a Szentirás a parancsokat, az imát, a böjtöt, sanyargatást, jótékonyság gyakorlását és a könyörtlletet, hogy ezen eszközökkel
kényszeritsük a testet a jó és szép dolgok mivelésére, csakis igy
győzheti 13 a rossz hajlamot. Ha azonban az ember nem fékezné
meg rossz hajlamát és szabadkezet engedne neki, akkor csak
enne-inna, gyönyöröket hajhászna és a lélek megfertöztetnék.
Ezért igyekezzék lemondani a fölös és mértéktelen élvezetektől,
kiváltképen a szemérmetlen, triviális beszédtől tartózkodjék az
ember, mert ez nagy bűn és aki lelkét beszennyezi illetlen beszéddel, az elkárhozik ellenben, aki ajkaira nem vesz illetlen
szót, az részese lesz a mennyei jutalomnak.

szazrija— ^תזרין

Syermekágyas asszony törvénye.
 ״ אשה כי תזריעHa egy nö magzatot hoz a világra és figyermeket szül, tisztátalan legyen hét napig. ״Bölcs Salamon mondotta:  ״ שמחה לאיש במענה פיוOkos beszéd megörvendezteti az
embert. ״megelégedést szül. Mivel a beszéd, a szó isteni adómány, amint mondva v a n :  ״ לאדם מערבי ל ב ומיי מענה לשוןAz
ember gondolatait rendezi, de Isten juttatja kifejezésre. ״Ha tehát az ember bölcsen beszél, ez csakis Isten segélyével történik
és -ezért örvend fölötte. Isten segítsége nélkül az ember nem
találná el a szót, amelylyel gondolatát leghelyesebben, az eszméket leghatározatabban, a fogalmakat legpontosabban, az óhajtásokat legtisztábban kifejezheti. בעתו מה טוב.  ודברMaga az okos
szó, az észszerű beszéd nem elég, hanem tudjunk is időszerűen
és helyénvalón beszélni, mert, ha valaki temetés alkalmával vigan dalol, vagy ha lakomán szomorú, ez nem időszerű és n(un
helyénvaló cselekedet. Hasonlóképen, ha sátorosünnepen Pesach
ünnep jelentőségéről, vagy Pesachkor a sátorosünnep jelentősé-
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góröl szónokolunk, akkor ez nem időszerű és nem alkalomszerű
beszéd. Ezt mondja bölcs Salamon :  שמחה לאישIsten fölötte örvendett, (Isten neve:  במענה פיו )אישmidőn ״legyen^^ szavára
életbe hivta a világot és teremtményeinek örülhetett. Amit Isten
teremtett, azt a maga idejében, pontosan, helyesen és időszerűen
alkotta. Az embert igen helyesen utóljára teremtette, mivel az
ember a teremtés remeke és az egész világ csak érette és szá־
mára teremtetett, minthogy okos eszével Istent ismer el, tehát
utóljára teremtetett, hogy már mindent készen találjon. A szombat
is kiválik a hét egyéb napjai közűt, ezért az utolsó helyet foglalja el a napok soraiban. A túlvilág becsesebb a földi életnél,
ezért utóljára következik. Bölcseink mondják ת חל ת המחשבה סוף
 המעשהAz első gondolat, eszme utóljára öltött testet. Ha valaki a Tórát akarja tanulmányozni, de nincs lakhelye, nincs lakása, nyugovóhelye, ahová leülhetne és a szent tannal foglalkozhassék, nemde előbb lakást fog szerezni, házat építeni és ha
már lesz egy nyugodalmas helye, ahová letelepedhetik,, hozzáláthat a tanuláshoz is, ami voltaképeni czélja, óhaja és akarata
volt. Itt tehát a fődolog a tanulás, mely miatt a házat, a lakást
szereznie kellett, vagyis a kivitelben az utolsó, de a tervben az
első. így történt az ember alkotása is, tervben, gondolatban,
(dhatározásban első, kivitelben, a terv végrehajtásában azonban
az utolsó helyet foglalja el, mivel utóljára teremtetett. A SzentÍrás is ilyen sorrendet tart be. Az előző szidrában tárgyalja az
állatokról szóló rendeleteket, melyik a tiszta és melyik a tisztátlan, melyiket szabad élvezni és melyiket nem. Itt pedig az
emberre vonatkozó törvényeket említi.
 אשה בי תזריעBölcseink szerint, ha a nő nem hozott életre
gyermeket, hanem csupán idomtalan testalakot, vagy vérré lágyult
embriót, akkor is alkalmazandók nála a vallás rendeletéi, mintha
csak életképes gyermeket szült volna. Midras mondja: Csodálatos a
gyermek születése, keletkezése. Ha embert fogságba helyezniük,
mint szeretne belőle legott és mihamarább szabadulni, az a csecsemő pedig kilencz hónapig van elzárva és még sem szereti,
nem akarja börtönét elhagyni. Báchja három világot különböztet
meg, azt amelyet a gyermek az anyaméhben átél, ezt a földi
világot, mely megvan határolva és csupán rövid ideig tart, végre
pedig a jövő túl világi életet, mely időtlen időkig tart. A gyermek
sírva jön a világra, minha csak sejtené, hogy e világon csak
keserűséget fog átszenvedni, hogy több lesz benne a tövis,
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mint a virág, több a bánat, mint az öröm, több a csalódás,
mint a boldogság. .Küzdelem az ember élete a földön, heves,
fárasztó, nehéz küzdelem és a bajnok, ki szerencsésen átélte a
hadjáratot méltán megérdemli dicséretünket.
Midras mondja : Ha az ember megszületik, ידיו הן קפוצות
kezeit bezárva tartja és mikor meghal,  הן פשוטותakkor meg
kinyitja kezeit. Miért? Mert mikor életpályájának küszöbére lép
az ember, azt hiszi még, hogy a világ minden kincse az övé
lészen és ezért jól marokra szoritja kezét, de mikor életpályájának végére ér kinyitja kezeit mintegy mondván : Küzdöttem, fáradtam, dolgoztam eleget, de mégis semmit sem viszek magammai földi javakból, imhol üres kézzel hagyom itt a világot. Abból is kitűnik az ember rendeltetése és hogy a másvilág öröklésére van hivatva, mivel a három világ melyben él, fokozatosan
emelkedik idő és térségben. Az első világban csak kilencz hónapig-^idÖzik, a másodikban már hetven évig, végre az utolsóban,
a jövő életben örök időkig.
 אמרי נועםkérdi: Ha a Szentirás a szabályrendeletek tekintétében oly sorrendet tart be, hogy az előbb teremtett lényeket
illető rendeleteket előbb, a később alkotott lényekre vonatkozó
parancsolatokat pedig később emliti, akkor az állatok után a
férfiről szóló törvényeket kellett volna előbb felsorolni és csak
aztán a nőre vonatkozókat, mivel a férfi előbb teremtetett, mint
a nő ? ügyde a Szentirás azt is veszi tekintetbe, hogy a tárgyalandó esetek közül melyik a gyakoribb, a többször előforduló,
a mindennapi. Hogy nő gyermeket szüljön, az mindennapi dolog
és Így gyakrabban fordul elő, mint a fertőző bőrbajok,()מצורע
melyekről később lesz a szó és a férfire vonatkozik. Ezért
emliti ezt utóljára, vagyis a nőre vonatkozó vallási rendeletek
után.
 בעל הטוריםmondja : E szónak  זכר,,hím^^ számértéke anynyi, mint e szónak :  ״ ברכ הá ld á s ,je le z v é n ezzel, hogy ha valaki figyermeket nyer, áldást nyer. A régiek mindég jobban
szerettek fiú — mint leánygyermeket, mivel a fiúk a Tóra ta
nulmányozásra vannak kötelezve, mig a nők ettől föl vannak
mentve. A szülök nevei, emlékei a hátramaradt fiúban fennmaradnak és ki nem halnak. A fiú ott folytatja az apa szellemi
működését, ahol az apa abbanhagyta a munkát, midőn a halál
kiszólitotta öt az élők soraiból.
•  ״ דותה תטמהSzenvedése tisztulásának napjai szerint legyen
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tisztátalan/‘ Vallásunk nagyon fontos parancsa a női tisztaság
és eltilt minden érintkezést a növel mig az tisztátlan állapotban
van, aki pedig e parancsot áthágja az nagy végtelen nagy bűnt
követ el, mely még utódjaira is átszáll. A női tisztaság betartása
minden erény lilioma, olyan a női tisztaság, mint a gyöngytermö
csiga, mely semmi más csepp vizet magába nem vesz, csak az
égből esőt, mivel az semmi más gyönyört el nem fogadhat,
mint amit a vallás megengedhetőnek tart. Az ókorban még a
pogányok is súlyt fektettek a női tisztaságra,, miként az írásból
tudjuk, midőn Ráchel atyja előtt mentegetödzött, hogy nem állhat fel tiszteletére, mivel az asszonyok szokása van neki és Lábán e védelmet elfogadta, nem kifogásolta.
 ״ וביום השמיני ימול ב שר ערלתוa nyoiczadik napon pedig
metéltessék körül a fiú fitymájának húsa,“ még ha a nyoiczadik
nap szombatra esik is. Egykor Turnus-RuflEus kérdést intézett
Rabbi Akibához. Kinek a működése, alkotása szebb Istené, vagy
az emberé? Az emberé — felelt a nagy talmudszerzö. — Hogyan, kérdé a romai csodálkozva, tud az ember, miként Isten,
eget teremteni ? Ne olyasmiről beszéljünk, ami a magasban van,
amire az ember képtelen, szólt Rabbi Akiba, hanem beszéljünk
olyasmiről, ami a földön van. Most kérdi a pogány : Mondd meg
nekem, miért metélitek körül magatokat? Hiszen, ha Isten azt
akarta, hogy az ember kúphártya nélkül legyen, akkor mindjárt
Így alkotta volna az embert fityma nélkül. Erre Akiba igyen
felelt: Miért születik a gyermek úgy, hogy ködöké oda van
nőve anyjaméhéhez, úgy, hogy előbb mesterségesmódon el kell
tőle választani a gyermeket, hiszen Isten úgy teremthette volna
a gyermeket, hogy ködöké ne legyen odanöve az anyjához?
Nemde ez csak ezért történik igy, mivel Isten azt akarja, hogy
a tökéletlen munkát maga az ember tökéletesítse, igy van ez a
körülmetéléssel is. Azonfelöl pedig Isten próbára akarta tenni az
embert, ha vájjon megtartja, teljesiti־e parancsait, ezért hagyta
meg neki a körülmetéltetést.
A Szentirás elrendelte, hogy a nő fiúgyermek születése után
negyven, leányszületése után pedig nyolczvan napig legyen ti1z>
tátalan. Ha pedig elteltek tisztulásainak napjai, hozzon egyéves
bárányt égöáldozatul és galambfiat vagy gerliczét vétekáldozatul
és áldozza az Örökkévaló szine előtt,  וכפר עליהhogy a pap
engesztelést szerezzen érette. Ez az engesztelés voltaképen Éva
vétkéért történik, mivel az ö bűne okozta, hogy a nő fájdalomOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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mai szüli gyermekét. Ha Éva történetesen nem evett volna a
megismerés fájáról, a nó' oly könnyen szült' volna gyermeket,
miként a fa előhozza gyümölcsét.

A bélpoklos törvénye.
״ אדם בי יהיה בעור בשרוHa lesz valamely ember testének
borén daganat vagy var, akkor vitessék Ahronhoz, a paphoz.״
Itt nem igy szól a rendelet: ״Szólj Izrael fiaihoz, ״miként
más parancsolatoknál, mivel rossz dolognál nem akarja Isten,
Izráel nevét említeni. Maga az Örökkévaló neve sem fordul elő
rossz dolgok emlitésénél. A teremtés történeténél olvassuk:
 ״ ויקרא אלהים לאור יום ולח שך קרא לילהAz Örökkévaló elnevezte 1 ד:
a világosságot napnak és a sötétséget éjjelnek. ״Itt tehát a vi׳r
lágosságnál emliti Isten nevét, de nem a sötétségnél, mivel a
sötétség átok, rossz, rémes, lehangoló és elszomorító. Midőn
Isten megáldotta az első emberpárt, emlitve van Isten neve :
״ ויברך אותם אלהיםisten megáldotta őket, ״de midőn átokkal
sújtotta őket, már nem emliti a Szentirás Isten nevét. Ezért
nem akarja. Isten a bélpoklosság törvényével kapcsolatosan Izráel
nevét említeni.
Nem csak a test, hanem az emberi jellem is lehet hibás,
sérelmes, tisztíUalan, melyek káros befolyással lehetnek az egész
emberi társaságra nézve. Ilyen például a rágalmazás, ez lelki
szeplő. Ezért mondja a Midras, hogy e szó:  מצורעethimologiai
értelme :  ״ מוציא רעrágalmat terjesztő. ״Aki embertársait rágalmázzá, az bélpoklos lesz. A rágalmazó rendesen saját hibáit
másra akarja fogni, ezért terjeszt róla álhireket. וטמא טמא יקרא
A tisztátalan másokat nevez tisztátalannak. A rágalmat maga az
erényesem képes kiirtani, ez a társaság első ragálya, bélpokla.
Némely ember szivre nézve állat, de nyomorultabb mint a főidben élődő. A rágalmazó rnegfertőzteti önlelkét és minden részről
gyülöltetik, még aki vele tart is, gyűlöletes lészen.
Minden bűn és vétek ragályos betegség, ezért kerülje az
ember a bűnösek, a lelkibetegek társaságát, ne érintkezzék velük. Ilyenek:  שאתa fölfuvalkodottság,  ספ ה תaz önhitség ésבהר ת
a nagyra vágyás fekélyei és ezek a  מראות נגעיםezek a ragályos tünetek mindinkább elharapódznak  פ שתה הצרעתéá mindnagyobb tért hóditanak, kell tehát, hogy az ember érintkezésüket
kerülje. A zsoltár első mondatához : ;; אשרי האישÜdv az olj^an
í■
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embernek, aki a bűnösek tanácsa után nem jár, a vétkes utján
meg nem áll és a gúnyolódók társaságában nem ül ״megjegyzi
a Midras : ״Ha nem megy, hogyan állna meg, ha pedig nem
áll, miként ülne le? Felelet: Hacsak valaki a bűnösek tanácsa
után megy, akkor már előre bizonyosra vehető, hogy a vétkes
utján meg is fog állani, de ha már köztük megáll, időzik, bizonyos, hogy le is fog köztük ülni és a bűnből részét kivenni.
Ha valaki fekélyekkel, ragályos betegséggel, fertőző bajjal
sujtatott, az olyant a pap tisztátalannak mondott és nemcsak,
hogy a tábort el kellett hagynia, magányosan laknia, hanem köztudomásra is hozták ez eseményt, vagyis nyilvánosan kihirdették.
 ״ וטמא טס א יקראTisztátalan, tisztátalan ״hangzott a táborban.
De hiszen ez fölötte megszégyenítő volt az illetőre nézve ? ״Nem
megszégyenítő — szól a Midras — sőt általános részvétet keltő
 ורבים מבקשים עליו רחמיםhogy sokan imádkozzanak, könyörögjenek, fohászkodjanak érte Istenhez. Akár lelki — akár testi
beteg embertársunk, részvétet érdemel. Sebeinkre nincs erősebb
és hathatósabb gyógyszer az igaz felebarát gyengéd részvéténél.
A jámbor ember szemei könybe lábadnak a keserv láttára, kezeit
részvéttel nyújtja a szenvedők felé, nyelvével szót emel az elnyomottakért és szive megesik a balsorsban szenvedők fölött.
Isten irgalmas, könyörületes még a bűnös ember iránt is,
ha sújt, büntet akkor is előbb enyhén sújt, várva, hogy a bűnös
megtérjen, magába szálljon, csak ha ezt elmulasztja, bünteti
mindég súlyosabban. A fekélyes betegségeknél is tapasztaljuk
ezt. Először a bűnös háza lett poklos, sérelmes, hogy ezzel a
háztulajdonost megtérésre indítsa, ha ez nem használt, akkor a
ruha lett poklos, de ha még ez sem ösztökélte az illetőt a megtérésre, csak akkor küldött Isten az ember testére is külömböző
fertőző betegségeket.
Jóbot is Isten előbb úgy büntette, hogy vagyona pusztúlt
el, azután gyermekei estek a halálnak áldozatul, utóljára Jób
teste is fekélyekkel lett tele. Egyptomban is Isten először a
barmot és csak utóbb az embereket sújtotta az elsőszülöttek
elhalálozásával. A fertőző betegségek intelmek gyanánt szolgálnak a bűnös embereknek, hogy vétkes cselekedeteiket hagyják
abban. Magában Jeruzsálemben e szent városban nem fordult
elő eset, hogy a házak poklosak lettek volna, csak Izráel országában, a vidéken, mivel Jeruzsálemben Isten dicsősége honolt.
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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fokíosok tisztulása.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván:  תהיה תור תftKI
 המצרע ביום טהרתוEz légyen a poklosnak tana tisztulása napjan.״
 מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתר ישבעmondja bölcs Salamon.
״Az ember beszédének gyümölcsét a test élvezi, ajkainak termésétöl jóllakik.“ Ezzel azt akarja értésünkre adni a világbölcs,
hogy fölötte előnyös Tórára és szent czélokra használni a nyelvet és vele másokat megjavítani, moralizálni, dorgálni, feddni,
ezért méltó jutalmat várhat az illető. Ellenben, ha nyelvét arra
használja, hogy vele másokat megrágalmazza, becsületét meghurczolja, sárba tépje nagy és számos büntetés vár reá. Ezért
mondja az írás:  מפרי פי איש תשבע בטנוRágalom, hirterjesztés,
gáncsszó miatt az ember sok bajt hoz magára, תבואת שפתיו ישבע
de aki szépet, jót, üdvösét, hasznosat beszól az sok és nagy
jutalmat nyer, mivel  מות וחיים ביד הלשוןkárhozat és élet, halál
es boldogság függ a nyelvtől,  ואוהביה יאכל פריהaki zabolázza
nyelvét és csak jóra használja, az gyümölcsét élvezi e tartóztatásnak. Egyes ócsárló szók külső foltokat ejtenek a leiken.
Egy meggondolatlanul elhintett rágalmazó szó, mit a pillanat
fölindulásában kimondunk, fogékony emberi kebelben egész pusztitást visz véghez. Ezért legyen minden ember ura nyelvének,
mert veszedelmes dolog a nyelv, gonosz fegyver, apró tag az
emberi szervezetben, de nagyot mozdithat. Aki tehát betegségtől,
büncetéstől akar menekülni, az tartsa fogságban nyelvét. Bölcseink szerint rágalmazást Isten fekélyekkel, hólyagos bőrbetegséggél és bélpoklossággal büntet.
Ha a bélpoklos megtisztul, tartozik áldozatot hozni rágalmazásért és csakis a pap nyilvánithatta ki tisztának, aki viszont
tartozott kimenni a bélpokloshoz a táboron kivülre. Három személy ellen vétkezik a káromló, rágalmazó : maga ellen, mivel
ezáltal büntetést hoz magára, az ellen akiről rosszat beszél,
mert becsületében gázol és az ellen, akinek elbeszéli, vagyis aki
meghallgatja a gáncsszót. Mi veszedelmesebb: nyil vagy kard?
Bizonyára a nyil, mert a kard csak a közvetlen közelségben
sérthet, ölhet, ellenben a nyil a távolban állót is megsebezheti,
megölheti. Ilyen a rágalom is, elér a legtávolabb a legrejtettebb
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körökbe is.  ח*ן שחוטrepülő nyíl a rágalom, ki tudná rombolását
előre kigzámitani ? Bölcseink nézete szerint a rágalom nagyobb
bűn az erkölcstelenség, a bálványimádás és a gyilkosságnál is.
Mirjam is bélpoklos lett, mivel Mózesről gáncsoló módon nyilat.kozott. Maga Ahron is hasonló büntetésben részesült, csakhogy
ö, Isten akarata folytán csakhamar meggyógyult.
A tisztulandó hozott két élő tiszta madarat, czédrusfát meg
izsópot. Madarat azért, mert miként a madár csicsereg, úgy az
a bélpoklos is ajkaival és álnok beszédével vétkezett, midőn rágalmazta embertársát. Cedrusfát hozzon engesztelésül atra, hogy
büszke, fennhéjázó és kevély volt, az izsóp jelképezte az alázatosságot, amelyre a bélpoklós ezentúl törekedjék. Az egyik madarat levágták, vérét ontották, ez találó képe az ártatlanul rágalmazott embernek, aki tudta nélkül áldozatul esett a rágalmazó nyelvnek, és gyakran becsületét, életét veszítette ez
által.
A másik madárt beraártották a levágott madár vérébe és aztán
szabadon bocsáttatott, ez a becsületrabló embc5r képe, aki miután embertársa vérében vájkált észrevétlenül, suttomban eloson,
félre áll, mintha mi sem történt volna, mintha semmi rosszat
nem követett volna el. De hiába rejtőzik, hiába ölti magára az
ártatlanság álarczát, hiába mossa kezét. Isten, aki mindent lát,
.mindent tud példásan bünteti, megbélyegzi őt nyilvánosan é^
küld reá fekélyeket, bőrbetegséget, bélpoklot, hogy mindenki
fölismerhesse rajta a kajinbélyeget, a rágalmazót, akitől minden
ember óvakodjék és bizonyos távolságban maradjon tőle.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Ahronhoz, mondván :
_ Ha bementek Kanaán országába, melyet én örökségül adok nektek és támasztok poklos sérelmet örökségtek országának házábán,  ובא אשר לו הביתakkor menjen el az, akié a ház és jelentse
a p a p n a k .A Talmud mondja, hogy poklos sérelem akkor jön a
házra, ha az ember felebarátjától megtagad minden szivességet,
ha nem ád neki kölcsön tárgyat, mely házában van. Ezért
mondja a Szentirás  ובא אשל לו הביתakinek tárgyai vannak házában, amit kölcsön adhatna, de szive nem engedi, hogy felebarátjának szivességet, szolgálatot tegyen.  ״ וצוה הכהןÉs páráncsolja meg a pap, hogy üritsék ki a házat, mielőtt oda jön a
pap, hogy; megnézze a sérelmet, nehogy tisztátalan legyen minden ami a házban van.“ Annyira kiméli Isten az ember vágyónát, hogy figyelemmel van még a cserépedényekre is, hogy tisz ־.
y
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tátalanokká ae váljanak, ezért parancsolta meg, hogy ürítsék
, ki a házat, mielőtt még a pap oda érkezik és tisztátalanná jelentené ki a házat és mindent, ami benne van.
Valamint a testnek, úgy a léleknek is vannak betegségei.
Vannak betegségek melyeknek létezését maga a beteg legkonokabban tagadja, de melyek, ha véletlen folytán láthatóvá válnak, kétségbeejtő módon mutatják a pusztitásokat, melyeket a
betegség az egykor egészséges szervezetben véghezvitt. A lélekuek is^vannak ilyen alig észrevehető súlyos bajok, ilyen a rágalmazás is, mivel az, aki elköveti, azt hiszi, hogy semmi vétséget nem tett, mivel tettleg nem cselekedett semmit, csak ajkai
beszéltek és igy nem is tér magába, nem vezekel, mivel — szerinte — nem is vétkezett. Nem is sejti, hogy lelke mily beteg,
' hogy szive pokol, nyelve éles, tüzes kés, vére méreg, lelke vad,
mindenütt túr, ás és vés, mérgével felzavarja a boldogság fórrásait és maszlagokká változtatja át a rózsákat. Miként vannak
keserű, undort gerjesztő, émelygős orvosságok, amit az ember
nem akar bevenni, inkákb tűr szenvedést, fájdalmat úgy a rágalmazó sem akar lelkének orvosságot adni, mivel azt tartja,
hogy ez az orvosság nagyon keserű, nagyon lealázó. Mert mi a
rágalmazó orvossága ? Az, hogy tartozik elmenni ahhoz, akinek
becsületében gázolt és bocsánatot kérni tőle, bevallani neki,
hogy háta mögött rágalmazta öt. Van eset, midőn a testi beteg
készséggel venné be az orvosságot, csakhogy a gyógyszerhez
nem egy könnyen juthat, mivel az nem kapható országában,
hazájában. így van eset, midőn a rágalmazd sem gyógyíthatja
beteg lelkét, mivel a meggyalázott, a megrágalmazott túl ־az
*oczeánon lakik és igy nincs alkalma, hogy bocsánatát megnyerhésse. Van aztán oly eset is, hogy a gyógyszer a testi betegnél
hatástalan marad, mivel  צרעת גד^ןינת הואidült a betegség, megrögzött a baj. Hasonlóképen van ez a rágalmazónál is, aki anynyira megszokta a rágalmazást, hogy e hibából már ki nem vetkőz]^het, már második természetévé vált. Sok betegség pusztít az
^’^״emberek között, amelyeknek az ellenszerét hiába kutatta az
orvostudomány. A rák, a pestis, a tuberkulózis tovább szedi áldozatait, bár a gyógytudománynak nem egy elszánt bajnoka
élete árán is igyekezett a rémes kórok szérumát fölfedezni.‘׳E
bétegségekhez hasonlóan egy más természetű kór is létezik; niöly
vegtelen idők óta grassál az emberek közt és inig amázóK^'' a
szervezetet teszik tönkre, emez a lelkiekben tesz kárt‘ §׳s' iiÜbz
4‘
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végtelen romlást, a vallásban üt fájdalmas rést. És ez a kór, ez
a betegség: A rossz nyelv. Igyekezzék tehát az ember, hogy
keveset beszéljen, és kerülje a fölösleges szót, mivel, aki
sokat beszél, az bűnbe esik, az alig kerülheti el, hogy ne vétkezzék.
״ וגלח וגויNyirja le h a j á t .A haj az ember disze, mivel ez
a poklos ember önelégülten, büszkén diszitette haját, most vágja
le, hogy Így büszkesége, hiúsága lelohadjon.  וכפר הכהןaztán
térjen meg, hagyja el a bűnt, bontakozzék ki karjaiból, akkor
aztán engesztelést nyer és újból tiszta lészen lelke. ונתתי עע צרעת
״Támasztok poklos sérelmet házaitokban.‘^ Rasi ebben Istennek
Izráel iránti szereteted látja eklatánsán bebizonyítva. A nemzetek
ugyanis, akik Izráel előtt laktak Kánaánban, attól tartva, hogy
Izráel az országba tör, kincseiket befalazták, úgy, hogy az izráeliták, akik az országot aztán el is foglalták, nem is sejtették,
hogy mennyi kincs van elrejtve a házakban. Ekkor küldött Isten
a házakra poklos sérelmet és igy a falakat le kellett rombolni.
Így jutott Izráel az elrejtett kincs birtokába.
״Óvjátok Izráel fiait tisztátlanságuktó!, hogy meg ne haljanak tisztátlanságuk miatt, midőn megtisztátlanitják hajlékomat,
mely közepettük van.‘‘ Bachja szerint azért említi közvetlen
Nádab és Abihu halálesetének jelentése előtt az írás a tisztaságról szóló törvényt, mivel Ahron fiai éppen e vétkeik miatt haltak el, mivel hogy nem tisztálkodtak, mielőtt a szentélybe léptek, szolgálatot végezni. Egyébiránt hat különböző nézet uralkodik a bölcsek között Nádab és Abihu vétke fölött. Az első, a
most említett vétség, a másik nézet, hogy idegen tüzet hoztak
az oltárra, a harmadik, hogy ittasak voltak és ilyen állapotban
akarták az isteni szolgálatot végezni, a negyedik, hogy mesterük
Mózes jelenlétében döntöttek vallási ügyben, az ötödik, hogy
nem nősültek, mivel azt hitték, hogy nincs leányzó, nő, aki
méltó volna feleségük lenni, emiatt sok leány hajadon maradt,
mivel rájuk vártak és nem akartak máshoz nőül menni. Ez az,
amit a szent zsoltáros mond: בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא הללו
״A legényeket tűz emésztette fel, mivel a hajadonok nem mehettek férjhez. ( הללוlakomát jelent) Végre a hatodik nézet az,
hogy Nádab és Abihu már a Szinai hegynél érdemeltek halált,
mivel előre törtek és többet szemléltek Isten dicsőségéből, mint
amennyi megengedhető volt. Csakhogy Isten akkoron nem akarta
őket megölni, mivel nem akarta Izráel altalános örömét, Tóraf
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adás alkalmával, megzavarni. Ez az amit az irás Bamidbarban
közöl velünk. ״ וימת נדב ואבית ב מדבר סיניÉs meghalt Nádab
meg Abihá Szinai pusztájában“ illetőleg már akkor érdemeltek
halált, midőn a pusztában voltak, Szinai hegye előtt, csakhogy
Isten várt a büntetéssel a frigysátor felavatásáig.
 והדוה בנידתהa Szentirás hasonlitotta Izráel tisztátlanságát
a nő tisztátlanságához, valamint a nő vizben tisztálkodik, igy
fogja Isten majdan a megváltás idejében Izráelt is vizben. megtisztitani, amint mondva v a n : וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
״És hintek reátok tisztitó vizet, hogy megtisztuljatok minden
bűneitektől.“

Achre-Mósz—אחרי מות
Jl főpap engesztelő napján.
י

״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, Ahron két fiának halála után.
Bölcs Salamon mondotta; כי ת שב ללחום את מושל בין תבין את
 ״ אשר לפניךHa uralkodó asztalánál étkezel, ne téveszd szem elöl,
hogy voltaképen ki előtt ülsz,“ kérdezősködjél olyanoknál, akik
előtted már ültek az uralkodó asztalánál, hogy milyen legyen a
magatartás a nagy asztal mellett. De egyszersmind arra is figyelmeztet a világbölcs, hogy ne fürkészd Isten létét és hogy
mi van az égben, hanem  בין תבי[ את אשר לפניךha ismerni akarod Istent, figyeld meg öt működésében. Az egész világ, tükre
az isteni mindenhatóságnak, a föld, az 0 utalnak pora és a tenger az 0 lélekzésének lehelete. Isten létének okát önmagában,
azaz legtökéletesebb lényegében foglalja és minden véges létezönek végső oka, ki mindentudó észszel és mindenható akarattal
a világot létre hozta és szüntelen igazgatja. E lény az észnek
legfönségesebb eszméjét képezi, mely minden egyéb eszmének
végalapja, minden igaznak, szépnek, jónak kútfeje. Mivel pedig
Nádab és Abihu Istendicsöségéböl többet láttak Szinai hegyén,
mint amennyi megengedhető a véges emberi lénynek, ezért kellett meghalniok, miként az írás mondja : בקרב ת ם לפני יי דמותו
mivel nagyon közeledtek az Örökkévalóhoz, öt szinröl-szinre megismerni, azért haltak meg.
• כלי יקיszerzője mondja:  ב ק ר ב ת םannyit jelent, mivel nagyón közel álltak Istenhez, vagyis nagy férfiak voltak, ezért
büntette Isten őket oly súlyosan, hogy meg kellett halniok,
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minthogy Isten mindenkor szigorúbban bünteti a nagyokat, mint
a közönséges embereket, elvárván  בקרובי אקדשazoktól, akik
közel állnak hozzá, hogy szenteljék meg öt és akkor az egész
nép által fog megdicsöittetni.  ב קרב ת םazt is jelenti, mivel közeledtek áldozni és idegen tüzet hoztak Isten oltárára. Most tehát
Isten Mózes által óva intette Ahront, hogy ne menjen be minden
időben a szentélybe, a kárpiton belül, a födél elé, mely a ládán
van, vagyis a szentély legszentjébe, hanem csakis engesztelő
napon füstölgetni. Midras mondja : Ahron négy fia elhalt volna,
Ahron vétke miatt, mivel aranyborjút készített, de Mózes állhatatos könyörgése eredményezte, hogy kettő közülök életben maradt. Ezért mondta a világbölcs:  מקרה אדרי לצדיק ולרשעegy végzet, egy végczél, egy megsemmisülés vár az igazra, mint a gonoszra,  לטוב ולטהורakár jónak, akár tisztának neveztessék az
illető. Salamon király ugyanis behatolt a jövő nemzedékek történetébe és felismerte az igaz és gonosz ember sorsát. Abrahám
igaz ember volt, aki az igaz Istenhitet terjesztette a népek között
Nimród ellenben gonosz ember volt, aki a népet eltántorította Istentől,
mégis mindkettő egyformán adózott a múlandóság törvényének. Dá ־vidot tiszta jellemű embernek ismerték, aki szentélyt emelt Istennek,
Nebukadnezárt ellenben tisztátalannak nevezték, aki a szentélyt
leromboltatta, mégis éppen úgy uralkodott negyvenéven által,
mint Dávid király. Mózes neve volt: טוב
a kémeket ped ig :  חטאיםvétkeseknek nevezték, mégis egyforma büntetés, egy
sors várt Mózesre, mint a vétkes kémekre, hogy a pusztában
kellett meghalni, Ahron gyermekei is jók voltak, Korach párthivei pedig gonoszak, mégis ezek is, amazok is tüzhalálban lelték végüket.
Salamon király mondotta :  לשחוק אמרתי מהוללAz öröm, a
vigság bánattal vegyest jár. Mivel ö volt a legdicsöségesebb király, korának leggazdagabb férfia, arany és ezüstöt fölhalmozott,
mint a föld pora oly sokat, amdt a biblia szigorúan tilt Izráel
királyának. Yolt hétszáz felesége és háromszáz ágyasa, temérdek
istállója lovakkal, mindezt tiltja a Szentirás, végre pedig detronizálva lett és nomád életet élt és sehol sem akarták elismerni,
hogy ö volna Salamon király, szükes ebédet kapott : borsót és
káposztát. Eliseba, Ahron felesége is elbizakodott nagy boldogságában, mivel férje, gyermekei és családtagjai előkelő állásokat
töltöttek be Izráelben és boldogsága meg lett zavürva, kénytelen
volt a keserűség poharát fenékig üríteni, midőn két reményteljes
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fia elégett, és ifjúsága legszebb tavaszán elhalt. Bizony az élet
felszíne nagyon változó, a viszonyok hullámai elsimulnak, vagy
uj fodrokban gyüremlenek. A szerencse minden embert felkap
egyszer ölébe. Boldog, aki nem hagyja magát és nem ragad meg
a lépbe, melyet keble szenvedélyei vetnek élte útjába. 0 a boldogság ritka tündér ! Egy pillanatra fölcsillan, uszályával érint
és — tovább suhan, mire észreveszed és kitárod feléje epedö
karjaidat, már az elérhetetlen messzeségben röpül.
 דבר אל אהרןSzólj Áhronnak, hogy ne menjen be mindenkor a szentélybe, hogy meg ne haljon. Hasonló ez, ama beteghez, akihez orvos jött és azt mondta neki, hogy ne egyék hideg
étkeket és ne feküdjék fütetlen szobában. A beteg aztán még
egy orvost hivatott, ez az első orvos rendeletéit helybenhagyta,
csak szigorúbban tiltotta el a hideg étel élvezését és a fütetlen
szobában való fekést, hozzátéve, ha ezt teszed, akkor a halálnak
esel áldozatul, éppúgy mint szomszédod, aki hasonló betegségben
halt el és nincs menekülés számodra. Már most mi a különbség
a két orvos között? Csupán az, hogy a második orvos szigorúbbán tiltotta el a mondottakat és ezzel jobban hatott a betegre,
biztos tehát, hogy rendelete ellen nem fog cselekedni. Isten is
egyizben már megtiltotta Ahron és fiainak, hogy a szentély légbensejébe menjenek, most azonban szigorúbban tiltja, mondván
Áhronnak, hogy meg ne haljon, miként két fia elhalt. Csak engesztelés napján mehet be a szentéty bensejében, akkor is vigyen maga előtt füstölő szert, tömjént, hogy ez elhomályositsa
látását és ne lássa az isteni dicsőséget, a födél fölött.
 ״ בזאת יבא אהרןEzzel menjen be Ahron a szentélybe. ״E
szó:  בזאתazt jelenti, hogy amennyi e szónak számértéke, annyi
évig állott fenn az első szentély, vagyis : négyszáztiz esztendeig.
De azt is jelenti, hogy Ahron több érdem következtében mehetett be a szentélybe szolgálatot végezni. A Tóra érdemében,
melynél olvassuk :  וזאת התורהa körülmetélési törvény érdemében, melynél ugyancsak azt olvassuk:  ״ לזאת בריתיim ez a szővétségem, ״a szombat érdemében, melyről azt olvassuk: אשרי
 ״ אנוש יעשה זאתboldog az olyan ember, aki ezt megtartja, ״vagyis a szombatot és végre egyéb vallási parancsok teljesitése
érdemében, ahol mindenütt e szót találjuk : זאת
 ״ כתונת בד קודש ילבשSzent lenköntöst öltsön föL ״Nem mehetett be a főpap a szentély legszentebbikébe aranyhimzésa ruhában, nehogy az arany emlékeztesse az aranyborjúra, melyet
f

f
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készített. Len a földön terem, a lenruha tehát emlékeztesse a
főpapot földöni származására és ne leg}^en fennhéjázó, hanem
igenis éljen henne a tudat, hogy porból származott és porrá lészén ismét. ״És vegyen Izráel fiainak községétől két kecskebakot:
 שעיר אחד ל'ייegyiket Istennek^" vagyis amely áldozatul hozatott
az Urnák, mig a másikat élve küldték a pusztába. Engesztelésnapján Izráel fiai sok vonásban hasonlitanak az angyalhoz. Nem
esznek és nem isznak, nem tartanak haragot egymás iránt és
véteknélküliek. A szeretetnek az ártatlansággal való összhangzása a Jomkipur. E nagy, szent napon szárnyat ölt minden izráelita hívőben lelke gondolatja és odaképzeli magát a magas
tiszta régiókban, ahol lelke csillaga ragyog, lehűli róla a hétköznap utcza sara és tiszta érzéssel lép a szent csarnokba, kitaszítja, kitépi szivéből a kísértő bűnt, mely körülötte setteng,
hogy hithüségétől eltántorítsa. Szeplőtlenül lép a templomba és
szepldtlenül tér vissza a házitüzhelyhez.
״Aztán vegye a két bakot, állítsa azokat oda az Örökkévaló
színe elé. És vessen a két bakra sorsot, egyik sors legyen az
Örökkévalóé, a másik Azázelé.^^ Az egyik bakot jobbról, a másikat balról állította, belenyúlt egy urnába, az egyik sorsot jobb,
a másikat bal kezével húzta ki és rátette azokat a bakokra.
Amely bakra azt a sorsot helyezte, amelyen az •áltt:  לייazt
Istennek áldozták, azt a bakot pedig, amelyre azt a sorsot tette,
amelyen e szó :  לעזאזלállt, azt elküldték egy magas, meredek,
sziklás hegyre, melyet Azázelnek neveztek. וכל אדם לא יהיה באהל
 ״ מועדDe senki se legyen a gyülekezés sátorában, mikor bemegy, hogy engesztelést szerezzen.M ég az állandóan benn időző
angyalok is távoztak a szentélyből, midőn Ahron bement. A Tálműd beszél el oly esetet, midőn egy főpap a füstölőszert már
kün az előcsarnokban tette a tűzre, ami tilos, mivel akkor kellemének egy része szétárad a szentély bensején kívül. E vétsége miatt a főpap elhalálozott a szentély előcsarnokában.
״ וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראלÉs szerezzen engesztelést önmagáért, házáért és Izráel egész községéért. ״Széntólyünk — fájdalom — már nincsen, sem főpapunk, de azért
kötelessége minden izráelitának Jomkipur napján engesztelést
szerezni, a maga háza és Izráel egész községe ellen elkövetett
bűnéért. Aki szombat és ünnepnapot nem szentel, a Tórávol nem
foglalkozik, Isten házától távol marad, az vétkezik önmaga, saját lelke ellen, ezért  וכפר כעדוtérjen meg és kérjen bocsánat
r
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tót az önmaga ellen elkövetett 'merényletért. A családban nyílnak a hitnek legszebb, legpompásabb ־virágai, de vannak házak,
családok, amelyekben csak gaz, dudva és tövis bnrjánozik, a
hol istenfélelem nem lakozik, ahol a gyermekeket nem nevelik
vallásosan, ahol a hit kötelékei meglazulnak. Hányán, de hányán,
ha elfogulatlanul szemlét tartanak házaikban, kénytelenek a meg*
szégyenitö önvallomást megtenni:  כנגע נראה לי בביתhogy bizonybizony nagyon hiányos, nagyon hibás, hézagos a ház, a család.
Ezért igyek(ízzék Jomkipur napján megtérni  ר כעדו ובעד ביתו6 וכ
és bünbocsánatot kérni nemcsak a maga, hanem a családja,
háza ellen elkövetett vétkéért is. Az emberiség nem egyéb számtálán háznépekre osztott nagy nemzetségnél, melynek minden
egyes tagja, rokonunk és szeretetünkre jogot tarthat. Minden
ember egy-egy gyűrűt képez azon lánczból, mely az egész emberiséget egybefüzi. E szerint vannak elengedhetlen kötelességeink
a közösség, a felekezettel szemben is és ha egy tagja a községnek vétkezik, megbélyegzi, beszennyezi az egész gyülekezetét, az
egész községet. Aki tehát erkölcstelenséget követ el Izráel fiai
közül, úgy hogy általa  מחלל השםmegszentségteleniti Isten nevét
és gyalázatot hoz az egész felekezetre, aki tápot, alkalmat ad
arra, hogy máshitüek újjal mutassanak reánk, szólva: ״íme
ilyen a zsidó, az siessen és ne késsen engesztelést szerezni,
 בעד כל קהל ישראלaz egész felekezet ellen elkövetett vétkéért.

Különféle tilalmak.
״Bárki Izráel házából és az idegen közül aki közietek tartózkodik — és bármi vért eszik, azt kiirtom népe köréből,
 כי נפש הב שר בדם הואmert a test lelke a vérben van és én az
oltárra rendeltem azt nektek.“ Ramban szerint azért tilos a vér
élvezete, mivel a vér a lélek. Isten pedig csak az állat húsát
engedte meg az élvezésre, de nem lelkét. Mások szerint tilos vért
élvezni, mivel a vér az állat lelke, az ember pedig ne vegyítse
az állat lelkét a magáéval. Ismét mások azt tartják, hogy aki
vért élvez az vérengzővé, kegyetlenné válik, ezért tiltotta meg a
Szentirás a vért enni. Nachmanides azt is mondja, hogy az
®Syptomiak gödörbe, verembe öntöttek sok vért és különféle
babonás ceremóniát végeztek körülötte és azt tartották, hogy
aki e vérből iszik, az mindentudóvá válik. Az írás tehát óvatos-
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Ságból, nehogy Izráel is ily ostoba szokásoknak . hódoljon, egyáltalában eltiltotta a vérélvezetet.
Bárha a Szentirás azt mondja:  וחי בהםhogy a vallási törvények azért adattak, hogy általuk éljünk, de nem kívánja, hogy
azokat életünk koczkáztatásával is tartsuk meg, mégis vannak
három fötilalmak, melyek miatt kell, hogy életét is feláldozza,
semhogy e tilalmakat áthágja és ezek: Bálványimádás, paráznáikodás és vérontás, vagyis gyilkosság. Egykor egy ember fölkeresett egy nagy Talmudszerzöt és tanácsot kért tőle: אמר לי מרי
 ״ דוראי קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לךUram! Uralkodóm szigoruan reám parancsolt, hogy egyik embertársamat orozva öljem
meg, ha pedig parancsának ellenszegülök, úgy engem ölet meg
Mesterem tanácsolj ! tartozom-e embertársamat saját életem koczkáztatásávai kímélni vagy sem ?^^ אמר לי׳נק טלך ולא תקטל מאי חזית
 דדמא דדך סומק טפי דלמא דמא דהאי גברא סומק טפיErre a bölcs
igyen felelt: ״Menj és ölesd meg magad zsarnokodtól, de te ne
légy embertársad gyilkosa, mert miért hinnéd, hogy a te véred
pirosabb, nemesebb amaz embertársadénál, hátha az ö vére pirosabb, mint a tied
Vannak emberek, kik azért tartják meg a vallást, a páráncsókát, mivel ezáltal remélik, hogy jó soruk lesz, hogy Isten
fölviszi dolgaikat, gazdaságra tesznek szert, vagy egészségesek
lesznek. Ez nem igazi vallásosság. Vannak ismét olyanok, kik
azért vallásosak, mivel ezáltal nagy jutalmat remélnek Istentől.
Ezek tényleg részesei lesznek a menybeli jutalomnak. Mások
pedig tisztán Isten iránti szeretetből teszik a jót és őrzik meg
parancsait, élnek kezük fáradsága után, nem fogadnak el segélyt
embertársaiktól, ezek részesei lesznek a jelen és a jövő életnek.
Vannak végre olyanok, kik egész életüket szentelik a Tórának
és az istenitiszteletnek, az életből alig élveznek annyit, amennyi
tisztán létük fenntartásához szükséges, megvetik a földi gyönyöröket és csak Istenes életet élnek. Az ilyenek csak gyéren találhatók. Ilyen volt Chanoch és Illés próféta. Ezek tehát oly jutalomban részesültek, hogy testük is fölkerült az égbe lelkűkkel
együtt.
 ״ איש איש אל בל שאר בשרו לא תקרבוSenki bármely vérrokonához ne közeledjék, vagyis ne vegyen nőül vérrokont, mivel
a tőle származó magzat nem lesz életképes, nem lesz életerős.
Ezek után a Szentirás a legközelebbi vérrokonokat sorolja föl,
akikkel házasságra lépni tilos. — Bölcs Salamon mondotta:
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 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנהVájjon lehetséges-e hogy
az emher tüzet szítson ölében és ruhája még se égjen e l? “
״ אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תבונהVagy lóphet־e az ember
tüzes parazsa anélkül, hogy lábai égő sebeket kapjanak?“ Ez
alatt a bölcs az erkölcstelenséget, a fajtalanságot értette. Nagyon
könnyen esik az ember áldozatul e bűnöknek, ha bűnös hajlamait és érzelmeit nem fékezi, ha a bűnre csábitó alkalmat nem
kerüli és szenvedélyei fölött nem képes uralkodni, ami által
lelke sebeztetik meg a szenvedély izzó zsarátjátöl. A nők tartózkodjanak a kaczérságtól, mert ez sok erkölcsromlásnak a
rúgója. Egy kis adag könnyüvérüség, hiúság és kaczérság a
nő részéről már sok boldogságot romba döntött. Ezért kerüld a
kaczér nőt, méreg a mosolya, romlást okoz közelgése, erkölcs!
halált az érintkezése.
 ״ ומזרעך לא תתן להעביר למלךMagzatodból ne adj, hogy átvezessék (tűzön) a Molochnak.“ Az ókorban volt a Moloch bálvány, melynek imádása abból állott, hogy két oldalon tüzet
 ־gyújtottak és a gyermeket keresztül vezették e két tűzön és
elégették. Ezzel azt hitték, elejét veszik annak, hogy többi
gyermekeik elhaljanak és az apa szerencsés lesz minden vállalatában. Ezt a tilalmat azért irta a Tóra az erkölcstelenséget és
fajtalanságokat tiltó parancs mellé, mivel ezzel az erkölcstelenség tilalmát oly fontosnak, oly súlyosnak akarja feltüntetni,
mint magát a bálványimádást. ״ ונכרתו הנפשות העושתirtassanak
ki azon személyek, akik ezen utálatosságokat elkövetik.“ Háromféle kiirtásról szól az írás ; Olyanról, midőn csupán a test irtatik ki, továbbá, midőn egyedül a lélek irtatik ki és végre midőn
test és lélek egyaránt kiirtatik. Ha vallásos ember vétkezik, akkor teste irtatik ki, azaz időnek előtte hanvatlik a sirba. Midőn
Rabbi József hetvenedik életévét elérte — igy beszéli a Talmud
— örömnapot ünnepelt, mivel immár testi kiirtásról megmenekült
lévén életéveinek száma teljes és hiánytalan. Erre Rabba azt
mondotta neki : ״Igaz az évek kiirtásából menekültél már, de
nem a napok elvágatásától, hátha nem éred el az égben számódra kiszabott napjaidat. így is — felelt Rabbi József —■
nyertem valamit, az évek kiirtását. Az évek kiirtása felismerhető,
ha harminczötödik életéve előtt hal el az ember, ez az évek kiirtása,
de a napok kiirtása felismerhetlen. Ezért bölcseink erre nézve a
következő ismertető jeleket közölték : Ha öreg ember oly vétséget követett el, melyért kiirtás jár, az három napi betegség után
7

•í
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hal eh Ha éltes ember faggyút eszik, vagy a szombatot megszentségteleniti, amely vétkekért kiirtás jár, akkor betegségének
első napján hal meg, ezt:  ״ מיתה ככעםharagos kimúlásnak״
nevezik, mivel Isten megharagudott reá. Ha betegségének második napján halálozik el, e z :  ״ מיתה חטופהhirtelen! haláh^^ Ha
betegségének harmadik napján hal meg, ez :  ״ מיתה בכ ר תirtó
halál/^ De mindez csupán testi kiirtás, erre vonatkozólag mondja
az írás:  ״ וגברת האיש ההוא מקרב עמוirtassák ki az a s z e m é l y
népe k ö réb ő l,v a g y is teste igen, de lelke nem irtatik ki, hanem
részese lesz a jövö életnek. Ha valaki Peszachkor kovászosát
eszik, vagy Jonikipur napján nem bÖjtöl, vagy fajtalanságot
követ el, akkor lelke nem részesül az öröklétben. Erre nézve
mondja az ír á s:  ״ ונברתה הנפש ההוא מעמיוaz a l é l e k irtássék ki népe k ö r é b ő l,d e teste nem irtatik ki, azaz nem pusztúl ki az életből időnek előtte. Végre ha valaki bálványt imád,
vagy Isten nevét gyalázza, annak teste is, lelke is kiirtatik, vagyis elhal idő előtt, de lelke sem kerül a mennybe. Ilyenről álHtja a Szentirás :  ״ הכרת ת ב ר תirtva irtassék ki^^ vagyis : kétszeresen irtassék ki.

Kedósim—קחשים
szent élet parancsa.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izráel
fiai egész községéhez és mondd nekik :  הדושים תהיוSzentek legyetek.“ Bölcs Salamon mondotta: תאוה נהיה תערב לנפ ש ותועבת
 ״ בפילים סור מרעSzenvedélyt !ejtőzni lelkigyönyör, de a botO'
rok a gonoszság kerülését utálják.“ Pedig aki szenvedélyét legyőzi, hasonló az ég lakóihoz, angyalhoz, ellenben, aki szénvedélyeit nem fékezi és szive minden vágyait, minden óhajait és
kivánságait teljesiti, az hasinlit az állathoz.
Isten alkotott testnélküli szellemi lényeket, vagyis angyalokát, aztán teremtett szerves lényeket, melyek a legcsekélyebb
értelmi fokot sem érték el, ezek az állatok. De mindkét rendbeli lények, nem szabad elhatározásból működnek, cselekszenek,
mivel nincs saját akaratuk, hanem az angyalok mindenike másmás czélra vau hivatva, más küldetéssel megbízva, amelytől, ha
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akarnának sem térhetnének ki ; az állatot pedig ösztöne vezeti.
Végre pedig alkotott isten embert, aki a szerves és szervtelen
lények keveréke, szellemi, értlemi képessége olyan, mint az angyalé, teste pedig állatias, elmetehetségre nézve észlény, érzékre
nézve pedig állat.
Boldog az olyan ember, aki az állati érzést legyőzi és inkább közeledik az angyalhoz, szabad akarata folytán uralkodik
szenvedélyein. Bárha mi halandók gyöngék vagyunk, de ne
higyje senki, hogy minden gyöngeségnek hódolnunk kell, akarat
mellett parányi erő is csodálatraméltó tetteknek szerzője lehet,
mert tagadhatatlan, hogy a lélek ereje akarat, akarat követkézménye pedig a teljesítés. Minden nehéz utat legyőz az akarat,
de fenséges tulajdonság csak azt akarni, ami meg van engedve,
mert sokkal fontosabb jól vezérelni az akaratot, mint az ismereteket bőviteni.
Az első ember mielőtt vétkezett olyan volt, mint az angyal, de miután a bűn csábitásának engedett az állatig síilyedt, ezért végczélja, végzete hasonló lett az állatéhoz : halandó
lett. Ezt mondja Salamon király :  תאוה נהיה ת ע ר כ לנפ שBár
édes a szenvedély, az éldelet a testnek, a bölcs mégis legyőzi
azt,  ותועבת כסילים סור מרעellenben nehezére esik a gonosznak
a földi gyönyöröktől lemondani, mivel szive eseng utánuk és
vágyait ellentállás nélkül elégiti ki.
Bizonyos, hogy a rossz hajlamot csirájában kell kiirtanunk
szivünkből, ha ezt elmulasztjuk lassan-lassan befészkelődik szivünkbe és uralja az egész embert. A  יצר הרעa vétek kezdetben nagyon igénytelen, megelégszik, ha a szív félreeső zugában
meghúzódhat, de ha egyszer elhelyezkedett benne, onnan nem
egyhamar irtható ki, terjeszkedik, kényelmessé teszi magának
az otthont és kaput nyit az általános erkölcstelenségnek. Nem
sokáig tart  אין האיש בביתו הלך ב דרך מרחוקhogy kiszoritja a gazdát a lakásból és ő veszi át a kormányzó pálczát. Kárörvendve
kiált fe l:  אינני גדול בבית הזה ממדnincs nagyobb úr, nagyobb hatalom e házban, a szív lakhelyében, mint én, ולא חשך ממני מאומה
imhol minden kívánságom teljesül, minden óhajom parancs. Nagyón találóan nevezte el Jóéi próféta a bűnt:  ״ צפעוניbujkáló^^nak, mivel settengve bujkál az emberben, nem mint nyílt ellen^ 9
*
seg panczéllal és nyilt sisakkal, hanem alatomban leeresztett
sisakkal. Biztos rejtekhelyéből irányítja feléd nyilait, de csak a
vallásos, szerfölött jámbor emberrel szemben rejtőzik el oly
t
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ügyesen,
mert a kevésbbé vallásos emberrel szemben
szükségtelen ez az óvakodás, ez a bujkálás. Vele szemben egész
nyíltan lép fel és nem sok fáradságába kerül öt lábról levenni.
 קדשי קדשיםa rendkívüli vallásos és szentéletü embert שחטתן
 בצמוןrejtekhejböl semmisíti, veszíti el, ellenben  קדשים קליםa
kisebb kaliberű, könnyühitü embert,  שחטתן בכל מקוםminden teketória nélkül, bárhol és a legelső alkalommal legyőzi, erkölcsilég megöli és lelkileg megrontja. Ezért ígéri a próféta Isten nevében azon esetre, — ha jószándékunk nyilvánvaló lészen :
 ואת הצפוני ארחיק מעליכםés a rejtett ellenséget, azaz a יצר הרע
a lélek ezen orgyilkosát elfogom távolítani tőled, hogy kárt ne
tehessen benned. Ne engedjük tehát, hogy a rossz hajlam, az
éldelet, a földi gyönyör hatalmába kerítsen bennünket, hanem,
miként Isten követeli tőlünk :  ״ קדושים תהיוlegyetek sz e n te k ,le gyünk azon, hogy a bűn csábításának ellentállhassunk.
״ איש אמו ואביו תיראוKiki az Ö anyját és atyját félve tiszt e l j e . I t t először említi az anyát, holott a tízparancsolatban
úgy olvassuk :  ״ כ ב ד את אביך ואת אמךtiszteid atyádat és anyádat,^^ tehát ott az atya van előbb megemlítve. Ugyde a gyermek
rendszerint jobban fél az apától, mint az anyától, ezért szükségesnek tartja az írás a gyermeket először, tehát nyomatékosakbán figyelmeztetni, hogy az anyját f é l v e tisztelje. Ellenben
másrészt jobban tiszteli anyját, aki mindég körülötte van, gondozza, ápolja és nyájasabb hozzá, mint az apa, ezért hívja föl a
a Szentirás figyelmünket első sorban az atya iránt tartozó tiszteletre, mondván: ״Tiszteld a t y á d a t
és a n y á d a t .
 ״ ואת שבתותי תשמורוÉs szombataimat őrizzétek meg.^^ Bárha
megparancsoltam nektek, hogy kiki anyját és atyját félve tisztelje, mégis, ha a szülök azt mondják neked, hogy a szombatot
megszentségtelenitsed, ne engedelmeskedjél nekik, mivel te is,
ők is tartoztok engedelmességei nekem és parancsaimat teljesíteni.
Szerintünk a logikai összefüggést e két különböző parancs
között Így kell magyarázni és megérteni. Vannak emberek, kik
azt hiszik, hogy az elhalt szülőik iránti kegyelet és tisztelet abból áll csupán, ha négyszer évenként elmennek a templomba és
elmondják a  יזכורimát. Egyebekben pedig a vallásnak hátat
fordítanak, legszentebb parancsait lábbal tiporják, ünnepet, szómbatot nem szentelnek. Vájjon kegyeletnek nevezhetö-e az, ha a
gyermek az üzletből lelkendezve a zsinagógába fut néhány percre,
kapkodva, hadarva elmondja a négy soros ^,Jizkor^^ imát és azOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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tán ismét fut vissza a méterhez, vagy a liszteszsákhoz ? Kegyelet
ez? Nem! Ez egyenes arczulcsapása a szülői emléknek, ez kigunyolása mindannak, amit a szülök szentnek, sérthetetlennek
tartottak. Nem, nem igy szokták az elhalt szülőket tisztelni, nem
egyszerű kis ima érzék nélküli elmondásával, hanem igenis
 איש אמו ואביו תיראוvalaki csak úgy és csak akkor tiszteli anyját és atyját,  ואת שבתותי תשמרוha szombat és ünnepnapokat
szentel, ha vallásos nyomdokaiba lép.
Bachja mondja: A Szentirás azt mondja:  ״ קדושים תהיוszéntek legyetek^^, közvetlen előtte pedig emliti ״ כל עלת ישראלIzráel
egész községét“, ezzel azt akarja velünk megértetni, hogy férfiak
és nők kivétel nélkül igyekezzenek szentek lenni, כי קלוש אני יי
״mert szent vagyok En, a ti Istenetek,“ Három rokona van az
embernek : Isten, apa és anya. Isten adja az embernek a lelket,
apa és anya a testet. Tehát szentek legyetek, mert én a ti
Istenetek, akitől lelketek származik, szent vagyok. ״Kiki az ő
anyját és atyját félve tisztelje,“ — mivel ők hozták életre. —
^ אני יי אלהיכם,Én vagyok a ti Istenetek“ több parancsolatnál
hangsúlyozza ezt a Szentirás. Az összes parancsolatok Istentől
erednek, az 0 akarata, hogy teljesítsük azokat, miként a Tálműd mondja: Aki a Tórával foglalkozik, de parancsait nem
követi, olyan, mint aki tagadja Isten létezését. Bölcseink is ilyen
értelemben tanítottak: ״Nem a tudomány a fődolog, hanem a
cselekedet.“
״ ובקצרכם את קציר ארצכםHa learatjátok országtok termését, ne arasd le földed szélét teljesen és aratásod hulladékát ne
szedegesd össze,“ a szegénynek hagyd ezt, hadd szedje ő fel.
Ha két-két kalász lehullott, az a szegényé volt, ellenben, ha
egyszerre három vagy több kalász hullott le, ez a gazdát, a
tulajdonost illette meg. ״Szőlődben ne böngész és szőlődnek
elhullott szemeit ne szedegesd föl, a szegénynek és az idegennek hagyd azokat.“  ״ לא תגנובוNe lopjatok.“ még felebarátotok
^®gijjesztésére, kínzására sem, oly szándékkal, hogy későb viszszaadjátok neki. Aki lop, az megengedi magának a hamis esküt
is, hazugságot is. Isten nevének megszentségtelenitését is, mivel
egy bűn a másikat vonja maga után.  ולא תשבעו בשמי%״Ne esküdjetek nevemre hamisan“ Istennek bármely nevére. לא תעשק
 ״ את רעךNe zsarold felebarátodat.“ Ne tartsd vissza a napszámosnak bérét, nehogy kénytelen legyen béréért futkosni utánad^
aznap amelyen dolgozott nálad, fizess neki.
f
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״ ולפני עור ל א תתן מכשולA vak elé ne vess gáncsot/^ Eossz
hamis tanácsot ne adj valakinek, mert ez is gáncs, amelyen a
tapasztalatlan ember megbotlik. Ha kereskedő társad tanácsodat kéri, hogy bizonyos áru nem drága-e, ne mondd igenis nagyón drága, hogy háta mögött megvegyed az általad . ócsárolt
árut. Ha azonban azt véled, hogy titkos szándékodat senki sem
ismeri, mivel szivedbe senki sem láthat, gondolataidat senki
sem ismerheti, ezért mondja az írás :  ״ ויראת מאלהיךfélj istenedtöl, Én vagyok az Örökkévaló,‘^ aki szived legtitkosabb rejtekébe lát, ismeri gondolataidat és szigorúan megbünteti nemtelen
cselekedeteidet.
 ״ בהמתך לא תרביע כלאיםBarmodat ne egyesitsd kétféle
fajban, meződet ne vesd be kétféle maggal.“ Isten minden állatót és minden növényt külön a maga neme szerint alkotta, ne
egyesitsd tehát a különböző nemeket, hogy ezekből vegyes nem
származzék, amit Isten nem teremtett, azt nem a k a r t a teremteni. Isten alkotásában ne kontárkodjék ember, mert az alkotás
csak Isten dolga. Istennek meg van minden teremtményével bizonyos célja, melyet mi halandók véges eszünkkel föl nem foghatunk. Isten célját ismerni annyi, mint a teremtés, a világ légnagyobb részét érteni, mert a cél a teremtés lelke. Tudva az
élet célját a legkisebb dolognak okát is tudjuk adni, ellenkezőlég a legvilágosabb is megmagyarázhatlan marad.
״ לא תשא פני דלNe kövessetek el jogtalanságot az Ítéletben,
ne tekintsd a szegényt.“ Ne okoskodjál ekképen : Hiszen a gazdag úgyis tartozik a szegényt támogatni, igazat adok tehát a szegénynek az Ítéletben és igy kényszerítem a gazdagot szegény embertársa segélyezésere.  ״ ולא תהדר פני גדולÉs ne tiszteld a
nagynak színét.“ Ne mondd: Hogyan ítéljem el ezt a magas
és fényes állású embert, hiszen az fölötte nagy szégyent hozz
reá, hanem igazság szerint ítélj embertársad fölött. לא ת ל ך רכיל
״Ne járj rágalmazóként néped között.“ ״ לא תקם ולא ת טרNe
állj bosszút és ne tarts haragot néped fiai ellen.“ Ha szomszédód kölcsön kér tőled kapát, ne mondd neki : Te nem akartál
nekem kölcsönözni fejszét, már most én sem kölcsönözök neked
kapát. Még azt sem szabad neki mondani: Bárha te nem akartál nekem kölcsön adni fejszét, én mégis kölcsön adom neked
a kapát.
 ״ ואהבת לרעך כמוךSzeresd felebarátodat mint tenmagadat.“
Ha felebarátok közt a kölcsönös szivvonzalom és jóakarat oly
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fokra emelkedik, hogy azokat úgyszólván egy lélek látszik áthatni, ez a felebaráti szeretet. Barátság a lélek egyesülése, de
barátságban egybeolvadó telkekre nézve nélkülözhetlen kellék,
hogy ezek erényes, nemes lelkek legyenek ; mivel valódi barátság aljas lelkek közt fönn nem állhat. Az élet kopár felebaráti
szeretet nélkül, virágos mező a barátság által. Az ember test
.és !élekből áll• E kettő tehát szoros barátságban kell, hogy
éljen. Már most mit tapasztalunk az életben? Legtöbb esetben
a test a didelgetett rész, melynek minden kivánságát, minden
óhaját teljesitjük, megőrizzük mindég káros lehelettől, minden
betegségtől, ellenben a lélek mostoha bánásmódban részesül,
ha tápláljuk is, csak szükes, szegényes táplálékot nyújtunk neki,
(a lélek tápláléka: jó tettek gyakorlása) legtöbb esetben pedig
éhezni hagyjuk, sanyargatjuk. Ezért parancsolja a szentirás:
 ״ ואהבת לרעךSzeresd felebarátodat^^, azaz : lelkedet, mely legközelebb áll hozzád, hiszen benned lakik,  כמוךmint tenmagadat,
vagyis mint testedet, ápold, gondozzad, istápold. Ilyen értelemben mondotta Hilel is :  מה דמני לךami testednek nem jó, nem
tetszik,  ל ח ב ר ך לא תעבודne tedd felebarátodnak, a léleknek sem.
ügy, amint a testet gondozod, táplálod és ápolod, hasonló gondót fordits a lélekre is.
״Ha bemetek az országba és ültettek bármely gyümölcsfát
érintetlenül hagyjátok gyümölcsét, שלש שנים יהיה לכם ערלים
három évig legyen nektek érintetlen. A neg3^edik évben pedig
legyen minden gyümölcse szent, hálaadásúl az Örökkévalónak.^^
Illő, hogy az első gyümölcsét hálából Istennek ajánjuk fel, az
első három évben úgyis alig terem, a negyedik évben, midőn
az első gyümölcs terem, legyen az szent az Örökkévalónak.
A fa gyümölcse az első három évben nem is egészséges, mivel
a nap még nem hatotta át kellőképen a fát, következésképen
gyümölcse még vad. Midras szerint e parancsot: שלש שנים יהיה
 לכם ערליםaz emberre lehet vonatkoztatni, vagyis az első három évben a gyermek alig tud még helyesen beszélni, ( ערלSZÓ :
némát is jelent) a negyedik évben azonban, midőn már értelmesen beszél,  יהיה בל פריו קדש הלולים לייlegyen beszéde szent.
Tanítsák szülői áldást és hálaimát mondani, az ötödik évben
pedig kezdje meg a Tóra tanulását.
״ וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאבלHa bementek az
országba és ültettek bármely gyümölcsfát.“ Midras mondja : Mig
Izráel a terméketlen, kopár pusztában élt, maga Isten gondoskodott Izráel élelmezéséről, hullatott számára mannát az égből, vizet
m
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hozott elő a sziklából, fiirjek szállotak a táborba, de midőn az ígért
országba mentek ezen élelmezési források megszűntek és Mózes
azt mondta: Most rajta! Fí^radozzatok munkálkodjatok, serénykedjetek és Isten áldása nem fog késni, nem fog elmaradni.
 הא תרנגולתאPélda rá a tyúkanya, mig csibéi kicsinyek, tehetetlenek, mint gondos anya sürgölődik körülöttük, védő szárnyai
alá veszi őket, széltől, hidegtől, esőtől óvja őket, csőrével kapár számukra eledelt és gondosan táplálja őket. De ha már
erősebbek, nagyobbak és a kaparást, túrást már megtanulták,
egyet csip kicsinye fején, büntetésképen, ha tőle egy szem buzát el akar csenni, mintha mondaná: Keress magadnak, elég
erős, elég vén vagy már arra nézve, hogy magadat eltarthassad.
Isten Így szólt Izráelhez, mig fiatal voltál, sivatagban laktál,
én tápláltalak, most azonban,  וכי תבואו אל הארץhogy bementek
az Ígért országba,  ונטעתם כל עץ מאכלültessetek mindenféle fát,
munkáljátok meg a földet, táplálkozzatok önerőtökből.
 תלדות יצחקmondja: Ez a Szidra  קדושיםsokféle útmutatássál szolgál, hogy miként lehet az ember szent. Ne egyél, ne
igyál sokat, élj mérsékelten :  קתשים תהווszentek legyetek, tartózkodók az élvezésben. Ha tudni véled, hogy mit és mennyit
egyél,  איש אמו ואביו תיראוtisztelve féljed anyádat és atyádat,
fogadd el útbaigazításukat, tanításukat, ők a legjobban tudják,
hogy mit szabad és mennyit lehet enni, mi egészséges a gyérmeknek és mi hátrányos egészségére. Bárha köznapon keveset
egyél,  ואת שבתותי תשמורוde a szombat tiszteletére többet ehetsz,
de akkor sem túlsókat. Jóllehet, hogy a csillagjósok és kuruzslók azt mondják, hogy az ember szombaton ne egyék húst,
 אל תפנו אל האליליםne forduljatok a csillagjósok, a bálványok
tanításaihoz, hanem egyél szombaton húst, igyál bort és öltözködj szépen. A tiz parancsolatban előbb á ll: tartsd meg a szómbatot és csak utána : Tiszteld atyádat és anyádat, mintegy jelezvén, bárha szüleid arra szoktattak, hogy keveset egyél, szómhaton ne hódolj e szokásnak és tedd magadat túl a szülő ebbeli parancsának. A szülői tisztelet révén — igy ígéri a Szentirás
— hosszúélető lész,  למען יארימן ימיךmivel, ha szüleidnek szót
fogadsz és keveset eszel egészséges leszel, minthogy a gyomór túlterheltetése következtében sok betegség keletkezik, melyek az életet megröviditik. Azért olvassuk a tiz parancsolatban
közvetlen a szülői tisztelet után:  ״ לא תרצח לא תנאףne ölj, ne
paráználkodj, mivel, ha a szülő nem jó nevelésben részesíti
gyermekét, akkor az gyilkos és erkölcstelen életű lesz. így volt
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ez Dávid fiával, Absalónnal is, akit atyjának túlhajtott gyön־
gédsége elbizottá, megédessé, könnyelművé tett és végre gyiikosságra, erkölcstelenségre indította, sőt nyilt lázadásra is
vetemedett, fegyvert rántott királyi atyja ellen. A falánkság, az
iszákosság rendszerint lopásra is készteti az embert, mert ha
nincs miből kielégíteni szenvedélyét, hozzányúl embertársa tiilajdonához is, csakhogy bőven ehessék és ihassék. Azért is 01vassuk a Szentirásban, hogy mindenki anyját és atyját té\v%
tisztelje, tehát először is anyját, mivel a gyermeki nevelés nekézsége első sorban az anya vállaira nehezedik, Salamon királyt midőn gyermek volt, anyja odakötötte egy oszlophoz és
testi fenyítésben részesítette. Mi sem hat jobban a gyermeki
szívre, mint az édes anya intő szózata.
E parancsolat m ellett:  ״ ובי תזבחו זבח שלמיםHa békeáldozatót hozok‘, ott áll ama másik nem kevésbbé fontos parancs : Ha
learatjátok országtok termését, ne arasd le földet szélét, a szegénynek hagyd azt.*‘ Ez azt mutatja, hogy a szegények segélyezése oly érdem mint Istennek áldozatot hozni. Aki embertársával jót tesz minden önhaszon és dicsvágy nélkül, az Istent
tiszteli és szereti, mert az Urnák ad kölcsön aki szegényen
könyörül és Isten jutalmát megfizeti neki.  ״ לא הליןNe tartsd
éjjelen át a bérmunkás munkadiját magadnál reggelig.^^ Köz vetlen utána olvassuk  ״ לא תקללNe átkozz,‘^ mivel sok ember ha
tartozására figyelmeztetik, ha munkabért követelnek tőle, . átkozódik, ezért mondja a Szentirás: Ne tartsd vissza munkabért és
ne átkozz, de mivel a munkabér visszatartása a napszámost arra
késztetheti, hogy elkeseredésében, elszántságában tettlegességre
vetemedjék munkaadója ellen, ezért mondja a Szentirás: Aznap
fizesd ki a napszámos munkáját,  ולפני עור לא תתן מבשילnehogy
gáncsot szolgáltass neki, amelyben megbotolhat.
 ״ בצדק ת שפט עמיתךigazság szerint itélj embertársad fölőtt,“ utána pedig a z áll: ״
 תל ך רכילNe járj rágalmazóként
néped között.“ Ez arra vall, ha biró Ítéletet mondott, birótársa ne
gáncsoskodjék benne, ne mondja, hogy az Ítélet hamis, vagy nem
igazságos. Mivel pedig a rágalmazás öl, ezért olvassuk a rágalmazás tilalma után közvetlen: ״ לא תעמ!ד על דם רעךNe állj veszteg felebarátod vérénél,“ vagyis ne ontsd felebarátod vérét.
 ״ מפני שי^בח תקוםősz ember előtt állj föl,“ ha tudatlaj! ember
is, hasonlóképen a tudós előtt, ha fiatal is. Ne hunyd be szemeidet, úgy tüntetve föl a dolgot, mintha nem látnád öt és ezért
nem állsz föl,  ״ ויראת מאלהיךfélj istentől,“ aki szivedbe lát és
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ismeri fondor gondolataidat. Így is lehet magyarázni: Késő vénséghen minden ember magába száll, vallásos életmódot követ és
igyekszik elkészülni az örök, hosszú útra. Ilyenkor az idő elszoktatni akarja az embert az élettől, mint a dajka a gyermekot az emlőtől — lassanként! elvonás által. És a halandó érzi
hogy már nem sok idő engedtetik neki a készülődésre, összeszedi
kevés erejét és iparkodik a mulasztottat helyrepótolni, de hja
az igyekezett, az akarat, a jó szándék meg volna ugyan, de a
rendelkezésére álló phizikai erő elégtelen. Ezek az évek már
mostoha évek. Bizony, ha a fa elszárad eltöri az első vihar, a
felleg eltűnik, mihelyt utolsó csepje a földre húllt és a láng
elhal, mihelyt nincs mit emésztenie. Ezért mondja az írás:
 מפני שיבהmielőtt még a vénség napjai elérkeznének,  תקוםszedd
össze erődet és gyüjts a téli napokra, mikor már nincs aratás
és betakaritás. A vénség beállta előtt arra kell ügyelnünk, hogy
jól, helyesen éljünk és öreg korban már csak arra, hogy jól
haljunk meg.
״ לא תעשה עול במ שפטNe kövessetek el jogtalanságot az
Ítéletben se mértékben, se súlyban, se ürmértékben.‘^ Ha italt
mérsz, ne töltsd tele az ürmértéket habbal, hogy teltnek lássék.
A hamis mérték alkalmazása a legnagyobb bűn, mivel más bűnre vezekelhet, de ha másokat megkárosit, meg sem térhet, mivel
a megtérés csak akkor vehető komolyan, ha a bűnös jóvá teszi
hibáját, de ha másokat hamis mértékkel megcsalt, megrabolt,
nem tudja kinek és mennyit adjon vissza és igy a magábaszállás mit sem használ neki. Az igazságtalanság a romlás útja, ellenben az igazság az életé.
 ״ חסד הואHa férfi elveszi nővérét, az atyja leányát, vagy
az anyja leányát gyalázat az, irtassanak ki mindketten népük
fiainak szemei e lő t t.H a azonban azt kérdeznéd: Hát akkor
miért vette el Kájin az ő nővérét? Felelet:  חמל הואEz Istentői egyenesem kegyelem, jóakarat volt, hogy megengedte Kájinnak nővérét elvenni, mivel általuk népesedett meg a világ.
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Szabályzat a papok számára
I.

És szólt az Örökkévaló Mózeshez:  אמור אל הכהניםSzólj
a papokhoz, Ahron fiaihoz és mondd nekik : Holttesttel ne tisz/’
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tátalanitsa meg magát népe között/^ Bölcs Salamon mondotta :
 שפתים ישק משיב דברים נכוחם,,Csókolni vajók az ajkak, melyek
helyesen, észszerűen, kedvesen beszélnek,^^ de a bölcs ezzel azt
is fejezi ki, hogy az igaz ember, kinek ajkairól nem távozik
Isten igéje. Isten csókjától, leheletétől hal meg, amint Mózesről
olvassuk, hogy meghalt:  על פי ייaz Úr ajkaitól érintve. így
Ahron és Mirjam, Abrahám, Izsák és Jákob, Rabbi Jehuda hanászi, Ráv mindmegannyi úg} ׳halt meg, hogy halálangyal nem
közeledett feléjük. Rabbi dudáról, akit egyszerűeu רבינו הקדוש
״szent rabbink^^-nak neveztek, beszéli a talmud, hogy noha korának leggazdagabb embere volt, soha sem élvezett többet, mint
amennyire szüksége volf tisztán Qsak élete fenntartására. Midőn
meghalt. Rabbi Janna kihirdettette, hogy még a papok is szórgoskodhatnak tetemei körül, mivel az ő teste nem tisztátalan,
minthogy nem halálangyal által halt meg. Más halottal azonban
ne foglalkozzanak a papok, még a kohaniták apró csemetéi se
tisztáttalanitsák magukat holttest érintése által. De hogyan engedhette meg Rabbi Janna a Szentirás nyilt és határozott parancsa ellen, hogy a kohaniták Rabbi Jehuda hanászi holttestét
érintsék? Ugyde az egész tilalom - - a Sohar tanítása szerint
— azért van, mivel, ha a délek a porhüvelyből kiszáll az égbe,
a visszamaradt holttesthez tisztátlan szellemek ragaszkodnak, de
aki másokat a Tóra szellemével megismertette, az mintha meg
sem halt volna, mivel a visszamaradt élők közszáján forog a
Tóratanulmány, melyre az elköltözött mester tanította őket és
akkor az elhaltnak ajkai mintha még a sötét sírban is mozognának, rebesgélnének. így mondotta Dávid király is : אגורה באהלך
 ״ עולמיךTartózkodom sátraidban mindkét v ilá g b a n .D e hogyan
élhet ember egyszerre mindkét világban ? A Talmud ezt igy
magyarázza : Dávid király azt óhajtotta, hogy holta után emlitsék az általa terjesztett Tóratanulmányt, akkor ajkai a sírban
is mozogni fognak és olybá tűnik, mintha a sírban is élne, miként az írás mondja:  ״ דובב שפתי ישניםA hittudósok ajkai a
sírban is rebesgélnek.^^ Rabbi Jehuda hanászi pedig teljes életében a Tórát terjesztette Izráelben, ergó ajkai mozogtak a sirbán és olybá veendő, mintha meg sem halt volna, igy hát a
kohaniták joggal érinthették holttetemeit.
 אמר ואמרתMiért e kettős felszóllitás ? Az arra vall, hogy
van eset midőn a kohanita is érintheti a holttestet, ugyanis
akkor, ha nincs más, aki a holtat eltakarítsa, kötelessége a
ו
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kohanitának, hogy ö adja meg a végtisztességet az elhaltnak
és temesse el öt.  בני אהרןcsak Ahron fiai ne érintsenek holttestét, de Ahron leányaira, vagyis kohanita nőre nem vonatkozik
e tilalom. Mivel asszony hozott halált a világra, ezért érinthet
holttestet, ugyanígy kohén leánya is. Azért áll ez a fejezet közvetlen ama tilalom után, mely a szellemidézést, a jóslást tiltjn׳,
mivel ezzel mintegy jelezni akarja a Szentirás, hogy Izráel ne
kutassa a jövőt a szellemidézök és jósok által, hanem forduljanak az ürim és Tumirnhoz, ha a jövendőre nézve felvilágositást nyerni óhajtanak.
 כי אם לשארוHanem csak vérrokonávak^ tisztátalanithatja
meg magát. Ez alatt a feleség értendő. Anyjával, atyjával, fiával,
leányával, fivérévelés hajadon nővérével, aki nem volt férfié, azzal
megtisztátalanithatja magát. Ilyen vérrokont ha temet a kohén,
bemehet a temetőbe is, de ha már elhagyta a temetőt és eltemette halottját, nem térhet többé vissza a temetőbe. Hasonlóképen meg van engedve a kóhénnak abba a házba lépni és
lakni, ahol elhalt vérrokonának hullája fekszik és eltakaritásra
vár.  ״ לאמו ולאביו יסמאAnyjával és atyjával megtisztátalanithatja
magát.“ Miért emliti itt a Szentirás az anyát először és csak
utána az atyát? Mivel az anya halála gyakoribb, illetve gyorsabban, hal el a nő, mint a férfi. Akkor meg miért emliti a
főpapnál először az atyját, vagyis: ״Semmiféle holttesthez ne
menjen a t y j á v a l és anyjával se tisztátalanitsa meg magát?“
Felelet: Egyszerű papnál emliti először az anyát, mintegy
mondván: az anyával, aki biztosan az anyja, hiszen itt félreértós nem foroghat fenn, természetesen megtisztátalanithatja magát,
de nem csak az anyjával, sőt az apával is, bárha nem tudható
telj es határozottsággal, hogy atyja-e. A főpapnál a következtetést forditva állítja fe l: Atyjához, akiről nem tudhatjuk minden
kétséget kizáró módon, hogy az ö atyja csak természetes, Jiogy
nem tisztátalanithatja meg magát, de még az anyjával sem, aki
pedig biztosan és határozottan anyjának mondható.
 ״ לא יקרהו קרחהNe csináljanak kopaszságot fejükön és
szakálluk szélét ne nyirják le és testükön ne csináljanak levágást.“ Ezzel a túlságos gyászolást tiltja a Szentirás, mert ha
halálesetnél jajgatunk, hajunkat tépjük, testünket marcangoljuk,
akkor ezzel mintegy vádiiljuk Istent, hogy nem jó cselekedett,
midőn szerettünket elvette tőlünk. Ha a sors dúló fergetege
legmórge$ebb dühóbeu megy el virágéletünk fölött és mordul
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csap szivünkbe, mint a féreg a bimbóba, akkor is csöndes
megadással fogadjuk Isten büntetését és ne zúgolódjunk, ne
mérlegeljük, ne kifogásoljuk az 0 tetteit. Ezért mondották bölcseink, aki túlsókat és túlhangosan gyászol, sir, jajveszékel
hatottja fölött, azt Isten úgy bünteti, hogy elvéve tőle egy más
kedves családtagot, alkalmat nyújt neki, hogy újból gyászoljon
és keseregjen. Egyébiránt, aki szerfölött nagyon siratja halottját
azzal azt bizonyltja, hogy nem hiszi, miszerint az elköltözött a
másvilágban élni fog, hogy a mennyei életnek részese lesz. A
papnak különben azért sem volt megengedvé a gyász ily külső
jeleit viselni, mivel ő a szentélyben végezte az isteniszolgálatot
és nem illik, hogy a király szolgája megtépedt hajjal végezze
a szolgálatot ura előtt.
 והכהן הגדול מאחיוA főpap még tartózkodóbb legyen, mint
a közönséges kohén. Semmiféle holttesthez ne menjen, atyjával
és anyjával se tisztátalanitsa meg magát, özvegyet, elváltat és
meggyalázottat el ne vegyen, hanem hajadont az ő népéből
vegyen nőül. Midras szerint  והכהן הגדול מאחיוazt jelenti, hogy
öt irányban tűnjék ki a közönséges papok közül : Megnyerő
külső, erő, gazdagság, bölcsesség és korra nézve. Ila a főpap
nem volt gazdag, a közönséges papok gondoskodtak arról, hogy
vagyont szerezzenek neki, adtak neki a magukéból annyit, mig
ő lett testvérei közt a legvagyonosabb. Annak, aki másokat oktatni akar, aki azt óhajtja, hogy elveit és meggyőződéseit tiszteljék, mások is osszák és elfogadják, annak imponálnia kell.
Az olyan embertől, ki szegénységben, Ínségben teng, nyomorbán sínylődik, a sokaság, a közönség soha sem vesz példát
vallásosság, erény és erkölcs tekintetében, ,T1D  ״ חכמת המסכןa
szegénynek bölcsességét lenézik.״
 איש אשר בו מוםTesti hibában leledző, vak vagy sánta
ne közeledjék, hogy áldozza Istenének kenyerét, akár vele született e testi fogyatkozás, akár születése után támadt a testi
sérv. Szolgálatot ugyan nem végezhetett a szentélyben, de Istenének kenyerét, a szentek szentélyéből, az áldozatok húsából
ehet. Csak a kárpit elé ne menjen és az oltárhoz ne lépjen,
mert hiba van rajta. Hasonlóképen ne végezzen szolgálatot a
szentélyben a tisztátalan kohén, mig meg nem tisztálkodik.
 וכל ור לא יאכל קודשIdegen ne egyék a szentségből, de a kohén szolgája, még ha kanaanita is, ehetik a kohénnak a kiszólgált adóból Ha a köbén leánya idegenhez ment férjhez, nem
ff
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elletik a pap adójából, de ha férje elhalt magtalanúl és az özvegy visszatér az atyai házba, ismét ehet a szentségből. Ha idegén, vagy levita evett a pap adajából, akkor tartozotJt az illető
annyit visszaszolgáltatni a papnak, amennyit elfogyasztott, sőt
meg is kellett toldania egy ötödrésszel. ם לא תקריבו1וכל אשר בו מ
״Minden, amin hiba van, azt ne áldozzátok, mert nem lesz kedves
fogadtatásúi nektek.״
 ״ שור או כ שב או עז כי יולדÖkör, juh vagy kecske, ha születik, hét napig legyen anyja alatt, a nyolcadik naptól kezdve
és azon túl kedvesen fogadtatik tüzáldozatúl az Örökkévalónak.״
Midras mondja: Azért parancsolta Isten, hogy ökröt hozzanak
áldozatéi, hogy ezzel engesztelést szerezzenek’ az aranyborjú
készítéséért. Hasonló ez ama előkelő ember feleségéhez, akiről
azt az álhirt terjesztették, hogy hűtlenséget követett el férje
ellen. A férje vizsgálatot tartott, meggyőződött, hogy az egész
nem más, mint aljas rágalom, ekkor fényes lakomát rendezett
felesége tiszteletére és a lakomán az asszonyt ültette az asztalfőre, jeléül annak, hogy a róla terjesztett hir nem igaz és felesége méltó a megtiszteltetésre. Izráelről is elterjedt a hir, hogy
hűtlen lett Ura Istenéhez, készített magának öntött borjút, A
vizsgálat azonban kideritette, ártatlanságát, mert nem Izráel,
hanem a zagyva nép, mely Egyptomból vele kiment, imádta az
arany borjút. Ezért parancsolta Isten, hogy legelőször is ökröt
áldozzon Izráel. E három nem : ökör, juh és kecskének ez a
jelentősége: Az Ökör Abrahámra vonatkozik, akiről azt beszéli
az írá s:  ואל הבקר רץ אברהםökröt vágott az angyalok megvendégelésére, mivel azt hitte, hogy azok közönséges emberek.
A juh Izsákra vonatkozik, mivel helyette áldoztak juhot. A kecske Jákobra emlékeztett, akit anyja felöltöztetett kecskebőrbe,
hogy atyja azt higyje, miszerint ő Ezsau és áldását adja reá.
Más nézet szerint, azért hoztak ökröt, juhot és kecskét, mivel
ezek vannak leginkább kitéve a vadak, a ragadozó állatok üldözésének, Isten pedig szereti az üldözöttet, az elnyomottakat,
ezért mondotta Isten, hogy ezeket hozzák neki áldozatul, ezeket
fogadja a legkedvesebben.

. 1

ji f

ünnepek rendjei.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez mondván: Szólj Izrael
fiaihoz és mondd n^kik: לה.מועדי יי אשר תקראו אתם מקראי קי ש א
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 הם מועדיaz örökkévaló ünnepei, melyeket hirdessetek szent
gyülekezésük gyanánt — ezek az én ünnepeim/^ Hajdan, az ókorbán a bölcsek határozták meg az ünnepeket, hogy milyen napra
esnek. Ezt a hold megújulásától számították, de ha a bölcsek
— a Talmud tanítása szerint — tévesen alapitották meg az
ünnepnapokat, ha egyszer kimondották e szót:  מקודשakkor
azon már nem változtattak. Ez az, amit az írás mond:
 מועדי יי אשר תקראו אתם מקראי קדשHa egyszer a bölcsek kiinrdették az ünnepnapokat, hogy milyen napokra esnek, még ha
tévedtek is, mindazonáltal :  אלה הם מועדיmegálkוpodásuk szerint,
ezek az én ünnepeim.
Az ünnepnapok meghatározása Izráelre lett bizva, hogy
belátása szerint alapítsa meg a napokat. Ezeklei próféta ízráel
országán kivül akart hónapot szököhónapnak meghatározni, de
Isten azt mondta neki, hogy ez külföldön nem, hanem csakis
ízráel országában engedhető meg. Ebből bölcseink azt követkéztetik, hogy külföldön még a legbölcsebbek és legigazabbak sem
határozhatnak meg szökőhónapot, ellenben ízráel országában
még kevésbbé bölcsek és kevésbbé igazak is alapíthatnak szőkőhónapot vagy szökőévet. Az évek és hónapok megállapítását
a tudósjDiróság (Szynhedrion) nagy ünnepélyesség közt végezte.
Először a Szynhedrion feje állt fel és kimondta:  מקודשhogy a
hónap ״szent, ״aztán az egész nép rámondta:  ״ מקודש מקודשszentszent. ״Nemcsak mathematikai tudomány, csillagászat volt szűkséges a hónapok és évek beosztásához, hanem felsőbb inspirátió
is, égi, mennyei sugallat. Ha a bölcsek az évet, illetőleg újév
napját meghatározták. Isten legott egybehívta az angyalokat itéletmondásra a világ fölött, amint mondva van: כי הוק •לי שראל
 היא מ שפט לאלה' יעקבHa ízráel az újév napját meghatározta,
Jákob Istene ítéletet tart.
 ״ אך בעשור לחד שBizony a hetedik hónap tizedikén engesztelés napja van. ״Ekkor pecsételi meg Isten az egyes emberek fölött kimondott Ítéletet. A rideg, küzdelmes élet hiába
borítja szürke takaróját a szivekre, lelkekre. Mikor már-már azt
hiszi, hogy sikerült kegyetlen munkája, hogy az emberek ólettelen gépekké váltak, hirtelen nagy csalódás éri. Jön az engesztelő nap Jomkipur! Egyszerre lehúll rólunk a por, a köznapias
érzés, szétfoszlik, mint a piros hajnal köde és mi kibontakozunk
a bűn karjaiból. A szivek hangosabban kezdenek dobogni, a
lelkek pedig kibontják szárnyaikat és fölszállnak a napsugárba,
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a fénybe. Az összeszoritott halvány ajkak imára fakadnak, a levelőben himnus hangja hallik. Oh nincs Jomkipurnál szebb,
magasztosabb, fényesebb nap, bevilágít a büszke palotákba és a
sötét kunyhóba. E napon néma szivünkben felhangzik az ének,
a bünbánat esdeklő, siró szava és kiszáradt szemünkben felcsillóg az enyhülésnek könnye. Szent érzéssel tölti el lelkünket és
mi elfelejtjük néhány percre az élet szörnyű rútságát. Az elernyedt húrokon rég elhangzott melódiák zendülnek meg, magába
száll a lélek és Isten közelébe vágyódik. Midras mondja: E
szócska :  אךmely fogyatkozást jelent, arra vall, hogy Jomkipur
napján csak az olyan ember nyer bünbocsánatot, aki szivböl —
!élekből megtér, de nem az olyan, aki bűnét meg sem bánja és
jobb útra nem tér. Ne gondolja az ember, כי כיום הזה יכפר עליכם
hogy maga a nagy, szent nap hoz bűnbocsánatot bárkinek, aki
nem is tér meg, hanem  אךcsak annak hoz engesztelést, aki őszintén
megtér és magába száll.
 ״ ולקחתם לכ ם ביום הראשוןVegyetek magatoknak az első
napon diszes fagyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lorabú fának ágait
és patakmenti fűzfaágat.^^ Mind e négy növény a viz közelében
terem, mi pedig ezen ünnepen imádkozunk esőért, ezért kell
ezeket a növényeket csoportban venni és vele háladalt zengedezni az Urnák. Egy eszrógot, egy pálmaágét, három szál mirtus és két szál fűzfát kell egy csokorban venni. Midras szerint
 פרי עץ הדרAbrahámot jellemzi, miként csak e g y eszrógot vesznek úgy Abrahám is az Egy isten hitét terjesztette. כפות תמרים
Izsákot jellemzi, mivel  ״ כפותmegkötözés^^־t jelent, Izsákot is
megkötötte atyja az oltáron, miíjön Isten parancsára feláldozni
akarta öt,  ענף עץ עבותvagyis a myrtus, melynek szapora levele
van Jákobot jellemzi, akinek sok gyermeke volt.  עהבהa fűzfa,
mely a vizmentén nő és viznélkül kiszárad Józsefet jellemzi, aki
a sok viszontakság, szenvedés és megpróbáltatásban kiaszott,
kiszáradt, csak midőn atyja Egyptomba jött le, kapott József
friss életet és éledt fel, de midőn Jákob meghalt, csakhamar
József is elhervadt és ö volt testvérei között az első, aki az
elmúlás törvényének volt alávetve, ö halt meg a leghamarább.
Azt is mondja a Midras, hogy imáinkban emlitsük az ősat}^ákot, akkor Isten meghallgatja könyörgésünket és kivánságainkat teljesiti. Az eszróg hasonlit a szívhez, mely a jó és
rossz gondolatoknak székhelye, ezért hoz az eszróg engesztelést
a szivre, annak vétkes gondolataira. A pálmaág hasonlit az
•.
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ember gerinccsontjához, amelyben velő, tehát ész honol, ami az
egész embert jellemzi. A myrtus levelei liasonlitanak az emberi
szemhez, mely sok bűn és véteknek okozója, mivel a két szem,
két csábi tó, mely párviadalra készteti bennünk az erényt a bűnnel. A füzf|. levelei liasonlitanak az ember ajkaihoz, amelyeken olykor sok bűnös szó nyilik. Isten tehát azt mondja, hogy
e négy növény, mely az ember négy különböző testrészeire hasonlit
engesztelést hozzon e testrészekkel elkövetett bűnökre. Így is
magyarázzák a bölcsek ez ünnepi csokor jídentöségét: A hádárfa
gyümölcse Sára ősanyánkra emlékeztet, akit az Örökkévaló jó
öregséggel ékesített. A pálma Rebeka ős anyánkat mutatja be,
mint anyát gyermekei körében. Am valamint a pálmának édes
gyümölcse, de szúrós levele is van, azonképen volt Rebekának
jámbor istenfélő gyermeke : Jákob és gonosz magzatja: Ezsau.
A myrtus Leah ősanyánkat jelképezi. V'alMinint a myrtusnak sok
a levele, azonképen gazdag volt Leáll gyermekekben. A fűzfagaly Ráchel ősanyánkra utal. Valamint a fűzfaág hamarább szárád el a többi növényeknél, azonképen halt el Ráchel idősebb
nővére előtt.
íme még egy hasonlat: A cedrusfa diszes gyümölcse Izráel népének egykori tanácstestületére, a synhedronra emlékeztet.
Tartós a virulása, gyönyörködtető a látása, üditő az ize 6 gyű!nőiesnek. Ilyen volt a Szynhedron diszes testületé. A pálma hivelei I/ráel tudósait jelképezik. Elválhatatlanúl tapadnak az
élet fájához, a Tórához, miként a pálmalevelek a törzshöz. A
myrtusnak vagyis a soklevelű fának három vesszője a tanitványoknak hármas sorait jelenti, amint zsúfolva tömören ülnek
mestereik előtt. A folyammenti fű׳nek két ága a tanács két
jegyzőjét jelenti. Ezek Írják fel a véleményeket, megörökitik
azon elveket, amelyek a Szynhedron gyűlésein elhangzanak.
Az eszrognak kelleme és ize van ez az igaz ember, aki
úgy tudományban, mint nemes cselekedetben kitűnik. A pn.lmának Ízletes gyümölcse van ugyan, de nem áraszt kellemet, ez
olyan emberre vall, aki tudományt szerzett ugyan, de tettei, cselekedetei nem állnak arányban tudományával. A myrtusnak
kelleme van, de nincsen ize, ilyen az olyan ember, aki jót cselekszik, de tudatlan és a Tóra koronáját nem szerezte meg, a
fűzfához hasonlóan, amelynek se ize, se kelleme nincs, vannak
emberek, kik sem tettben, sem tudományban nem tűnnek ki. Isten azonban megkivánja, hogy mind e négy különböző csoport
* -t
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egy csokorban egyesüljön és egymásra engesztelöleg hasson.
Még a tudatlan és vallástalan embert sem szabad száműzni közelünkböl, hanem miként a füstölöszerhez :  חלבנהgalbánumot is
használtak, aminek pedig kellemetlen szaga van, úgy kell, hogy
a vallástalan embereket is szent célokhoz fölhasz»áljuk, megnyerjük.
״Sátrakban lakjatok hét napig, minden benszülött ízráelben lakjék sátrakban, hogy megtudják nemzedékeitek, כי בסב ת
 השבתי את בני ישראלhogy sátrakban lakattam Ízráel fiait, midőn
kivezettem őket Egyptom országáb ól.A Talinudban eltérő nézeteket találunk arra nézve, hogy milyen sátrakban laktak ízráel fiai
a pusztában. Vannak nézetek, melyszerint igazi sátrakban laktak, rnások szerint azonban Isten a felhőoszlopot értette a sátor alatt,
melvben ízráel fiait lakatta.

Isten nevének káromlója.
 ״ ויצא בן אשה ישראליתEkkor kiment egy izraelita nő fia. u
Honnan ment, honnan indúlt ki? Az előző fejezetből kiindúlva
gúnyorosan szólt: ״Ej־ej hát ilHk-e Istennek régi, szikkadt kenyeret adni, hogy Mózes elrendelte, miszerint hetenként csak
egyszer tegyenek friss kenyeret Isten asztalára, miért nem adnak az
Urnák naponta frissen sütött lágy kenyeret?“ Már az is, aki
Istennek nevét sértő szavakkal szentségteleniti, káromkodik.
Hogy a káromkodásnak azon neme, mely — mint a jelen esetben — egyenesen Istenre van irányítva igen súlyos bűn, azt
minden vallásos ember elismeri. De a káromkodásnak több nemeit is, melyek tudniillik a vallás |)r.iancsaira, az egyházi dőlgokra vonatkoznak, nagy véteknek tartjuk, mert közvetlen az
Istenre háramlanak. Minél durvább az ember kedélye, minél
butább és tudatlanabb valaki, annál könnyebben ragadtatja el
magát az Isten káromlására.
 ״ והיא בן איש מצריDe Ő egyptoml férfi fia volt,“ vagyis
azon egyptominak, akit Mózes megölt Egyptomban. Valaki elárulta neki, hogy Mózes az egyptomit Isten szent nevének felhasználásával ölte meg, ezért most fia kikelt Isten ellen és gyalázta
szent nevét. Mózes törvény elé idézte öt, de ö nem akart megjelenni, ekkor  ויביאו אתו אל משהelvitték őt Mózeshez. Bachja
mondja két ok miatt nem említi az írás határozottan és egyszerűen, hogy aki Istent káromolja az halállal lakoljon. Először
azért nem,mivel nem tételezi fel egy izráelitától sem,'hogy ily nagy
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bűnre vetemedjék, csupán e férfinél, kétes származása okozta,
\
hogy Isten ellen kikelt. Másrészt pedig a Szentirás közli velünk, hogy ez a férfi kiejtette Isten négy betűs nevét és igy
káromolta, amint az írás igazolja:  האשה הישראלית אתp ויקב
 ״ השםÉs kiejtette az izraelita nő fia a Nevet és káromolta.“
Három dologból lehet a bűn nagyságát megítélni : a bűn tárgyából, a bűnt elkövető személyből és a bűn körülményeiből
Mind e három tekintetben a káromkodás bűnének nagysága
bármely más vétség súlyát *felülmúlja. A káromkodás tárgyra
maga az Isten. A káromkodó mindenét Istennek köszönheti, sőt
segítsége nélkül még csak ajkait és nyelvét sem mozgathatná,
végre minden más bűnnél lehet haszon vagy élvezet, mely annak követésére csábit, e bűnt pedig súlyosbítja az a körülmény,
hogy nincs belőle semmi haszon.
 ״ ושם אמו שלומית ב ת דבריAnyjának neve pedig: Selómisz,
Dibri le á n y a .I la látsz szemtelen, arcátlan embert biztosra veheted, hogy anyja szemérmetlen volt, mivel a gyermek első
sorban az anyja tulajdonságait örökli, jobban, mint az atyáét,
mivel az anyja szülte, annak tejét szívta magába, az nevelte
és oltotta belé az érzéseket. így van ez, ha az anya erényes,
szemérmes, erkölcsös, akkor gyermekei is ilyenek, miként látjiik, hogy Amram elvette Jochebedet, aki az erkölcsös nők mintaképe volt, ezért származtak tőle oly rendkívüli nagy és jeles
gyermekek, mint Mózes, Ahron és Mirjam. Nem is volt egész
Izráelben több kacér, szemérmetlen és erkölcstelen nő, mint ez
a'Szelómisz. Akit csak látott, ahol csak férfivel találkozott mosolyogva, kacéran integetett: ״Salom-Salom^^ azaz béke-béke.
Ezért nevezték el : ״Salómisz^^־nak. A kacérság egyenesen az
erkölcstelenséghez vezet, a szemérem hasonlít a nyílt virághoz,
ha egy Ipvele letörik, a többi mint utána hull. Egy illetlen szó
vagy tekintet már sérti a tiszta szivet, ellenben az ártatlanság
a lélek ünnepi köntöse, vigyázzunk reá, inig tiszta, mert mihelyt
az első szemfolt éri, a másikat már könnyen vesszük fel, a harmadikat, negyediket már alig vesszük észre és nem sokáig tart,
hogy a szép ünnepi ruha — az ártatlanság — piszkos rongygyá vált.
 למטה דןGonosz ember szégyent hozz nemcsak atyjára,
an^gára, hanem egész családjára, egész törzsére, ezért említi
itt a Szentirás, hogy Selómisz milyen törzsből származott. Ellenben igaz derék, jellemes és jó ember dicsőséget szerezz szüle״
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illek, családjának, egész törzsének.  וסמכו כל השומעיםSzólt az
Örökkévaló Mózeshez, mondván : Vezesd ki a káromlót a táboron kiviilre és tegyék rá mindazok, kik hallották Isten nevét
gyalázni, kezüket a fejére és kövezze meg öt az egész község.
E kéz rátevés azt jelentette, minthogy a tanuk kénytelenek voltak elmondani a káromló szavait és igy Isten szent nevét is kiejteni, ami nagy bűn, ezért tették a tanuk kezeiket a káromló
fejére, mintegy mondván : E bűn szálljon a te fejedre, hogy
kénytelenek vagyunk Isten szent nevét miattad kiejteni.

B’har

בהר

E jóbeíév.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez Szinai hegyén, mondván :
Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik: Ha bementek az országba,
melyet én adok nektek:  ושבתה הארץ שבת לייakkor tartson a
föld szombatot az Örökkévalónak.“ Bölcs Salamon mondotta:
 ל ב צדיק יהגה לענות,,a bölcsszivü szerényen és nyájasan, ellenben a gonosz hivalkodással és nyeglén beszél.“ Pedig a szó,
a beszéd, a gondolatok kifejezése és a gonosz vagy hivalkodó
beszéd elárulja az ember gonosz szándékát, gondolkodását. A
legszebb emberi tulajdonságok közé sorolható a szerénység,
ezért Isten dicsősége csakis szerény embereken nyugszik, amint
mondva van: ״ מרום וקח ש אשכןMagas szentségben székelek —
szól az Ur — de az alacsonyokon nyugszik tekintetem.“ A szent
tudomány is csak olyan emberben marad meg tartósan, állandóan, aki szerényen és alázatosan viseli magát, miként Jezsajás
próféta mondotta:  הוי כל צמא לכו למיםMinden szomjuhozó jöjjön
és merítsen vizet“, ami alatt a Tóra értendő, a mely a vizhez
hasonló. Valamint a viz magasból fut le a mélységbe, úgy a
Tóratudomány is magasból, égből ered és az alázatosokhoz fut,
csak benne állapodik meg. Szidránkban is ilyen értelme van a
föld pihentetésének, mely azt jelezte, hogy mi nem rendelkezünk szabadon a földdel, mível nem a mienk, hanem Istené. 0
pedig megparancsolja, hogy minden hetedik évben pihenjen a
föld és a szőlő, ne vessenek és ne arassanak ez évben, még azt
a termést, mely önmagától nőtt sem szabad learatni, jeléül annak, hogy a föld^ .a szőlő és minden ingatlan Istené. De az
ff
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'Isten iránti bizalom miatt sem volt szabad a hetedik évben a
földet megmunkálni.
 ״ וספרת ל ך שבע שבתת שניםSzámlálj magadnak hét évhetét. hétszer hét évet, hogy legyenek neked a hét évhét napjai:
negyvenkilenc év. Akkor szólaltasd meg a riadás harsonáját a
a hetedik hónapban, a hónap tizedikén; az engesztelés napján
szólaltassátok meg a harsonát az egész országtokban. Szenteljétek meg az ötvenedik évet, hirdessetek szabadságot az országbán minden lakójánnak ; jóbél az, kiki örökségéhez és kiki az ö
családjához térjen v issza .R ö v id az emberi élet, csak araszokkai méretett ki földi pályánk, tegnapról valók vagyunk. Vándorok vagyunk mindnyájan, akik embereknek neveztetünk. Az egyik
palotában rózsapázsiton futja be pályáját, a másik földönfutó, kinek se háza, se lakhelye, se országa, se hazája nincsen. Mindegy !
Bármennyire különbözzenek is életutaink, egy cél felé vándorolünk mégis mindannyian: a sir felé. És ez a nyomorúltak, a
szenvedők és földönfutók vigasza ! De mert oly rövid az élet,
takarékoskodni kell a napokkal. Hány ember él tévedésben,
gyarlóságban, cél nélkül, iránytvesztve és pazarolja a drága időt,
inig egy szép napon arra a tudatra ébred, hogy vénség üli meg
öt. Milyen rövid az egész pálya! Milyen keveset élt még az is,
akiről azt mondjuk, hogy hosszúéletü volt. A íiatjalság csak tapogatózás, a férfikor a kenyérszerzése, a vénség pedig — lézen־
gés a világban. Ugyde éljünk úgy, hogy életünk ne haszonta־
lanságban múljék ki. Törekedjünk mulékony életünkben arra,
hogy valami maradandót alkossunk. Enyészet vesz körül minden
oldalról, alig van időnk arra, hogy a virág megnyilásában gyönyörködhessünk s azt már fonnyadni látjuk, hogyne kecsegtetne
ebben a mulékony világban az örökzöld babér. Vannak emberek, kik ha rövid ideig időztek e földön, ^ mégis sokat éltek,
mert életük minden napját hasznosra fordították, miként Ábrahámról szól az Írás : בא בימיס
 ואברהםhogy ö életének minden napjával ment át a másvilágba. Nem hiányzott egy sem,
mind hasznos munkálkodásra fordította. Ellenben vannak olyan
emberek is, akik bárha hosszú volt földi pályjáuk, mégis ifjan
halnak meg.  ״ הנער בן מאה שנה יומתSzáz éves korában is ifjan
hal meg az olyan ember, aki nem élt erkölcsös életet, aki nen\
ápolta hitét, aki nem szerzett magának nevet, aki nem hagyott
hátra emléket, ezért mondja bölcs Salamon : יראת יי תוסף ימים
Ha az Istenfélő csak napokat töltött itt e korányban, azol^
ץ
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mégis megsokasodnak, nagy számot tesznek, ki míg ושנות רשעים
 תקצרנהa gonoszok számos évei is eltörpülnek, a semmiségbe
vesznek el örökké. Ezért kívánja a Szentirás, hogy az ember
életéveit rendszerbe foglalja :  וספרת לךSzámíts magadnak hét
évtizedet és legkésőbb a hét évtized leforgása után, nyerd vissza
valláserkölcsi önállóságodat és szabadságodat, mert rabszolga
voltál ezelőtt, rabja vágyaidnak, szenvedélyeidnek, a bűnnek,
rabja a vallás iránti közönyösségnek, mivel az anyagiság békóit,
bilincseit viselted.  וקראתם לרור בארץEzért rázd le magadról,
rázza le magáról mindenki a vallástalanság rabláncát, akkor
aztán  ושבתם איש אל אהזתוvisszatér kiki atyai birtokához, az
ősi hagyatékhoz, a szent hagyományhoz.
 ״ ולא תונו איש את עמיתוMeg ne csaljátok egymást. Ha
eladsz valamit embertársadnak, az évek száma szerint a jóbei
után, vedd meg embertársadtól. Az évek sokasága szerint sokasitsd vételárát és az évek kisebb száma szerint kevesbitsd vételárát, mert a termések számát adja ő el n e k e d . B a c h j a
mondja: Azért áll a Szentirásban ez a parancs az ugarévről
szóló rendelet mellett, mivel ezzel figyelmeztetni akar beniiünkét, hogy aki nem tart ugarévet előirás szerint, azt Isten előszőr úgy bünteti, hogy vagyoni állapota rosszba fordul úgy,
hogy kénytelen lesz ingóságain túladni; ha tovább is megmarad
hibájában és nem tartja meg az ugarévet, akkor kénytelen
lesz majd ingatlanait is eladni; ha még mindig nem tér meg,
Isten keze oly súlyosan fog nehezedni vállaira, hogy teljesen
tönkre megy és koldúsbotra jut.  ״ ולא תונו איש את עמיתוMeg ne
csaljátok egymást,^^ ne keserítse meg senkisem embertársát gonősz beszéddel, ne sértegesse öt, úgy hogy szemei a sérelem
miatt könnybe lábadnak, mert ha a sértett fél Istenhez fordítja
könnyező szemeit, 0 meghallgatja panaszos szavait és példásan
bünteti a sértő felet. 0 az a köny a bánatos lélek tükrén csillógva igen beszédes és Isten csak a könnyel vegyes imát hallgatja meg, amint mondva van :  ״ בבכי יבאו ובתחנוניםSirva jöjjenek és könyörgéssel^^ akkor hajlok könyörgésükre.
 ״ וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעתHa pedig azt mondjátok:
Mit eszünk majd a hetedik évben, ime nem vetünk és nem takaritjiik be termésünket ? Én elrendelem áldásomat számotokra a
hatodik évben és meghozza a termést három évre; vetni fogtok
a nyolcadik évben és esztek még a régi termésből egész a kilencedik évig, mig bejut ennek termése, fogtok enni r é g i t . M e g szivlelésre méltó tan ez, ama kishitüek részére, akik szombat
\

ff
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és ünnepnapon tesznek-vesznek, azt hangoztatva, azzal niegokolva a szombat mcigszentsógtelenitését ״ מה גאכלmit eszünk
ha szombat és ünnepnapon nem dolgozunk, ha nem keresünk
családunk részére. Szomorú, de való tény, hogy sok ember
 בנפשו יביא לחמוleikének árán vásárolja meg sokszor mindennapi kenyerét.  היד יי תקצורVájjon nem elég hatalmas-e Isten
arra, hogy kárpótolja az embert ama vesztességért, amit
szombaton és ünnepnapon esetleg szenvedett ? 0 aki megígérte,
ha egy egész éven nem fogunk vetni, aratni, hogy akkor áldá^at fogja elrendelni a hatodik évre, 0  וצויתי את ברכתיmegáldhatja
bizonyára kezeink munkáját a^ hatnapi munkaidőben oly dúsan,
hogy jut az áldásból a hetedik, vagyis a nyugalom napjára is.
 ״ כי ימוך אחיך ומכר מאחותוHa elszegényedik testvéred és
elad örökségéből, akkor jöjjön kiváltója, aki közelálló hozzá
és váltsa ki testvérének eladott birtokát. ^׳Ebből azt tudjuk meg,
hogy az ember csak legvégső szükségben adja el birtokát, de
akkor is  מאחותוcsak egy részét birtokából, de nem az egészet.
Hagyjon magának legalább kevés földet. És az eladónak joga
van birtokát visszavásárolni, ha azonban nem jut vagyonhoz,
hogy kiválthassa, akkor váltsa ki közeli rokona számára, ha
rokona sincs, akkor a vevőnél marad a Jóbei évig. ואיש כי יטכר
 ביית מושב עירHa valaki lakóházát eladja, akkor kiválthatja még
az első évben. Szántóföldet csak két év után válthat ki, de a
lakóház eladása nagy szégyen a tulajdonosra nézve, ezért már
as első évben válthatja ki.
 ״ וכי ימך אחיך ומטה ידו עמך והחוקת בוHa elszegényedik testvéred és lehanyatlik keze melletted, támogasd őt.“ Rasi mondja :
Ne várj mig teljesen elhanyatlik és tönkre megy, hanem mihelyt észreveszed, hogy szegényedni kezd, segélyezd őt. Ezért
olvassuk itt e szót: ־וכי ימוך אחיךt  וקף קטןhangnemmel, mely
annyit jelent, hogy kezdetben könnyen talpra állíthatod testvéred,
ha még csak kezd hanyatlani, ellenben ott, ahol az írás mondja : Ha
elszegényedik testvéred melletted és eladja magát neked“, ez a
szó:  וכי ימך אחיךegy  מרכה תבירhangnemmel van pontozva,
vagyis :  מרכהha vártál a segélyezéssel  תבירazt eredményezted, hogy testvéred végkép megtört, elannyira, hogy kénytelen
magát rabszolgának eladni. Ha kölcsönzesz neki pénzt, ne vé^y
tőle kamatot és többletet;  ויראת מאלהיך,,han(5m félj Istenedtől a
 אני יי אלהיכם אשר הוצאתיÉn vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki Egyptomban megkülönböztettem az elsőszülötteket és
U
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Így tudom, hogy kicsoda csalja felebarátját és azt szigorú bűn־־
tctésben fogom részesíteni.
 וחשב עם קונהוHa valaki eladta magát szolgáúl felebarátjának, időközben azonban kiakarja magát váltani, számítsa meg,
hány évre adja el magát, hány évig szolgált, ezt vonja le a
vételárból, a többit térítse meg a vevőnek és aztán míjnjen ki
szabadon. Óvakodjál, hogy meg ne téveszszed öt, hamisan számitván, mert ez egyenesen Isten nevének megszentségtelenitése
volna. Ha valaki tévedésből többet fizet, azt vissza kell téríteni,
ha Így cselekszik az ember, akkor ezzel Isten nevét szenteli. Miként
Jákob cselekedett, aki gyermekeivel kétszeres pénzt küldött Egyptómba, mivel az első pénzt zsákjaik nyílásában találták és lehetséges, hogy az merő tévedésből került oda. A Talmud
mondja : Fölötte nagyobb bűn más felekezetű egyént megcsalni
vagy megrövidíteni, mint saját hitbelit, mivel ezzel Isten nevét
inegszentségteleniti. A türelmességnek csalhatlan jelét adta
Salamon király, midőn az általa felépített szentély felavatása
alkalmából esdekelt Istenhez, szólván : Ha az idegen vallásbeli
könyörög e szentélyben, óh hallgasd meg kegyelmesen fohászkodását. Egy mennyei Atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett mindnyájunkat, kell tehát, hogy testvéri szeretet fűzzön
bennünket minden emberhez.
Ha rokon kiváltja a rabszolgát ne szolgáltasson vele, ne
gondolkozzék ekképen. Én váltottam ki öt, jogos, méltó tehát, hogy
dolgoztassak vele, hanem bocsásd öt szabadon. לא תעשו לכ ם אלילים
״Ne készítsetek magatoknak bálványokat.‘^ ״ אני ייEn vagjok
az Örökkévaló,“ aki méltóan megjutalmazom azokat, akik törvényeimet figyelembe veszik és megtartják, de egyszersmind
sújtom azokat, akik törvényeimet áthágják. Igyekezzék tehát minden
ember a törvényeket megtartani, hogy bő jutalomban részesüljön.

B’chukoszáj—בההתי
Hidas és átok.
 ״ אם בחקתי תלכוHa törvényeim• szerint jártok és parancsolataimat megörzitek és megteszitek azokat, akkor megadom
esőiteket az ö idejükben és a föld megadja termését, a mező
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fája megadja gyümölcsét/^ Bölcs Salamon mondotta: עטרת חכמים
עשרם אולת כסילים אולת
gazdagság a bölcsek koronája, de a
balgák nagysága, hiú semmiség/^ A gazdagság nemes érzelmű
ember kezében eszköz, melylyel másokat boldogítani képes.
Szükséges a bölcsnek a vagyon, mivel szegény ember tudonrányát lenézik. Van a vagyonnak is erkölcsi értéke, lehet
vele jót tenni, ínséget megszüntetni, a gazdagságnak becsét
célszerű használása határozza meg. Ellenben botor embernél a
vagyon csak arra szolgál, hogy benne megbotoljék, mivel a
nagy vagyon ellenére sem tesz jót, fösvény, zsugori és kegyetlenné teszi szivét. Ezért a földi javak csak arra szolgálnak,
hogy gyűlöletessé váljék embertársai szemében, akik kerülik
öb, mint a bélpoklost, rossz hirt terjesztenek róla és igy fölötte
jobb lett volna reá nézve, ha szegény lenne, mert akkor ném
uralkodna róla oly rossz vélemény. Ezért ajánlja a Szentirás
hogy tartsuk és őrizzük meg parancsait, akkor az emberek szeretetükkel megajándékoznak minket, de Isten is esőt, gabonát
ád és gyümölcscsel áld meg bennünket. Bárha nem e földi
jólét a cél, mely után törekednünk kell és a jutalom csak a
másvilágban osztatik ki, mégis igér az írás földi javakat is annak, aki Isten parancsai szerint él, mivel azt akarja, hogy az
embernek meg legyenek azon eszközéi, melyek segítségével a
Tóratanulmányozásnak szentelhesse életét és a vallás páráncsait teljesíthesse.
Nézzétek a különbséget a mennyei biró és a földi bírák
között. A földi biró megbünteti azt, aki az állami törvényein túl teszi magát, de nem jutalmazza azt, aki törvény szerint él és a törvényeket becsben tartja, hiszen ez
kötelessége minden embernek, ezért jutalom nem jár. Nem
úgy Isten, Ö bárha a kötelességteljesités nem érdemel jutalmat,
kegyelemből mégis megjutalmazza azokat, akik törvényeit megőrzik és parancsait híven teljesitik. Ez az, amit az írás mond:
 ולך יי החסדNálad örökkévaló kegyelem az, כי אתה ת שלם לאיש
 כמעשיהוhogy megjutalmazod az embert cselekedetei szerint,
ha csak kötelességét teljesíti és parancsaidat megőrzi.
 ״ אם בחקתי תלכוHa törvényeim szerint jártok:*^ Rasi szerint ez azt jelenti:  ״ אר תדדו עמלים כתירהha a Tóratanulmány־
bán szorgoskodtak^^ akkor megadom esőiteket az ő idejükben
és a föld megadja termesét. ‘Feltűnő, hogy a Szentirás ilyen
Ígéretet tesz, holott jól tudjuk,  בהאי עלמא ליכא. שכר מצודhogy
I
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*az érdem nem e földön jutalniaztatik. Úgyde a Talmud ta‘nításá szerint, azért nem jutalmazza Isten már e földön a jótet^tet, mivel  עבירה מכבה מצוהa bűn, a vétek, melytől egy emberfia sem lehet ment, eltöri semmivé teszi az érdemet Az érdemet
igen, de  ואין עבירה מכבה תורהa Tóra tanulmányozása által
szerzett érdemet az esetlegesen elkövetendő bűn nem oltja ki,
nem törli el. Helyesen mondja tehát a Tóra : Ha törvényeim
szerint jártok, vagyis miként Easi mondja : Ha a Tóra tanulmányábán szorgoskodtok, akkor megadom már a földön a kijáró jutalmat,
esőt, termést, gyümölcsöt stb. Ezért mondta Dávid király : חשבתי
 דרכיKiszámitottam, hogy bármily jó cselekedetet végzek, még e
földön nem nyerek jutalmat, kivéve, ha a Tórával foglalkozom,
 ואשיבה רגלי אל עדתיןיezért oda irányítom lépteimet a Te szent csarnokodba, a tanodába, hogy komoly, erkölcsncjmesitő tudománynyal foglalkozzam.
 ״ ונתתי שלום בארץBékét adok az országban,“ nehogy ízráel azt mondhassa: mit ér a bőség, a föld gyümölcse, az Ég
áldása, ha az ellenség emészti föl a termést, fáradságunk gyűmölcáét, ezért Ígéri a Szentirás : ״Békét adok aZ' országban, lefeküsztök és senki sem ijeszt föl. Üldözni fogjátok ellenségeiteket és
elesnek előttetek kard által  חמשה מאה1 ורדפו מככés üldöznek
öten közületek százat  ומאה מכם רבב ה ירדפוés százan közületek
tízezret.“ Hol itt az arány? Ha öt ember üldöz százat, akkor
száz ember üldöz kétezret és nem tízezret? Ugyde több embernek több az érdeme. Ha többen esdekelnek Istenhez segítségért
Isten inkább hajlik könyörgésükre, mert mennél többen fordáinak hozzá, annál aranytalanabbál emelkedik az érdem, ezért ha
százan könyörögnek majd segítségért Istenhez, az ür meghallgatja fohászukat olyannyira, hogy nem öt, hanem egy ember
fog százat üldözni, de ha csak öten lesznek, akik az égtől várják a segítséget, akkor egy ember csak húszat fog üldözni.
 ופניתי אליכםÉn felétek fordulok,  והתהלכתי בתוככםés járok
közepettetek.“ Először földi javakat igér, aztán mennybéli jussot,
hogy a törvény megőrzése esetében részese leszünk a jövő életnek és
Isten közvetlen környezetében, dicsőségnek fénykörébe jutunk.
 ואולך אתכם קוממיותMidőn a Messiás körünkben megjelenik. Isten
a szentélyt magasra fogja építeni és az emberek is magasra emeltetnek. Ez a fejezet  אלףbetűvel veszi kezdetét és végződik
־תוval, annak jeléül, ha Izráel megtartja a Tórát az  אלףtői
kezdve egészen annak végbetüjéig: a  תו-ig, akkor mind ama
áldások melyek e fejezetben fölsorolva vannak, Izraelre fognak
f
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liáramlani. Ellenben, ha Izráel áthágja az Úr parancsait, akkor
teljesülni fognak rajta mind ama átkok, melyek e fejezetben
az áldások után következnek. Az átkok  ואןbetűvel kezdődnek
és  האbetűvel végződnek. E két betű Isten szent nevének egy
részét teszik ״jelentve, hogy Isten bajban, búban bánatban is
mellettünk van és az átkokat elhárítja rólunk. Midras mondja :
Nehogy az átkok sokasága megrettenjen bennünket, mivel több
az átok, mint a felsorolt áldás, ezért kezdődik az áldás az alfabéta első betűjével és végződik annak utolsó betűjével, jeléül
annak, hogy az áldásnak liosszú sora lesz, sokáig tart, amil}^en
hosszú az alfa-béta sorozata, de az átkok  ואוbetűvel kezdődnek
és a közvetlen mellettte álló  האbetűvel végződnek, ami azt jelenti, hogy az átkok nem sokáig fognak nyugodni rajtunk.
 תלדות יצהקszerint  אם בחקתי תלכוazt jelenti, ha azokat a
törvényeket megőrzitek, amelyeknek értelmét, rendeltetési célját
az emberi elme felfogni, megérteni képtelen  ואת מצותי תשמרוés
azokat a parancsolatokat is megőrzitek, amelyeknek célszerűségét igenis beláthatja minden ember, akkor Isten /áldásában fogtok részesülni. Más nézet szerint e szó :  תשמרוvágyakozást jelent,
vagyis epedve várjátok, lessétek a pillanatot, mikor Isten parancsait teljesithetitek.
Azoknak, akik földmiveléssel foglalkoznak az írás azt
Ígéri :  ״ גשמיכם בעתםesőiteket megadom az ő id ejü k b en ,ú o g y
bő aratásuk legyen. Azoknak, akik a háborútól rettegnek, Ígéri :
 ״ ונתתי שלוםén békét adok az országban.A zoknak, akik a
harctérén kívánnak babért szerezni ígéri : ורדפו מכם חמשה מאה
״Üldöznek öten közületek szá za t,V ég re azok, kik sem földmiveléssel nem foglalkoznak, a háborút sem óhajtják, hanem
tisztán csak a tórával kívánnak zavartalanúl foglalkozni, ígéri :
ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם
 ״dicsőségemet árasztom
reátok a Tóra és a töivény érdemében, melyet megőriztek.
 ״ ואם לא תשמעו ליDe ha nem halgattok reám,^^ mivel abbán a tévhiszemben éltek, hogy úgysem figyelem meg tetteitekét és Így tehettek amit csak akartok,  ואת בחקתי תמאסוés ha
ama törvényeimet megvetitek, amelyeknek értelmét és célját
véges elmétekkel föl nem éritek, ואם את משפטי תנעל נפשכם
״és ha rendeleteimet megutálja l e l h e t e k , mi v e l azt tartjátok
hogy azok túlszámosak, megbontjátok szövetségemet és ellenszegültek parancsaimnak, akkor olyan mértékben büntetlek benי
neteket, amely mértékben vétkeztetek. Hogy megmutassam, miszerint figyelek tetteitekre ״rettegést rendelek reátok.“ Mivel
* *
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pedig önhitten, nyeglén hirdetitek, hogy az olyan ' törvényeket,
melyeknek nincsen értelmük, nem vagytok hajlandók megtartani,
ezért ״megtöröm hatalmatok gőgjét“, önhittségteket, egeteket
vassá teszem, földeteket érccé, hogy nem lesz eső. Minthogy
továbbá sokaltátok rendeleteimet és csökkenteni óhajtottátok
azokat. ״Reátok bocsátom a mező vadját és megfoszt benneteket
gyermekeitektől“ vagyis csökkenteni, ritkítani fogja számotokat.
Mivel végre ellenszegülök lettetek és leráztátok magatokról Isten igáját, ezért  והבאתי עליכם חרבkarddal foglak benneteket
kényszeríteni engedelmességre, ״eltöröm nálatok a kenyér botját“ amint ti széttörtétek frigyemet, hogy parancsaim alól fölszabadítsátok magatokat.
 ״ ואם תלכו עמי קריÉs ha ellenemre jártok.“ Ha Isten vagyonnal, földi javakkal áldja meg az embert, ne gondolja, hogy
önszorgalmának,, leleményességének köszönheti gazdagságát, vagy
tetteinek méltó jutalmáúl nyerte Istentől az áldást, a bőséget,
hanem igenis tudja be ezt az áldást tisztán Isten kegyelmének.
Hasonlóképen, ha Isten szomorúságot, bajt, szenvedést hoz reá
ne zúgolódjék, ne higyje, hogy érdemétlenül sújtotta öt Isten,
hanem ismerje be töredelmesen, hogy rászolgált a büntetésre.
Isten haragjára, mivel tettei, cselekedetei nem ütik meg azt az
erkölcsi mértéket, melyet Isten tőle méltán elvárhatott.
״ ואפו עשר נשיםE s süti majd tíz asszony a ti kenyenyeretekel egy kemencében, de nem laktok jól.“ Azért említ az írás
éppen ״tiz asszonyt,“ mivel a Tóra, ha sokat, nagy számot akar
kifejezni, mindenkor a tizes számot használja, ellenben, ha csekély számot akar feltüntetni, akkor a hetes számot említi, amint
mondva van:  ״ כי שבע יפול צליק וקםHétszer esik az igaz ember
és mégis lábra áll ismét. Jákobról is beszéli az írás: וישתחו ארצה
 שבע פעמיםhogy hétszer borúit a földre.
 ״ וזכרתי את בריתי יעקבÉs én megemlékezem Jákobbal való
szövetségemről.“ Azért emliti először a legifjabb törzsatyát, mivel
már az ö érdeme is elegendő arra, hogy Izráelt megmentse az
itt felsorolt súlyos büntetésektől. De ha még sem volna elég az
ő érdeme, akkor megemlékszik Isten Izsákkal kötött szövetségéröl is, sőt ha az ö érdeme is elégtelen volna Izráel nagy
bűneit megbocsátani, akkor Isten figyelembe veszi az Abrahámmai kötött szövetséget is. Jákobnál az írás e kifejezést hasz־
náljaj  ״ וזכרתיmegemlékezem“ Abrahámnál is :  ״ אזכורmeg fogok einléke^ni^^ csak Izsáknál hiányzik az ^;emlékezés“ s^ó,
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

וראינה

בחקתי

צאינה

399

Ez azért van, mert Izsák emléke, ho^y hajlandó volt magát Istennek feláldozni, úgyis Istennél élénken él és eltöriilhetetlen.
Vannak nézetek, hogy a Szentirás e kijelentése : .^,״És én megemlékezem Jákobbal való szövetségemről, meg Izsákkal való
szövetségemről is és Abrahámmal való szövetségemről is megemlékezem^‘ még az átokhoz tartozik, mivel ez a megemlékezés súlyosbítja Izráel vétkét, mert, akinek ilyen ősei voltak, az
tartozik jobban ügyelni erkölcsi életére, vallásos magatartására,
mint az olyan embernek, aki nem dicsekedhetik ilyen elődökkel.
״Szólj Izráel fiaihoz és mondd nekik : Ha valaki kiváló
fogadalmat tesz :  בערכך נפשותbecslésed szerint való személyekét az Örökkévalónak,^^ Akkor becsülje meg a személyt az évek
száma szerint. Férfiszemélyre nézve húszévestől hatvan évesig a
becslés ötven sekel ezüst, nöszemélyfe nézve harminc sekel. A
hatvanéves férfitől fölfelé tizenöt sekel, nöszemélyre nézve tiz
sekel. Itt a becslés külömbsége nem oly eltérő, mint fiatal korú
férfi és nő között, mivel az öreg asszony majdnem annyit ér,
mint a férfi. Régi közmondás: öreg ember veszedelem, öreg
asszony áldás a házban.  תללות יצחקmondja, azért áll a becslésről
szóló rendelet közvetlen az átok után a Szentirásban, mivel ezzel útmutatást ád nekünk, hogy olyan esetben, ha átok sújt
bennünket, ha szerencsétlénség ér minket és ha az Úr keze súlyosan nehezedik vállainkra, de aztán sorsunk jobbra fordúl.
Isten segitett rajtunk és elháritotta a bút, a bánatot, a balsze- ■
rencsét rólunk, akkor adakozzunk, miveljük a jót, ajánljunk föl
nagyobb összegeket a jótékonyság oltárán. Tartozunk áldani Istent és hálálkodni neki akár áld, akár sújt, akár jutalmaz akár
büntet. Bájban bajban, kéjben kinben, örömben ürömben טוב
 להודות לייjó hódolni istennek. ב שנת היובל ישוב השדה לא שר קנהו
Ha majdan a megváltás órája üt, Izráel visszatér birtokához,
ősi hazájához.
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Ízráeí táborozása.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez  ב מדבר סיניSzinai pusztájában. ״Salamon király mondotta: פלם ומאזני משפט ליי מעשהו כל
״ אבני כיםisten az igazság mérlegét tartja kezében, az ember téttei pedig a súlykövek.“ Miként a kereskedőnek kisebb és nagyobb mértéke van, úgy mérlegeli Isten az ember tetteit is. Súlyos vétségért súlyos büntetést mér, kisebb bűnért csekélyebb
megtorlást használ. Isten útjai kifürkészhetetlenek ״valóban rejtett Isten vagy,“ kit a halandó egykönnyen meg nem érthet,
föl nem foghat ״kit a bölcs lángesze föl nem ér, csak titkon
érző lelke óhajtva sejt.“ ítéleteid oly mélyértelmüek, hogy az
ember végükre nem ér, miként a tenger mélysége feneketlen,
úgy tetteid is rejtelmesek nekünk. Ilyen értelmetlen előttünk az
a körülmény is, hogy Isten megjelentette Ezekielnek, hogy a
szentély Ab hó 10־én fog elpusztulni, holott kilencedikén pusztúlt el. Isten a néppel nem akarta tudatni, hogy mikor fog a
szentély leromboltatni, de hogy hol és mikor fog dicsősége nyugodni rajtuk azt körülményesen közölte vele. ״Szinai pusztájábán, a gyülekezés sátorában, a második hónap elsején, a máso־
dik évben, hogy kivonultak Egyptom országából.“
Midras mondja: ״A Tóra adatott pusztában, tűzben és
vizben. Pusztában, amint irva van :  ב מדבר סיגיés történt Szinai
pusztaságában, tűzben, amint irva van:  והר סיני עשן כולוés Szinai
hegye tűzben füstölgött, vizben, mert mondva van: ונם עבים נטפו
 מיםés a felhők is hullattak esőt.“ Valamint e három dologhoz ingyen jut az ember, igy bárki ingyen juthat a Tórához
is, mindenkinek szabadságában áll a Tórával foglalkozni. Szabad az út a pusztában és szabad az út a Tórához is, de mielőtt
a Tóratanulmányhoz fognánk, kell, hogy megtisztítsuk lelkűnkét minden nemtelen érzéstől, kiváltképen a fenhéjázástól,
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mivel a Tóradudomány nem marad meg tartósan a büszke embér elméjében.
Ugyanazon jelenségekkel találkozunk a frigysátorban, mint
a milyenekkel Szinai hegyén, azért olvassuk egymás mellettt
e szókat:  ב מדבר סיני באהל מועדisten dicsősége előbb Szinai
hegyén nyugodott, később a frigysátorban. Midőn Szinai hegyén
nyugodott Isten dicsősége, senki sem érinthette a hegyet és
midőn a frigysátorban nyugodott, oda állitotta Isten a levitákat,
hogy őrizzék a szentélyt, hogy senki se közelithessen feléje.
Miként Isten kiséretében huszonkétezer angyal jött Szinai hegyére, úgy állta körül a szentélyt huszonkétezer levita. Először
csipkebokorban mutatkozott Isten Midjanban, Szinai hegyén pedig egész nyilvánosan, majd azt mondta: Nem illő, hogy a
szabadban közlekedjem a néppel, ezért parancsolta, hogy Izrael
fiai készítsenek neki hajlékot, ahol találkozót ád a népnek, illetve annak képviselőjének : Mózesnek.
Rasi mondja: Mivel Isten különösen szerette Izráelt, azért
számláltatta meg öt több alkalommal. Amit szeretünk és becsű־
lünk, azt gyakran számlálgatjuk. Midőn Izráel kivonúlt Egyptómból, Isten megszámláltatta, midőn az aranyborjú készítése miatt
számosán halállal bűnhődtek, újból megszámláltatta, most pedig,
hogy dicsőségét engedte nyugodni rajta, ismét összeolvasták
létszámát.  תללות יצחקszerint, ez a számlálás azt bizonyította,
hogy Isten úgy szerette népét, miként szülő szereti gyermekét,
ezért olvassuk e kifejezést a Szentirásban : מ י ב מ רי ישהאל
én elsöszülött fiam Izráel/^ ezt Egyptomban mondta Isten, mielőtt
az első számlálás történt, de úgy is szerette Izráelt, miként az
ember méltó barátját szereti, erre vall a második számlálás,
mely az aranyborjút imádó nép halála után történt, midőn a
megmaradt nép vezekelve, bűnbánóan megtért, végre úgy szerétté őket Isten, miként király az ö hű allatvalóit, népét szereti,
ez a szeretet a harmadik számlálásnál nyilatkozott meg, midőn
dicsősége nyugodott a kedvelt népen, melyet sajátjának nevezett,
népének választott.
Miként Izráel fiai egyenként külön-külön számiáltattak, igy
fogja Isten minden egyes izráelitának érdemeit is külön-külön
figyelembe venni. A számlálás úgy történt, hogy kiki szelet
papírra irta nevét és átadta azt Mózesnek, Ahronnak és a fejedelmeknek, vagyis a bizottságnak, mely a számlálással meg
volt bizva, végül pedig összcszáralálták a cédulákat. Ennek a
'‘V
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számlálásnak különben az volt a célja, hogy tisztában legyenek
azzal, hogy ki vehet részt a harcban, melyre készültek, hogy
az országot elfoglalhassák.
״Vegyétek föl Izráel fiai egész községének összegét.“
Ez a szó ״felemelést,“ magasztal ást is Jelent, de egyszersmind
״lefejezést.“ Ha Izrael a vallás és erkölcs tanát követi, akkor
emelkedni fog tekintélyben, ellenben, ha letér az erény, az erköles, a hit és a törvény útjáról, akkor pusztulás vár reá.
״Húsz évestől fogva fölfelé, mindazt, aki hadba vonúl Izráelben,
számláljátok meg,“ de húsz éven aluli nem vonúlt ki a háremezöre.  בל יצא צבא בישראלazt jelenti, hogy csak Izráel gyermekei közül vonuljanak a hadba, akik méltók erre a műveletre,
de nem a zagyva nép, mely Egyptomból kivonúlva, áttért Izráel
hitére, de méltatlannak bizonyúlt arra nézve, hogy a szent föld
elfoglalásában részt vegyen. Öregek és betegek sem vonúltak a
hadba.  תפקדו אתםBachja szerint, azért mondja a Szentirás:
 תפקדוés nem :  תספרוmivel nem olvasták a fejeket, miként ez
rendes számlálásnál történik. Az itteni számlálásnál Ahron is szerepelt, de nem a másodiknál, mivel a második számlálás az
aranyborjú imádás után történt, az aranyborjút pedig Ahron
készitetce, ezért nem bizatott meg akkor az összeszámlálással.
A harmadik számlálásnál azonban Ahronnak eme vétkét már
megbocsátotta Isten, azért vehetett ö is részt az összeszámlálásnál.
Rainban kérdi: Miért számlálta meg Dávid király Izráelt
fejenként és nem sékelek szerint, hát nem ismerte ö az írás
abbeli rendeletét, hogy ne számláltassanak meg csak sékelek
szerint, nehogy csapás érje őket, midőn megszámláltatnak, aminthogy a számlálás miatt tényleg sokan elhaltak? Felelet: Dávid
is pénznem segélyével számlálta meg népét, de mivel nem azon
célból történt a népszámlálás, hogy a húsz éven felülieket hadba
sorolja, hanem mivel tudni vágyott, hogy mily számos nép fölött
uralkodik, ezért halt el oly sok közülök. Azért is, mivel nem
húsz éven felülieket számláltatott össze, hanem már tizenhárom
évesektől kezdve fölfelé. Dávid ugyanis nem tudta azt, hogy ez
tilos, mivel a Szentirásban ez nincs határozottan kimondva.
״Az egész községet pedig összegyűjtötték a második hónap elsején.“ Ez azt bizonyltja, hogy Mózes sietett Isten páráncsának eleget tenni és még aznap egybegyüjtötte az egész népet, hogy a számlálást eszközölje, de oly számosán voltak, hogy
r
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egy napon nem fejezhette be a népszámlálást. ליתילח על מ שפחתם
,,És bejelentették születéseiket,^^ vagyis mindenki igazolta származását, hogy milyen családhoz tartozik. Ez Rasi nézete. Rambán megtámadja e nézetet, mivel nem tehető föl Mózesről,
hogy Így megnehezitette volna a népszámlálást. Hogyan tudták mégis, hogy egy-egy törzsnek mennyi számlázottja van ?
Mindenik hozott félsiklust és jetentette szóval, hogy milyen
törzshöz tartozik, Mózes pedig a félsiklusokat törzsök szerint
külön urnába tette, igy tudta meg minden egyes törzsnek hány
leszármazottja van, Bach ja és Nachmanides szerint ויתילדו על
 מ שפ ח ת םazt is jelenti, hogy kiki tartozott jelenteni, hogy mikor született, igy állapították meg, hogy ki érte már el a huszadik évet.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: אך את מטה לוי
 לא תפקוד בתוך בני ישראל,,Csak a Lévi törzsét ne számláld meg
Izráel fiai között, mi vel a leviták Isten légióját képezték, érdeniesek arra, hogy külön számiáltassanak. Más nézet szerint,
mivel a többiek, akiket húsz évestől kezdve számláltak, az .
aranyborjú imádása következtében a pusztában lelték végüket,
ellenben Lévi törzsének nem volt része e bűnben és nem pusztúlt el, ezért nem vették öt fel a többiekkel egyetemben a népszámlálásban. A levitákat különben is már egyhónapos koruktól
kezdve számlálták, mivel ők már születésüktől kezdve szentek
voltak, az isteniszolgálatra hivatva.
Mózes terhesnek találta e munkát és szólt: Vájjon bemenjek־e minden egyesnek sátrába és összeszámláljam a bölcsőben
fekvő csecsemőket, de Isten azt felelte neki : ״Tedd kötelességedet, amennyire tőled telik, a többi az én dolgom lesz.^^ Midőn
pedig Mózes az egyes sátrakhoz ért, égi hang hallatszott, mely
tudtára adta neki, hogy a sátorban hányán vannak, mire Mózes
Írásba foglalta e számokat. Ez az amit az írás mond! ויפקד אתם
 משה על פי ייMózes összeszámlálta őket az Örökkévaló kimondása alapján, vagyis miként az égi hang tollba mondotta neki.
A leviták vitték a hajlékot, mikor a hajlók elvonúit lebontották
azt, mikor pedig táborozott, akkor felállitották.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Ahronlioz, mondván :
״ איש על דגלו באתתKiki zászlajánál a gyülekezés sátora körül
táborozzanak.“ Rasi szerint minden egyes törzsnek olyan színű
selyem zászlaja volt, amilyen színű a köve volt a főpap melldiszén. Más nézet szerint  ב א ת תazt jelenti, azon mód szerint,
amint Jákob meghagyta fiainak, hogy koporsóját vigyék Egyp-
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tómból Kanaánba, vagyis : Jehuda, Izakar és Zebulon álljanak
a koporsó keleti részén, Eeuben, Simeon és Gad nyugati oldaIon stb, Így táboroztak ök a szentély körül is. Cliizkuni mondja :
A zászlókon az ősatyák nevei voltak kihimezve, Ruben zászláján
szerepelt Abrahám nevéből az אלף, Izsák nevéből a יוד, Jákob
nevéből ugyancsak a  ד1 יbetű. A második zászlón állt Abrahám
nevéből a  ביתbetű, Izsák nevéből a צדיק, Jákob nevéből pedig
az עין. A harmadik zászlón ékeskedett Abrahám nevéből a רי ש,
Izsákéből a חית, Jákobéból a Pip betű. Végre a negyedik zászlón olvasható volt Abrahám nevéből a DÖ, Izsákéból a קוף, Jákobéból a  ביתbetű. Abrahám nevéből a  האgazdátlan maradt,
ezért képződött az előttük járó felhő  האalakban.
Bachja mondja Mózes zavarban volt, kinek adjon elsőbbséget a törzsök közül, vagyis ki táborozzon elöl, anélkül, hogy
az egyiket vagy a másikat megszégyenítse és háttérbe szorítsa.
Ekkor azt mondta neki Isten : Szólítsd fel őket, hogy sorakozzanak olyan rendben, miként Jákob koporsóját vitték és akkor
nem érzi magát senki háttérbe szorítva. Az irásmagyarázók szerint, Reuben zászláján jaszmin volt látható, Jehudáén oroszlán,
melyhez hasonlítva lön, Efrájim zászláján ökör, mivel Józseft:
 ״ בבור שורelszöszülöttbiká“-nak nevezték. Dán zászlaján sas alak
volt, mint amely látható Isten trónján. Jehuda, Izakar és ZebuIon kelet felöl táborozott, mivel Jehudától származtak a törvényhozók, Izakar a Tórával foglalkozott, Zebulon pedig támogatta,
segélyezte Izakárt, hogy életét zavartalanul és gondtalanúl
szentelhesse a Tórának. Reuben táborának zászlaja a déli oldaIon állt, Reuben a megtérő a bűnbánó, a vezeklő egy táborbán volt Simeonnal és Gaddal, akik igen erősek voltak, jeléül
annak, hogy a bűn legyőzéséhez nagy erő kell, amint bölcseink
mondották:  איזהו גבורKit lehet joggal és méltán erősnek nevezni? Azt, aki szenvedélyét legyőzni képes. Bárha Simeon és
Lévi elválaszthatlan testvérek voltak és közösen működtek, itt
még sem táboroztak együtt, mivel Jákob szétválasztotta őket
halála előtt. E két tábor után következett Lévi törzse, mely népességére a legcsekélyebb számú volt, mivel óvhatatlan volt,
hogy egyik vagy másik közölük ne érintse a bizonyság ládáját
vagy betekintett a szentség szentségébe és ezért sokan közölük
elpusztúltak. Ez Midras nézete. Ramban azonban annak tulajdonitja csekély létszámukat, mivel Fáraó nem dolgoztatott velük,
Így hát nem részesültek nz áldásban :  ״ וכאשר יענו אתוménnel
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jobban sanyargatták öt, annál inkább szaporodott/^ Ka1nb«n kifogásolja Midras nézetét*, hogy azért lettek volna a leviták oly
csekély — számnak, mivel a bizonyság ládája körül foglalkoztak, sokszor érintették, amiért aztán elhaltak, hiszen a megszámlálás már akkor eszközöltetett, midőn a Lévi törzs még meg sem
bizatott a frigyszekrény gondozásával és mégis csekély számúnak bizonyult? De a saját nézetét is gyöngének tartja, melyszerint, azért voltak kevesen, mivel nem dolgoztattak velük és
Így nem szaporodtak annyira, hiszen, ha Isten úgy akarta megáldhatta volna őket akkor is, ha nem dolgoztattak velük? Ezért
Így módosította nézetét, hogy azért nem volt a Lévi törzs oly
szapora, mivel Jákob neheztelt reá, amint mondotta: ובקהלם אל
 ״ תחד כבודיGyülekezetükbe ne elegyedjék dicsőségem/^ Hasonló
okból volt Simeon törzse is oly csekély népességű.
 צרור המורnem találja eléggé indokoltnak Ramban e nézetét, mert hiszen Simeon törzse csak akkor csökkent, midőn
vétkezett Móab leányaival, de előbb elég számos volt? így hát
a Lévi nemzetségről mondott nézet is önkényt elesik. Ezért
a nevezett szerző azt tartja, hogy Simeon törzse azért fogyott
meg, mivel vétkezett Móab leányaival, Lévi törzsét pedig ritkitóttá a sok Tóratanulmányozás. Miként Izrael törzsei körülvették
Lévi törzsét, mely a közepén táborozott úgy a leviták is körülvették
a frigysátort köröskörül. Mózes és Ahron a szentély keleti 01dalán foglalt helyet, Gerson fiai nyugaton, K’hosz fiai délen és
M’róri fiai északon telepedtek le. A szentély pedig a közepén
volt.
Efrajim táborának zászlaja nyugaton volt szomszédságában
Reubennak a vezeklőnek, mivel Efrajimtöl származott a vétkes
Jerobeom, és Izakar a tóratudós szomszédságában azon célból,
hogy Efrájim tőle tanuljon, miként kell megtérni és magábaszállni. Dán táborának zászlaja északon volt, mivel Dán származottjai Michah nevű bálványt imádtak egykoron, Jerobom pedig
két aranyborjút készitett, egyiket elhelyezte Danban, a másikat
Bét-Élben és Dán törzse is hódolt e bálványoknak, ami által
sötét, vészes jövő várt reájuk, ezért álltak ők éjszakon, ahol
sötétség honol. Éjszakot azért nevezik a héber nyélben ת־צפוןak,
mivel ott a nap elrejtőzik. Szomszédságukban táborozott Aser és
Naftali, akiknek birtokán sok olaj termett és finom eledel, melyek megvilágítják az ember szemét, hogy igy ők is világosságot árasszanak a sötét komor jövőjű Dannak,
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 ״ ואתה הפקד א ח הלרםTe pedig számláid meg a levitákat/^
Rambán szerint Isten egyedül Mózest bizta meg a leviták megszámlálásával, de Mózes ismert szerénységénél fogva nem akarta
a számlálást egymaga elvégezni, maga mellé vette tehát Ahront.
Ezért van e mondatban:  ״ כל פקודי הלדם אשר פקד משה ואהרןA
leviták minden megszámláltjai, akiket megszámlált Mózes és
Ahron“ e szó:  ואהרןfelöl pontozva, jeléül annak, hogy Ahron
nem nyert megbízást Istentől a leviták megszámlálására. Midőn
pedig Mózes a levitákat szolgálatra kijelölte, a fejedelmeket
is maga mellé rendelte, hogy a jelölésnél jelen legyenek. Ebből
az a tanulság, hogy az ember fontos dologban ne járjon el önmaga, ha még oly előkelő férfiú is az illető. Isten pedig helyeselte Mózes abbeli eljárását, hogy Ahronnal egyetemben végezte a leviták számlálását, ami az írás e kijelentéséből is kitetszik:  ״ אשר פקד משה ואהרן על פי ייkiket Mózes és Ahron
összeszámlált I s t e n p a r a n c s a f ö l y t án. י
״A leviták táborozzanak a hajlék k ö r ü l . M i n t ahogy a
királyi lakot őrzik, úgy őrködtek a leviták Isten hajléka körül
mind a négy oldalon. Izráel pedig kétezer könyöknyi távolságbán táborozott a frigysátor körül. Azért kétezer könyöknyi távolságban, hogy szombat és ünnepnapokon elmehessenek Mózeshez a hajlék közelébe és hittani előadásait meghallgathassák.
Kétezer könyöknyi távolságon túl nem szabad szombat és ünnepnapokon gyalogolni.
 ״ וצבאו ופקדחםSerege és megszámláltjai“ Így olvassuk
minden törzsnél, aztán pedig :  ״ כל הפקדיהםMind a megszámláltak“ akik a zászló köré sereglettek. Miért e részletes és egyetemleges számítás ? Mivel ezáltal a Szentirás értésünkre adja,
hogy Isten Izráelt csodásmódon őrizte bajtól, vésztől, minthogy
sok százezren voltak azok, akiket a népszámlálásban föl nem
vettek, hiszen csak a húsz éven felöli férfiszemélyeket számolták össze, de nem a nőket, akik legalább is ugyanannyian voltak, mint a megszámláltak, azonfelöl a sok apró gyermek mindkét nemből. Az összeszámlálás húsz napot vett igénybe és ezen
időtartam alatt egy sem halt el a rengeteg nép közül. Ezért
mondja a Szentirás, minden egyes törzs számlálása után וצבאו
 ופקדיהםa megszámláltak seregei éppségben maradtak, nem
csökkentek az összeírás ideje alatt.
Nachmanides kérdi: itt úgy olvassuk: ונשיא לבני גד אליסף
לHוp ^ כן,Gad fiainak fejedelme Eljószof, Reuél fia,“ másütt
r
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pedig  ^!סת־דעואלnevezi
betűvel és nem ״r^^-vel? Úgyde
Déuelnek azért nevezi az írás, mivel telve volt  דעהfenkölt eszmékkel és Isten lényével foglalkozott örökön. Kénéinek pedig
azért nevezi, mivel  רעוbarátja, liódolója volt  אלIstennek. Rasi
és Bachja mondja : Jeliuda, Izakar és Zebulon zászlói Mózes és
Ahron közelében állottak, mivel tehát e szellemóriások közeiében voltak, ezért tettek szert nagy tudományra. Ezért mondották
bölcseink : Ha jó osztályrészt nyer az igaz ember, akkor szomszédja is részes benne. Ellenben Reuben törzse közel állt Korachhoz, azért vele. együtt pusztult el nagy része. Erre pedig
azt mondottak bölcseink: ״Jaj a gonosznak, de jaj a szomszédjának is.‘^
Izráel előbb nem vonúlt el, mig a felhő föl nem emelkedett, mihelyt a felhő fölemelkedett, a papok megfújták a harsonát, a tábor mozgásba jött. Először is Jeliuda vonúlt el
 ראשונה יסעוnépéyel, aztán Reuben az ő táborával, utána a leviták kerekedtek föl a‘ frigysátorral, ekkor következett Efrajim
az ő táborával délről és végül Dán tábora éjszaki oldalon, úgy
amint táboroztak, olyan rendben vonúltak is el.
״ אלה תלדות אהרן ומשהEzek Ahron és Mózes nemzettségei^^
és fölsorolja Ahron fiait, miért nevezi hát őket Mózes nemzettségeinek? Rasi ezt igy magyarázza: Mivel Mózes a Tóratanulmányban oktatta őket, ezért nevezi őket Mózes gyermekeinek,
mivel, aki felebarátját a Tórára tanitja, annyi mintha nemzette
volna.  ״ אלה בני אהרן הכהנים המשהיםEzek Áhron fiainak nevei,
a fölkent papoknak,“ közvetlen utána pedig említi a Szentirás
״ וימת נדב ואביהוÉs meghalt Nádab meg Abihu^^ jeléül annak,
hogy Isten szigorú bánásmódban részesíti a nagyokat, tehát
mivel fölkent papok voltak, ezért haltak meg, midőn jelentéktélén bűnt követtek el.
'״ ואני הנה ל ק ח תי א ת הלרם וגוÉn pedig ime elvettem a levitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülöttért.‘^ Azel.őtt az elsőszülöttek végezték az áldozást, de mivel az aranyborjút imád^
ták az áldozat bemutatására alkalmatlannak bizonyúltak, ezért
nem ők, hanem a leviták, akik nem vettek részt az aranyborjú
imádásában, végezzék az áldozást a szentélyben. ״Es mondta az
Örökkévaló Mózesnek : Számlálj nieg minden elsőszülött férfiszemélyt Izráel fiai közül egy hónapostól fölfelé és vedd fel neveik számát  ו ל ק ח ת א ת הלוים ליés vedd el a levitákat nekem.
Mózes cselekedett az Örökkévaló parancsa szerint és kitettek az
f
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elsöszülöttek számai: huszonkétezer kétszáz és hetvenet, mig a
leviták kerek számban huszonkétezren voltak. Isten tehát megparancsolta, hogy a kétszáz hetven elsöszülöttet egy-egyet öt
siklassál ki kell váltani. De ha Mózes találomra kért volna egyegy elsöszülöttöl öt siklust, minden egyes azt mondhatta volna:
Én ellenem van Levita és igy minden egyes elsöszülött kivonháttá volna magát a kiváltás kötelessége alól. Mit tett tehát
Mózes? Sorsot huzatott. Vett huszonkétezer papir szeletet, mindegyikre fölirta e szót: ״Lévi,‘^ aztán vett kétszáz hetvenhárom
papirszeletet, amelyekre ráirta ezt: ״Öt sekel, ״aztán az összes
szeleteket betette egy urnába, megparancsolván, hogy minden
elsöszülött húzzon egy-egy cédulát az urnából. Már most, aki
oly jegyet húzott ki, amelyen e szó állt: ,,Lévi, ״az nem tartozott adni váltságdijat, aki pedig oly szeletet húzott ki, amelyen ez állt: ״Öt sekel, ״az igenis tartozott öt sekelt Ahronnak
váltságdijúl lefizetni.
 דבק טובszerzője azt a kérdést veti fel: Miért irta le Mózes a Lévi nevet huszonkétezer papirszeletre, hiszen sokkal egyszerübb lett volna, huszonkétezer űrlapot és • kétszázhetven szeletet ״öt sekel ״felirattal az urnába tenni, aki pedig űrlapot
húzott volna ki, az nem fizetett, ellenben aki cédulát húzott
volna ki e felirattal: ״Öt sekel, ״az tartozott volna fizetni váltságdijat? Felelet: Mózes azért irt huszonkétezer jegyet ״Lévi״
felirattal, hogy minden elsöszülöttnek mintegy nyugtája legyen
kezében, melyet évek múltával is felmutathasson igazolásúl, hogy
ö kilett váltva. Azonfelöl pedig a felirásos cédulák kizártak minden csalást, mert ha üres cédulákat dobott volna be Mózes, akkor még oly esetben is, ha felirásos cédulát húzott volna ki
valamely elsöszülött, elcserélhette volna egy a zsebében tartott
űrlappal, mondván hogy ö üres jegyet húzott ki az urnából,
így azonban csalárdság ki volt zárva. Hamisitott céduláktól nem
kellett tartani, mivel Mózes Írása ismeretes volt. De — kérdi az
emlitett szerző — miért kellett a kétszáz hetven papirszeletre
felirni ״öt sekel״-t, hiszen egyszerűbb lett volna a huszonkétezer
״Lévi ״feliratú cédulákkal eg 3׳ütt hétszázhetven űrlapot az urnába tenni, igy a csalás esete is ki lett volna zárva, mert ha
valaki zsebében levő űrlapot mutat vala fel, akkor fizetni tartozott volna ? Erre a kérdésre maga a szerző sem talált feleletet.
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Szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Ahroühoz, mondván :
 ״ נשא את ראש בני קהתVedd föl K’hosz fiainak összegét, harminc évestől fölfelé egész ötven évesig/^ K’hosz fiainak szolgálata volt a frigysátor szent edényeit vonuláskor vinni, mivel
pedig ehhez nagy erő volt szükséges, ezért vettek csupán harminc éven felülieket és ötven éven aluliakat fel e szolgálatra.
Harminc évesnél alóli még nem elég erős, ötven évesen felöli
pedig már nem olyan erős. Ebből azt tudjuk meg, hogy a férfi
harminc éves korában éri el teljes erejét. Ha Izráel tábora elvonúlni készült, a leviták szétbontották a hajlékot, levették róla
a takaró függönyt és betakarták vele a bizonyság ládáját, aztán rátettek táchasbőrtakarót és kékbibor ruhát. így tettek az
összes alkatrészeivel meg a belső edényekkel. Az oltárt is szétszedték, a tűz pedig, mely állandóan rajta volt, el nem aludt,
rátérhettek kékbibor ruhát és táehasbőrt, mely mindazonáltal
meg nem égett az oltártüztől. Midőn Ahron és fiai az elcsomagolással végzett, jöttek K’hosz fiai és vitték a tárgyakat. Előbb
azonban nem volt szabad közeledniök, nehogy a födetlen edényékhez nyúljanak.
f

״ ופקדת אלעזרEleázamak, Áhron fiának felügyelete volt a
világitó olaj, a fűszeres füstölőszer, az állandó ételáldozat és a
kenetolaj rendezése, valamint az egész hajlék felügyelete.^^ Nem
dolgozott, nem vitte az edényeket, hanem egyszerűen felügyelt
a munkásokra. Jerusalmi azonban azt állítja, hogy Eleázar vitte
a háromszáz hatvanöt sekel súlyú füstölőszert és a háromszáz
nyolcvanöt űrméretű faolajat. Isten oly erővel ruházta fel őt,
hogy képes volt e nagy súlyú terhet vinni.
״Szólt az Örökkévaló Mózes meg Áhronhoz: אל תכריתי את
 שבט הקהתיNe engedjétek kipusztulni K’hosz törzsét^' azáltal,
hogy hibát kövessenek el a szentély tárgyainak kezelésével, hanem ügyeljetek a fölött, hogy dolgaikat szabályszerűen végezzék és meg ne haljanak. Bachja mondja:  הקהתיnév kezdő betűje:  הvégső jegye pedig:  יez Isten nevét jelenti, mivel Isten
tudta, hogy Korach, K’bosz számlázottja majdan fellázad Mózes
ellen és elpusztúl, ezért megengedte, hogy az Ó neve nyűgödjék K’hosz fiain és megmentse őket Korach sorsától. ״De be ne
menjenek, hogy lássák mikor befödik a szentélyt, mert akkor
meghalnának“, mivel az edények fölötte szentek voltak,

1
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leviták megszámlálása.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : נשא את ראש בני
גרשון
fel Gérsón fiainak összegét.‘^ Bölcs Salamon mondotta:  ״ שמחה לצדייק עשות משפטa jog gyakorlása örömet okoz
az igaz embernek, de rettegést a gonoszság elkövetőinek.^^ Ezzel
a világbölcs azt akarja kifejezni, hogy örvendjük tiszta szivböl,
midőn jót cselekszünk, akkor Isten az örömért külön jutalmat
oszt, éppen oly nagyot, mint magáért a jó cselekedetért. Ezért
mondja az írás:  ״ עבדו את יי ב שמחהSzolgáljátok az Urat örömt e l t e n. Az öröm a jótet sója, mely értékessé teszi azt, nem kivülröl jő, bennünk van a forrás, melyből erőt merítünk a jónak
gyakorlásához. Jókedv a benső világ élvezete. Az emberek akkor a legjobbak, ha örülnek jó tetteiknek és csak a tiszta szív
képes a jónak örülni. Az igaz öröm úgy vándorol a világon,
hiint az igaz bölcseség, kevesek által látva és a béke által kisérve. A mi a lelket felüditi, megörvendezteti, az a testnek is
használ, ezért mondta Ben-Szirach : A szív vidámsága élete az
embernek és elfogyhatlan szent kincse; az örvendezés meghoszszabitja az ember életét.“ Ezért énekeltek a szentélyben is, hogy
örömmámorba ringassák azokat, akik az áldozat körül állottak.
Bölcseink szerint ״hogy végezzen szolgálatot a gyülekezés
sátorában“ ez alatt az ének értendő. Ez volt a legfontosabb
szolgálat, mert ez által örömre hangolták az áldozásra kész közönséget. ügy is értendő, hogy az igaz, bensőséges öröm,
melybe nem vegyül semmiféle földies érzés, hanem tisztán a lélek ömlengése, érzése, igazán nagy feladat, a szolgálat legnehezebb része.  חזקוניmondja : Azért számláltak meg előbb K’hosz
fiait, habár Gérson volt az idősebb, mivel K’hosz fiai vitték a
szent edényeket: a frigyszekrényt, az asztalt, a lámpást és az
oltárt. A:?után megszámlálták Gérson fiait, jóllehet, hogy ők semmit sem vittek, mivel ők rendelkezésre bocsátották a szolgálathoz a szekereket, a marhákat.  צרור המורszerint, mivel Gérsón
az idősebbik volt, azért mondja a Szentrrás :  נשא את ראשvagyis:
Gérson  ראשfőszeniély éppúgy Mint K’hosz, de Meróri gyermekeinél, nem használja a szentirás e kifejezést:  נשא את ראשmi-
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vei Meróri nem foglalt el oly előkelő állást Izráelben, mint
K’hosz és Gérsón.
K’bosz fiai azért is voltak előkelők, mivel mezitelen lábbal
jártak a fri^yszekrény mellett, azért mezitelen lábbal, mivel az
a hely, ahol a frigyláda volt szent hely, ahol le kellett vetni a
sarut a lábról és mivel, midőn a frigyszekrényt victék, háttal a
közönségnek és arccal a frigyszekrény felé fordúlva voltak. Mivel
pedig K’hosz fiai igen tekintélyesek előkelők voltak, ezért részesültek ama tiszteletben, hogy  ויפקוד משה ואהרן וגףMózes, Áhron
és a fejedelmek számláltak meg őket, ellenben Gérsón fiai, akik
kevesbbé tekintélyesek voltak, csak Mózes és Ahron által 01־
vastattak meg.
״Névszerint számláljátok meg az ő vinnivalójuk edényét.
Ramban szerint minden egyes levitának felszámolták, hogy hány
deszkát, hány tolozárt tartozik vinni, mert ha a viendő deszkákát nem számláltak volna fel és a leviták tetszésére bizták
volna, hogy kiki annyit vigyen amennyit akar, akkor mindenik
azon lett volna, hogy keveset vigyen. Nehéz volt a Meróri fiainak
terhe, mivel úgy a deszkák, valamint a tolózárak igen súlyosak
voltak.
Az
Örökkévaló
parancsára rendelte
őket
Mózes
 ״ איש איש על עבדתוmindegyiket a maga szolgálatára.“ Nem volt
szabad egyiknek sem társa munkáját végezni, hanem kiki a reá
kiszabott és meghatározott munkát végezte.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: ״Parancsold meg
Izráel fiainak, hogy küldjenek ki a táborból minden poklosat.“
Három táborba volt osztva Izráel. Legbensőbb volt a hajlékban,
amelyben a papok lakóztak, körülötte volt a leviták tábora, ezekét körülvette Izrael tábora, ahol mindenki, aki sem kohón, sem
levita nem volt, lakott. Poklos ember tartozott kimenni ' mind a
három táborból, hogy elkülönitve egyedül tartózkodjék a szabad
mezőn, a folyós ember azonban csak a papok és leviták táborát hagyta el, ellenben Izráel táborában tartózkodhatott, niig az
olyan, aki holttestet érintett és tisztátalan lett, csakis a papok
táborát hagyta el, a leviták és izráeliták táborában azonban szabadon lakhatott. Az irásmagyarázók szerint, helyénvaló a poklos,
folyós és tisztátlan emberre vonatkozó rendelet Izráel felszámolása mellett, mivel a népszámlálásnak egyik célja az volt, hogy
meghatározza, ki hol és merre táborozzon közel a frigysátor körül, ezért közvetlen utána figyelmeztet bennünket a Szentirás,
é
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hogy a szentélyt meg ne tisztátalanitsuk. De közvetlen utána fi־
gyelmeztet arra is, hogy hűtlenséget ne kövessünk el erabertársaink iránt.
 למעול מעלItt a Szentirás újból tiltja a rablást és hamis
esküt, valamint valamely tárgy letagadását. Ha pedig valaki
mégis elkövetett rablást embertársa iránt, akkor csak úgy térhetett meg, ha a rablott tárgyat visszaadta jogos tulajdonosának
megtoltva azt egy ötödrészszel. Példáúl, ha négy forintot tartott
meg társának, akkor téritsen meg neki öt forintot, azonfelöl pedig tartozott áldozatot hozni. Ha a megröviditett ember már
nincs életben, rokona sincs, akinek megtérithetné az okozott
kárt, akkor a rablott tárgyat adja át a papoknak. בעל הטורים
mondja: A Szentirás a tisztátlan ember elkülönitéséröl szóló
rendelet mellett emliti az eljárást, amely követendő, ha férfi
vagy nő elkövet valamit ״az ember minden vétkei közüV^ jeléül
annak, hogy az ember tisztátalansága az eredendő bűntől szár־
mazik, jelesebben onnan, hogy az első emberpár, a kigyó csá־
bitásának engedve, a tiltott gyümölcsből evett. Maga a kigyó
ezért poklos lett, az asszony folyós és az első ember halandó.
Ilyen sorrendben záratott ki a dicsőség táborából is, amilyen a
büntetés nagysága volt. Ezért olvassuk itt, hogy Isten megpa־
rancsolta, miszerint a táborból küldessék ki először a poklos,
aztán a folyós, végre pedig az, aki holttest érintése által tisz־
tátalanná vált. Miként az első emberpár Éden kertből kizáratott,
úgy zárattak ki a táborokból azok is, akik, poklos, folyósak és
tisztátalanok voltak.
Minden ajándék, Izráel fiai minden szentségéből, amit odavisznek a papnak, azé legyen.  יהיה1 ״ לאיש את קדשיו לMindenki־
nek szentségei az övéi l egyenek. Rasi mondja : Ha valaki köteles tizedet nem ad, azt eredményezi, hogy földje nem hoz több
termést, mint amennnyi tizedet adni köteles volt. Ellenben,
 איש אשר יתן לכהןaki hiven megfelel kötelességének és a
tartozó tizedet a papnak kiszolgáltatja,  יהיה1 לannak bőven terém minden és nem fog szükséget szenvedni.

A féltékenység törvénye.
״Szólt az Örökkévaló Mózesnek, mondván : Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik:  איש איש כי תשטה אשתוHa valakinek felesége kicsapong és hűtlenséget követ el el l ene. Azért mondja
/
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kétszer: איש
mivel a nő, aki kicsapongó, két irányban vétkezik: férje ellen és Isten irányában, aki az erkölcstelenséget
tiltja, lévén Isten neve:  אישBölcseink szerint  כי ת שטהannyit is
jelént mint: botorságot vagyis : ״Ha valakinek felesége meg־
háborodott/^ mivel józan észszel senki sem követ el erkölcstelenséget, épp észszel senki sem vétkezik.  ״ ושכב איש אתהÉs közösödött idegen férfivel, de rejtve maradt férjének szemei elöl,
mert elrejtőzött és ö megfertöztetett, de tanú nincs ellene és
rajta nem éretett. És megszállja öt a féltékenység szelleme, ak־
kor vigye el a férfi az ö feleségét a paphoz, ez vegyen szentelt
vizet cserépedénybe és itassa meg az asszonynyal a szentelt vizet és lészen: ha tényleg megfertöztetett, hűtlenséget követve
el férje iránt, akkor hasa fel fog dagadni és ágyéka elsorvad.^^
Ezt a hatást a szentelt viz azonban csak a hűtlenséget elkövetett asszonyban teszi, de nem nővérében. Történt ugyanis, hogy
két nötestvér felismerhetlenül hasonlitott egymáshoz. Az egyik
hűtlenséget követett el férje ellen és az utóbbi odavitte Öt a
paphoz, hogy ez itassa meg a szentelt vizzel. A hűtlen asszony
a büntetéstől menekülni akarván, rábírta nővérét, hogy ez helyette vesse alá magát a vizsgálatnak, ügy is lön és igy térmészetesen, a viz nem tette meg hatását. Ámde Isten nem engedi el a méltó és jogos büntetést, midőn a nö visszaérkezett a
a hűtlen asszony, abbeli örömében, hogy nővére megmentette
öt, össze-vissza csókolta, ami azt eredményezte, hogy a szentelt
vizet ivott nö szájából a gőz, szag behatolt a hűtlen asszony
szájába, ettől földagadt teste és halált okozott neki.
 ונעלם מעיני אשהCsak, ha rejtve maradt férje szemei elöl,
hogy hűtlen volt felesége, akkor itatták meg a keserű vizzel,
de akkor nem, ha biztosan tudta, hogy felesége hűtlenséget követett el ellene.  ועד אין בהHa egy tanú sincs, hogy hűtlen volt,
akkor adtak neki szentelt vizet inni, de ha csak egy tanú is
volt, akkor már nem itatták meg, de férje nem élhetett vele.
Ha pedig két tanú van arra, hogy hűtlen volt és a férje eleve
megintette, hogy ne kövessen el hűtlenséget és ö mégis hűtlen
lett, akkor halállal sújtatott. Csak oly esetben itatták meg, ha
a férj óvá intette öt, hogy más férfivel ne rejtőzzék el, aztán
két tanú bizonyította, hogy mégis elrejtőzött idegen férfivel, habár a tanuk nem bizonyíthatták azt is, hogy az asszonyt hűtlenségen rajta érték.  והוא לא נתפתהannyit jelent, hogy eröszakot nem követtek el ellene, hanem szándékosan lett hűtlen, ak»
d

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

i

414

וראעה

נשא

צ ^נ ה

kor a férj többé nem élhet vele, ellenben, ha a növel szemben
erőszakot követtek el, akkor a nö ártatlan a férje tovább élhét vele.
״És hozzon áldozatot e^y tized éfó  קמח שעוריםárpalisztet,^^ de nem búzalisztet, mivel állatias dolgot miveit, ezért legyen áldozata is állatnak való ételből: árpából. ״Ne öntsön reá
olajat.^^ Az olaj világit, ő pedig sötétségben, rejtekhelyen vétkezett, ezért ne öntsenek áldozatára, úgy mint más lisztáldozatra
olajat. ״Es ne adjon reá tömjént.^^ Az ősanyák : Szárai!, Kebeka,
Káchel és Leáll hasonlitva lettek a tömjénhez. E nö azonban
nem követte az ősanyák példáját erkölcsiség tekintetében, ezért
ne adjanak áldozatára tömjént. A vizet a pap a medencéből
vette, melyet az erényes nők adományából készítettek, ez a nö
pedig az erényes, erkölcsös nőktől eltéröleg vétkezett, midőn idegén férfivel elrejtőzött.
Bachja mondja: Azért tettek a vizbe port és hamut, jeléül
annak, hogy ha a nö ártatlan volt, akkor fiút fog szülni, miként
Abrahámnak született, aki azt mondotta :  ״ לאנכי עפל ואפלÉn por
és hamu v a g y o k . H a pedig tényleg hűtlenséget követett el,
akkor halállal fog bűnhődni és teste por és hamuvá lészen. Bölcseink mondották : Isten aszerint bünteti az embert, amelyképen
vétkezett. Amióta a földi büntetés megszűnt Izráelben, azóta Isten büntet azon mód szerint, amint a Szanhedrin büntetett. Ha
valaki olyasmit követ el, amiért a földi birák megköveztetést
Ítéltek, akkor az illető leesik a háztetőről és meghal. Ha valaki
tűzhalált érdemel, akkor Isten úgy intézi a dolgot, hogy az illető,
vétkes ember tűzbe esik és elég. Ha lefejeztetést érdemel, akkor
gyilkosok kezeibe kerül, akik fejét levágják. Ha fojtóhalált
(akasztást) érdemel, akkor vizbe fúl, vagy pedig torkában kelés
támad és ez megfojtja. így büntették a hűtlen asszonyt is
azonmód szerint, amint vétkezett. 0 kedvesének finom edényből
adott inni, ezért adtak neki inni cserépedényből. 0 jó bort adott
kedvesének, ezért adnak neki keserű vizet. 0 kiállt az ajtóba
lesni kedvesét, ezért a pap is odaállította a hűtlen asszonyt a
szentély bejáratába, ahol az emberek járnak-kelnek. 0 csipkévei, fátyollal diszitette arcát, fejét, hogy kedvesének tessék, ezért
a pap lerántotta fejéről, arcáról a fátyolt és a csipkét. Ö kacéran fonogatta haját, ezért bontottá fel a pap az asszony hajfonadékait. 0 szépítette, kendőzte arcát kedvese kedvéért, ezért a
a k«serü viz;töl 2 öld és sárga lesz arca. Ö szemöldökét festette,
f

f

ft

V

ff

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

ור<»'נדו

415

צאינה

ezért rémesen düledeznek majd •szemei az átokviz élvezésétől. Ö
finom étkeket adott kedvesének, ezért az ö áldozata állatételbői, árpából készült.
 ״ והקריב אתה הכהןEs vezesse oda a pap és állítsa az Örökkévaló elé/^ Rasi mondja : A pap szüntelen vezette az asszonyt
a szentélyben köröskörül, egy helyről a másikra, hogy kifáradjón és valljon, nehogy hasztalanúl törültessék Isten neve a vizzel. Haját mezítelenné tette, hogy megszégyenítsék. Innen a taniilság, hogy Izráel leányaira szégyen, ha mint házas nők, fedetlen fővel járnak. Az áldozatot kezébe adták és ezt folyton kezébe kellett tartania, hogy ereje elcsigázzék és önkényt valljon.
Aztán kezébe vette a pap a vizet és megeskette az asszonyt,
hogy nem közösödött־e férjén kívül, más férfivel. Ha igen, akkor ״az Örökkévaló átokká teszen téged,“ hogy ha valaki mást
átkozni akar, azt mondja majd : Olyasmi történjék veled, ami
ezzel az asszonnyal történt.  ״ את ירכך נפלתEs jöjjön ezen átokvíz beleidbe, a has megdagadására és az ágyék
sorvadására,“
aminek következtében előbb-utóbb az egész teste darabonként
lemallik róla, mig el nem hal, ugyanilyen sors vár a csábitóra is.
A pap vegye el az asszony kezéből a féltékenység áldózatát  ״ והניף את המנחהés lengesse az áldozatot az Örökkévaló
előtt.“ A pap ugyanis' kezeit az asszony kezei alá tette es igy
végezte a lengetést.  עם1 אמי״י נkérdi, hogyan érinthette a pap,
ily szentéletü ember, a nő kezét ? Felelet: Rendesen öreg pap
lett megbízva az asszony megittatása és megesketésével. Egyébiránt rövid pillanatig fiatal pap is érinthette a nő kezét.
״ ואמרה האשה אמן אמןE s az asszony mondja : ügy legyen, úgy
legyen.“ Vagyis az átok teljesüljön rajta akár megfertőzte magát azzal a férfivel, akivel gyanúban állt, akár más férfivel.
Aztán letörülték a vízzel Isten szent nevét és e vízzel megitat־
ták az asszonyt. Ha nem akarta meginifi a vizet, akkor kényszeritették reá, hacsak önkényt be nem vallotta bőnös tettét, mely
esetben föl lett mentve az átokviz ivásától. Ha pedig ártatlan
volt, akkor a viz nem ártott neki, sőt ha eddig magzatlan volt,
a rajta elkövetett szégyen ellenjutalmáíil  ונקתה ומרעה !רעgyérmeket fog szülni férjének, ha eddig nehezen szült, ezentúl könnyeri fog szülni, ha leányoknak adott életet, ezentúl figyermekeket fog szülni, ha csúnya gyermekei voltak, immáron csak
szépeket fog világra hozni.
/
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 ״ ונקה האיש מעוןÉs a férfi ment lesz a bűntől.“ Nehogy
férje lelkifurdalást érezzen amiatt, hogy nejét ártatlanúl meghurcolta és nyilvános megszégyenitésnek tette ki féltékenysége
miatt, ezért vigasztalja öt az írás, mondván : Es a férfi ment
lesz a bűntől és tovább élhet vele.  אמרי נועםmondja: Háromszór emliti a Szentirás e kifejezést:  ״ ונקהment lesz,“ mivel
három esetben engedi el Isten az ember bűneit: Midőn magas
álláshoz jut, midőn súlyos betegségből kigyógyúl és midőn megnősül. Nachmanides és Bachja mondja:  ונקה האיש מעוןazt is
jelenti: Csak ha a férfi ment volt az erkölcstelenség bűnétől,
akkor itatták meg feleségét az átokvizzel, de ha a férj erkölcstélén életet folytatott, akkor nem. Ugyanúgy, ha kóhén nőül
vett elvált asszonyt, amit a Szentirás tilt és aztán féltékeny
volt asszonyára, akkor sem itatták meg feleségét az átokyizz'el.

A názir törvénye.
 ״ איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לייFérfi vagy n0, ha
kiválik fogadalmat téve, tartózkodási fogadalmat, hogy tartózkodjék az Örökkévalónak.“ Rasi mondja: Az^ért áll a názirról
szóló rendelet közvetlen a féltékenységről szóló törvény mellett,
mivel ezzel mintegy útmutatással szolgál a Szentirás, hogy ha
valaki az erkölcstelen asszony büntetését látta és tapasztalta,
akkor tegyen tartózkodási fogadalmat, ne igyék szeszes italt,
mivel a mértéktelen élvezet, bor és egyébb szeszes ital okozza
rendszerint az erkölcstelenséget.  ״ תער לא יעבור על ראשוBorotva
ne jöjjön a fejére.“ Azért nevezik az ilyen embert: נזיר ליי
״az Örökkévaló názirjá“-nak, mivel, ha tartózkodik szeszes italók élvezésétől, akkor jobban szentelheti életét az isteniszolgálatnak, tiszta, józan észszel.
Az irásmagyarázók mondják: Azért áll a Szentirásban
 סוטהután נזיר, mivel a hűtlen asszony áthágta, megszegte a
tízparancsolatot, mig a názir szigorúan megtartja azt, sőt még
többet tesz, mint amit az írás parancsol. Rabbi Hunna mondja
Rabbi Abba nevében: Ha hűtlen nő megtagadja férjét, ez annyi,
mintha Istenét megtagadta volna, ergó vétett az első parancsolat ellen. Más férfihez ragaszkodik, ez ennyi, mintha vétene a
második parancsolat ellen :  ״ לא יהיה לךne legyenek neked idegén isteneid.“ Ha hűtlenséget követett el és mégis esküszik,
hogy hű volt férjéhez, vét a harmadik parancsolat ellen : לא תשא
*
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״ne esküdjél hamison. Ha a hűtlen asszony pap felesége és
gyermeket szül, ez majdan szolgálatot végez a szentélyben szom־
batnapon is, de mivel a gyermek nem kohanita, megszegi a
szombati törvényt, igy vét az asszony közvetve a negyedik parancsolat ellen. Oly eset is előfordulhat, hogy a hűtlen asszony
fia, az asszony kedvesét tetleg bántalmazza, akkor pedig atyját ütötte és igy áthágta az ötödik törvényt. Ha a férj tudomására jut a vétkes viszony és indulatában agyonüti a csábitót,
igy az asszony oka annak, ha férje vét a hatodik parancsolat
ellen. Magával a vétkes viszony nyal áthágja a hetedik páránesolatot, mely igy szól :  ״ לא תנ אףne paráználkodj.^^ Erkölcstelen viszonyának természetes következménye, hogy a kedves ellopja
embertársa, a hitvesférj feleségét, vagyis áthágja a nyolcadik parancsolatot: ״ne lopj.^^ Ha a viszony nem maradt következmény
nélkül az asszony pedig azt vallja, hogy a gyermek férjétől
származik, akkor vét a kilencedik parancsolat, a hamis tanúság
ellen. Ez a vétkes visszony pedig egyszerű következménye annak, hogy a csábitó megkivánta másnak, a férjnek feleségét,
igy hát vétett a tizedik parancsolat ellen is.
״Mindama napok alatt, melyekre tartózkodást fogadott az
Örökkévalónak, szent legyen, holt testhez ne menjen, atyjával,
anyjával, fivérével és nővérével meg ne tisztátalanitsa magát.
Ha pedig valaki meghal mellette hirtelen és tisztátalanná tette
názir f ej ét , hozzon áldozatot a paphoz, ez pedig készitse el az
áldozatot, hogy engesztelést szerezzen érette, amiért vétkezett a
holttest által. De hiszen nem szándékosan lett tisztátalan,, miben áll tehát vétke ? Abban, hogy nem volt eléggé óvatos. Rabbi
Eliezer azt találja, hogy az által vétkezett, hogy oly szigorú fogadalmat tett és tartózkodott a bor ivástól, mert Isten ily nagymérvű önmegtagadást és testi sanyargatást nem követel tőlünk.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Ahron és
fiaihoz:  כה תברבו את בני ישראלígy áldjátok meg Izráel fiait.
Isten ezzel megengedte a kohanitáknak, hogy áldást mondjanak
Izráelre, mondván:  ״ יברכך ייÁldjon meg az Örökkévalód^ földi
javakkal. ״ וישמרךÉs őrizzen meg,“ hogy rablók ne támadjanak
reád. Ha uralkodó alattvalójának ajándékot ád és haramiak
ezt elrabolják tőle nincs köszönet, nincs áldás az ajándékban.
Isten azonban ha áld, ha földi javakkal gazdagít, egyszersmind
megőrzi az illetőt, hogy az ajándékot tőle el ne rabolhassák,
/׳
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 ״ ייאר יי* פדו אלייך וחנךvilágitassa az örökkévaló az ö szinét feléd“ és adjon neked kedveltséget embertársaid szemében :
״ יידא יי פדו אליך וישם ל ך שלוםForditsa el az örökkévaló tőled
haragját és adjon neked békét.“ Az első mondatban három szó
van, a személyek arányában, amennyit szombaton délután, hétfőn és csütörtökön a Tóra elé idéznek, a második mondat öt
szóból áll, azaz annyiból, amennyi személyt ünnepnapon a Tórához hívnak, a harmadik mondatban hét szó foglaltatik, a
hány személy szombaton délelőtt mond áldást a Tóra felölvasása előtt.  וישם ל ך שלוםisten békét közvetít egész Izráel és
Lévi törzse közt, minthogy Lévi törzséből annyit hívnak a Tórához, mint Izráel egyéb törzseiből összesen. Szombat délelőtt
két szremély járul a Tóra elé Lévi törszéből: Köbén és Lévi,
délután ugyancsak kettő, hétfőn és csütörtökön is ennyi öss?esen tehát nyolc személy. Ugyanannyit hivnak a Tórához Izráel
egyéb törzseiből. Szombaton délelőtt ötöt, délután egyet, hétfőn
és csötörtökön egyet-egyet, tehát összesen nyolcat, igy egyenlíti
ki Isten a számarányt és megszűnik az irigység Izráelben.
 תלדות יצחקszerint, azért olvassuk közvetlen a názirságról szóló
rendelet mellett a kohanita áldást, mivel, ha valaki tartózkodik
a földi gyönyörök élvezésétől, akkor teljesedésbe jön rajta a
papi áldás.
Szerintünk ez az értelme a papi áldásnak: Van e világon
egy roppant nagy hatalom, mely uralja a társadalmat, az emberiséget, az egész világot, mely áttör erős sziklavárakon, bálgákát bölcsekké tesz, gyávákat bátorakká, ferde dolgot igazságossá
és ez a nagy hatalom nem más, mint a — pénz. Pedig a pénz
még nem jelent szerencsét, áldást, üdvöt, csak a vagyonnak
mikénti használata teszi az embert gazdaggá, ezért vajmi gyakran a határtalan bőség szinte károsabb, mint a szükség, mert
az első lelki, mig a második csak testi betegséget von maga
után. Vannak emberek, kik nagy vagyonuk mellett olyan szánalmasak, olyan lelkiszegények, olyan árvák, hogy nem cserélne
velük az az útszéli koldus, akinek nincsen betevő falatja. Eppen a bőség az, mely beteggé teszi őket. Es mégis, maga a
vallás sem Ítéli el határozottan a vág} onszerzést, csak arra int,
hogy helyesen használjuk fel. Szabad azon lenniünk, hogy szerencsejavainkat gyarapitsuk, de rút sóvárgás, mértéktelen nyugtalanság ne rontsa el boldogságunkat. A papi áldás is ilyen
eértelembe veendő:  ״ יברכך יי כממוןáldjon meg az Örökkévaló
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földi javakkal/^ de egyszersmind:  וישמרך מ[ המזיקןőrizzen meg
attól, hogy a vagyon kártékony, ártalmas hatással legyen holdogságodra, lelkedre, gondolkodásodra és egész magatartásodra. A
világon csak egy dolog van, ami, igazán boldogit és ez : az embsrszeretet. Ámde az igaz szeretet nem néz külsőségekre, bájra
és az arc üdeségére. Az igaz szeretet elnéző és türelmes és
szereti a lelki szépséget embertársában. Mit ér a rózsának igéző
bája, ha előbb-utóbb el kell hervadnia ! A kellem, a szellemi
szépség, a lelki tisztaság, a szivjóság telj es diszében virit akkor
is, midőn a miüékony arcbájokat már redők váltják föl. Ezért
mondja a papi áldás:  ״ יאר יי פניו אליך ויחנך ויתן ל ך חןViiágitson
az Örökkévaló arcának fényével elébed^^ és adjon neked kellemet, hogy embertársaid szeressenek úgy amint szeretjük azt,
akinek lelke szép, szive jó, egyénisége kellemdús. Sokféle tulajdonságra van szükségünk az életben, ha becsülettel akarjuk
megállani helyünket, de ezek között talán a legnélkülözhetlenebb
egyike a — béke. A békeszerető ember hasznosabb, mint a tiidós. Az indulatos ember a jót is rosszra magyarázza és könnyen
tesz fel másról rosszat, ellenben a békeszerető ember mindent
jóra fordit, jóra magyaráz. Ezért kivánja neked a papi áldás :
 ״ ישא יי פניו אליך וישם ל ך שלוםforduljon az örökkévaló feléd és
adjon neked békét“ békét a házban, békét a családban, békét
a társadalomban és békét mindenben, amit sajátodnak nevezel.

A fejedelm ek áldozata.
״ ויהי ביום כלות משה להקים את המשכןÉs történt, amely napon elvégezte Mózes a hajlék fölállítását“ hogy a fejedelmek bemutatták áldozataikat. Rasi kérdi, miért nem említi a Szentitás a
napot, amelyen Mózes felállította a hajlékot? Felelet: Mózes
hét napon keresztül, naponta felállitotta a szentélyt és mindannyiszor szétbontotta, miglen a nyolcadik napon vagyis Niszan
újhold napján újból felállitotta és többé nem bontotta szét. ויהי
״ המקריבÉs volt, aki bemutatta az első napon az ő áldozatát
Nachson, Aminádáb fia.“ Minden egyes fejedelem hozott egy
ezüst tálat, ezüst kanalat, egy fiatal tulkot, egy egyéves juhot
stb. Miért oly keveset? Hasonló ez, ama urasághoz, ki szolgálati személyzetével úton van és a szolgák nem mutatnak oly
nagy tiszteletet gazdájuk iránt. És midőn a gazdának feltűnt,
a szolgák igyen szabadkoznak : Az úton bajos a tiszteleti etiquettét oly pontosaa betartanij majd ha haza érünk, egy hajszálnyi•
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val sem fogunk eltérni a köteles tisztelet tanúsításától. így a
fejedelmek is, mig a pusztában táboroztak csekély ajándékot
hoztak Isten tiszteletére, remélve, ha majd lakott vidékre, az
Ígért országba jönnek, akkor majd nagyobb, értékesebb ajándékot fognak hozni, amint mondva v a n : הטיבה ברצונך את ציון אן
 ״ יעלו על מזבחך פריםha isten kegyeiméből felépül Cion, akkor
hoznak számos tulkot áz Ur oltárára. így cselekedett Salamon
király is, midőn felépült a szentély, egyszerre hozott huszonkétezer marhát és százhúszezer juhot áldozatul.
 ״ ויקרבו נשיאי* המטותÉs áldoztak a törzsök fejedelmei/^ Ezek
voltak Egyptomban a felügyelők, akik inkább méltatlan büntetést szenvedtek el Fáraótól, semmint megnehezitsék a népnek a
munkát, azért megverettek Egyptom hivatalnokai által. Erre
vall e kifejezés : המטות, mely ״botokat^^ is jelent, a bbtütések
miatt lettek fejedelniekké. ״Elhozták áldozatukat, hat födött
szekeret és tizenkét marhát,“ minden szekérhez két-két marhát.
Mózes nem akarta tőlük elfogadni, de Isten szólt hozzá: קח מאתם
״Vedd el tőlük“ és akkor elfogadta. Miért hoztak legelőször is
a fejedelmek áldozatot? Okultak a múlton, az önkéntes ajándéknál Így gondolkoztak: ״Hadd hozzon előbb a nép és a hiányzó
részt majd mi kiegészítjük,“ de a nép túlsókat hozott és igy a
fejedelmek elkéstek ajándékukkal és csak a drágakövekkel járulhattak hozzá a szentély és a főpap ruháinak elkészítéséhez.
Ezért most siettek először hozni áldozatot.
״És elvette Mózes a szekereket és a marhát és átadta azokát a levitáknak. Két szekeret és négy marhát adott üérsón fiainak, szolgálatuk szerint.“ Bachja mondja: Mivel Gérsón fiai vitték a függönyöket és a takarókat, a melyek nem voltak súlyosak, ezért volt elegendő két szekér. Ellenben Meróri fiainak
adott négy szekeret, nyolc marhával, mivel ők nehezebb terhet
vittek: a deszkákat, a tolózárakat, az oszlopokat és a szent hajlék
küszöbét. K’hosz fiainak nem adott szekereket, mivel ők a
szent edényeket, továbbá a frigyszekrényt, az oltárt és az asztalt vitték, ezeket pedig nem rakták szekerekre, hanem vállaikon vitték a K’hosz fiai.
 ״ ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדבAz első
napon hozott áldozatot sajátjából, de nem törzsének költségéből
Nachson, Aminádáb fia.“ ״ וקרבנוÉs az ő áldozata.“ Az irásmagyarázók szerint azért mondja a Szentirás  וקרבנוazaz : fölösleges ־ויוval ןmivel nem hivalkodott azzal, hogy ő volt az első
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aki áldozatát bemutatta a felállított frigysátorban, hanem וקרבנו
״és az ö áldozata^^ is csak olyan volt, mint más emberé. Nachsonnál nem emliti a Szentirás :  נשיאhogy fejedelem volt, mivel
Nachson igen szerény ember és oly egyszerű k(5resetlen magatartású volt, mintha nem is lett volna fejedelem.  בעל הטוריםazt
mondja: Azért mondja a Szentirás:  וקרבנוvagyis ־ויוval, mivel
a :  ויוszámértékben : hat, Nachsontól pedig hat kiváló egyéniség származott: Dávid, Messiás, Dániel, Chananja, Misáéi és
Az arja.
 ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכרRasi szerint azért
olvassuk Neszanélnél e szót:  ״ הקריבáldozott^^ amit a Szentirás
a többi fejedelmeknél nem emlit, mivel, midőn Ruben törzsének
fejedelme látta, hogy az első napon Johuda törzsének fejedelme
áldozott, Így szólt : ״Én vagyok a legidősebb törzsnek fejedelme,
én fogok áldozni a második napon
erre Mózes szóllitotta Izakar törzsének fejedelmét, hogy ez áldozzon a második napon.
Így hát  הקריבmintegy előléptetett soron kívül. Sőt kétszer is
használja e fejedelemnél a Szentirás e szót:
mivel kettős
érdemben részesült e tiszteletben, hogy előbb hozzon áldozatot;
annak érdemében, hogy a Tórával foglalkozott szüntelen és
azért, mivel voltaképen ő volt az, aki tanácsolta a fejedelmeknek, hogy hozzanak áldozatot az oltár felavatására.
Nincs szebb tulajdonság mint a szerénység. Szerény, aki
magát kevésre becsüli, szerényebb, aki nem fél másoktól csekélynek tekintetni; legszerényebb, aki szereti, ha mások felőle
kicsinylőleg njdlatkoznak. Abrahám miként vélekedett személyéről? ואנכי עפר ואפר
por és hamu vagyok. ״Mózes és Ahron
azt mondotta: ונחנו מה
semmik vagyunk. ״Mózesről különbeYi az írás maga állítja:  ״ והאיש משה עניו מאדa férfi Mózes
fölötte szerény volt. ״Saul pedig elrejtőzött, midőn királynak
akarták felkenni, mivel nem tartotta magát méltónak ilyen magas kitüntetésre. Hogy milyen szerény és' erkölcsös volt Saul
kitűnik a következőből is. Egyizben Izráel számkivetésbe helyezte Benjámin törzsét egy erkölcstelen tette miatt és megfőgadta, hogy leányait nem adja Benjámin törzséből valóhoz nőül,
de később e szigorú büntetést izráel megbánta, emiatt rendezett
évente táncvigalmat, ilyenkor jöttek Benjámin törzsének ifjai és
és kiki megragadott egy-egy leányt, megszökvén vele és nőül
vette. Izráel ezt hallgatagon tűrte. De Saul, aki ugyancsak Benjaniin törzséből származott, oly szerény volt, hogy csak a távolban
r
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vesztegen állt, de nem mert leányt magának választani, úgy, hogy
egy előkelő leány maga kérte fel őt táncra, ezzel jelezvén, hogy
neje óhajtaná lenni. Saul el is vette őt, tőle származott Jonathán, Dávid kebelbaráfja. Midőn pedig Saul mégharagudott Dávidra, Jonathán pártját fogta neki atyjával szemben. Mire Saul
indulatosan rákiáltott  בן נועת ה מ ר מ תTe arcátlan anyának gyérmeke ! Olyan vagy mint anyád, aki nem restéit engem a férfit,
táncra felkérni és megértetni velem, hogy hozzám nőül menni
óhajtana.
Bölcseink mondották : Aki más becsületét sérti, gyalázza,
önmagának okoz kárt, ellenben, aki hallgatagon tűri, ha embertársa sérti öt, az nagy jutalomban részesül. Így beszélik a szent
könyvek, hogy egyizben egy rendkivüli vallásos ember hallotta,
hogy embertársa rágalmazza öt és becsületében gázolt, mire ez
küldött a rágalmazónak értékes ajándékot, egyszersmind megüzenvén neki, hogy ezt azért küldi neki, mivel rágalmazta öt,
már pedig, aki embertársát rágalmazza, attól elveszik összes érdemeit és az ártatlanul rágalmazottiiak tudják be. így hát az
átutalt érdemek fejében küldi neki az ajándékot.
^A fejedelmek is szerény ma^atartású emberek voltak, saját érdemüket lekicsinyelték, ellenben biztak az ősök érdemeiben.
Ajándékaiknál is az ősök érdemei lebegtek szemeik előtt, •miként
Rasi mondja:  קערת כסףszámértéke: kilencszáz harminc, ámennyi Adám életévei voltak. A tál súlya volt százharminc sékel
annyi éves volt Adam, midőn fia született neki. מזרק אחד כסף
״Egy ezüst m e d e n c e .E szóknak számértéke: ötszázhúsz, annyi
éves volt Noach, midőn gyermeket nemzett. A medence súlya
hetven sékel volt, hetven nemzet f^zárinazott Noachtól. כף אחת
״egy kanál,“ ez a Tórára vonatkozik, melyét Izráel, Isten tényéréböl vett át. ( כףtenyeret is jelent) súlya tiz sékel arany vonatkozással a tiz parancsolatra.  ״ פר אחלEgy tulok.“ Ez alatt
Abrahám értendő, aki tulkot adott az angyaloknak enni. איל אהד
״Egy kos“ Izsákra emlékeztet, aki helyett kost áldozott Ábrahám.  ״ כב ש אחדEgy juh “ ez' Jákobra vonatkozik, aki elválasztóttá Lábán juhait.  ״ שעיר עזים אחל לחטאתEgy kecskebak vétekáldozatnak“ engesztelésül József testvéreinek, akik, midőn testvérüket eladtak, kecskebakot vágtak és vérébe mártották köntösét.
Ramban és Bachja kérdik : Minthogy mint a tizenkét törzs
egyforma ajándékot hozott, miért sorolja fel mégis a Szentirás
minden egyes törzsnek ajándékát ? Helyesebb lett volna csupán
f
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az első törzs fejedelmének ajándékait részletesen felsorolni, aztán pedig megemlíteni, hogy a többi fejedelmek is ugyanilyen
ajándékot hoztak. Ugyde a Szentirás ezzel a részletezéssel minden egyes törzs fejedelmének tiszteletet akart osztani. Amúgy
is minden egyes fejedelem ajándéka más-más eszmének és emléknek felelt meg, ezért emliti a S/entirás külön-külön az aján*
dékokat, habár az ajándékok egyformák voltak.
״A hetedik napon Efrájirn fiainak fejedelme^^ hozott aján•
dékot. Ez — némelyik szerint — szombati napon történt. Jóllehét, hogy magán ember áldozatát nem fogadják el szombaton
de már Isten rég megígérte Józsefnek, hogy azon érdemben, mivei Egyptomban erkölcsös életet folytatott, fiainak ajándéka,
áldozata szombati napon is elfogadtatik.  צרור המורúgy magyarázza : Mivelhogy József Egyptomban is megszentelte a szómbatot, bárha akkor még nem volt kötelező a szombat megszentelése, ezért hozhattak fiai áldozatot szombati napon is. De miért
nincs itt megemlítve József neve, holott a népszámlálásnál, ha
a törzset emliti, egyszersmind József nevét is emliti? Mivel József, midőn megismertette magát testvérei előtt hallgatagon tűrte,
hogy azok  ״ עבדך אביatyánk, a te szolgád' ״képen emlitsék
atyjád, ezért büntetésképpen nem emliti itt a Szentirás az ő*
nevét.
És mikor Mózes bement a gyülekezés sátorába, hogy Isten
beszéljen vele, ״ וישמע את הקולakkor hallotta a hangot, mely szólt
hozzá a födél felöl.^ ״A hang az égből jött, a kerubok közé hatolt, onnan elterjedt a hajlékba, de akik kün a hajlék előtt állottak, nem hallották a hangot.  ״ ויאמר אליוÉs szólt hozzá '״vagyis
Mózeshez, de még Ahron sem hallhatta, még ha Mózes mellett
is állt. Mózes azonban minden rettegés nélkül hallotta a hangot
és felelt reá. Ellenben más próféták, ha Isten, vagy csak angyala beszélt hozzájuk, megrettentek.

B’háaioszchó

בהעלתך

ft leviták felavatása.
 ״ ב ה ע ל ת ך את הנרתHa fölteszed a mécseket.“ Bölcs Sala
mon mondotta : ״Az igaznak világossága fényesen lobog, mig a
gonoszoké gyorsan elalszik.“ Itt az igaz ember lelkét érti a vi

Á
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lakosság alatt. Égő szövetnek az emberi lélek, az isteni végtelen
fényözönnek szikrája, mely képes benső érzéssel a rejtettek titkának nyitját feltalálni és gondolataival túlszárnyalva hegyek és
tengereken, egekbe felemelkedni, a csillagok pályáját kimérni,
mely minden testi világtól független, szabad elhatározással bir
és az istenség eszméjéig képes fölhatolni. Miként gyertyát más
égő gyertyán gyújtanak meg, igy a lélek is Isten dicsőségétől
ered, nincs szükség más eszközhöz, hogy mástól kölcsönözze
fényét. Ellenben a gonosznak lelke olyan, mint egy világosság,
mely olajból vagy más anyagból veszi táplálékát, ha az olaj
elfogy, a világosság megszűnik, ha a test táplálékot nyer, a
gonosz lelke még él, mihelyest azonban a test működése megakadt, a lélek sötétben áll, világa megszűnt. A lélek tehát az
örökfényből, Isten dicsősége mellől vétetett, ahol örök világosság honol. Jóllehet azonban, hogy Isten dicsősége végtelen, örök
fény, világosság, szövétnek, mégis meghagyta Isten Izráelnek,
hogy a szentélyben gyújtson örök világot, ez az, amit az Írás
mond:  בהעלתך את הנרות,,Ha fölteszed a mécseket.''
Midras mondja: Nem azért kivánja Isten, hogy szentélyében világot gyújtsanak, mintha neki szüksége volna erre, hanem
mivel 0 világított Izráel előtt a pusztában tűzoszloppal, ezért
mintegy ellenszolgálatúl gyújtson Izráel is a szentélyben világot
Isten tiszteletére és dicsöittetésére.  ״ דבר אל אהרן ואמרת אלץSzólj
Ahronhoz és mondd neki," hogy gyújtsa meg a mécseket, nem
azért, mivel a hajléknak nincsenek ablakai, hanem mondd neki,
hogy a szentélyben is, ahol igenis van ablak, ott is gyújtson
világot tiszteletemre. Hasonló ez ama királyhoz, aki előkelő úrnál bejelentette látogatását. Az úr erre széleskörű intézkedésekét tett a király fogadtatására, ezüst csillárait fel aggatta, ami
szépet és értékeset csak birt, mind készenlétbe tartotta, hogy a
király gyönyörködhessék bennök és a fogadtatás minél impozánsabb, minél fényesebb legyen. De midőn a király szolgái
előre megjelentek az úr lakásán és a királyi edényeket, melyek
fényben, ékességben, értékben jóval felülmúlták az úr tárgyait,
látta, meggyőződött, hogy ezekkel szemben az ő tárgyai, lámpái, csillárjai közönséges edények és gyorsan félretette ezüstneműit, csillárjait. Midőn a király megérkezett csodálkozva kérdé
vendéglátójától : Hogyan még csak egy lámpát egy gyertyatartót sem készítettél tiszteletemre ? Láttam — igy szadadkozott a
házigazda — felségednek ezüst készülékeit és szégyenkeztem az
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én szerény csilláraimmal, gyertyatartóimmal, ezért félretétettem
azokat. Most meghagyta a király, hogy csakis a házigazda lámpái égjenek, a magáét pedig félre tétette és nem az ö szolgái,
hanem a házigazda szolgaszemélyzete szolgálja ki öt. így cselekedett Isten is, bárha ö csupa világosság, mégis midőn eljött
Izraelhez a hajlékba, megparancsolta, hogy Izráel lámpái, mécsei
világítsanak, e nép iránti tiszteletből.
Miért áll a lámpásról szóló fejezet közvetlen a feledelmek
áldozatai után? Mivel, midőn a leviták látták, hogy minden
törzsnek fejedelme hozott ajándékot a szentélybe, csupán Lévi
nemzettsége nem, ez a körülmény nagyon lehangolta őket. Erre
mondta Isten nekik : Ahron, aki a ti nemzettségtekböl való, nagyobb dologra van kiszemelve, ö fogja a mécseket meggyújtani
az isteni hajlékban.  ״ וזה מעשה המנרהEz pedig a lámpa munkája.^^ Mózes nem igen értette, hogy milyen legyen a készítendő
lámpa, ekkor Isten egy tüzlámpát mutatott neki, szólván : תה מעשה
המנדה
legyen a lámpa,'' de Mózes még sem tudta olyan
alakban elkészíteni, ekkor Isten meghagyta neki, hogy egy mázsa
aranyat dobjon a tűzbe, akkor magától fog elkészülni a lámpa.
Erre vall e kifejezés :  ״ תעשה המנדהa lámpa önmagától fog elkészülni." Négy dolgot nem értett meg Mózes : A lámpa elkészitásét, az áldozatok hozatalának módját, hogy a félsiklus milyen legyen, inig Isten nem mutatott neki egy érmet, egy pénznemet tűzben, mondván :  ״ זה יתנוilyent adjanak" és az újhold
 מקדשszentelését, ezért mutatta meg neki Isten az ujhold alakját és szólt hozzá :  החודש הזהha ilyen alakban látod a holdat,
 מקדשakkor szenteld meg. E szó  מקדשbetűi különben mutatják mindazt, amit Mózes nem értett.  ״ מm"  מנודהlámpást, ק
 קדבןáldozatot, ד
 חודשholdat és  ״ שs  שקלים ״siklust jelent. Bárha egyebet is mutatott Isten Mózesnek, hogy
szemléltetve megértesse vele, mint példáúl, hogy melyik állat
tiszta és melyik tisztátalaii, melyik madarat szabad enni és melyiket nem, bölcseink mégis csak e négy emlitett dolgokat emelik ki, mint olyanokat, melyeket Mózes meg nem értett.
 ״ הה את הלויםVedd a levitákat Izráel fiai közül és tisztítsd
meg őket." Minthogy a leviták el voltak vegyülve Izráel egyéb
fiai között, ezért parancsolta Isten, hogy különítsék el őket.
Azért olvassuk a lámpa meggyújtása mellett a levitákról szóló
rendeletet, mivel a kohaniták teendői a lámpa meggyújtása lószén, mig amazok a levitáké az istentisztelet végzése. 1כה תעשה
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״ להם ל ט הר םígy cselekedjél veink, hogy megtisztítsd őket:
hints reájuk tisztitó vizet/^ mivel az arany borjó készítése alkalmából Isten parancsára sok ezer embert megöltek és igy licitestét érintettek, ezért parancsolta Isten, hogy mielőtt az isteniszol־
gáláihoz fognának tisztitassanak meg a ״parah adumah^^ vizével,
borotválják meg testüket és mossák meg ruháikat. Bachja mondja
azért borotváltattak meg, hogy engesztelésiil legyenek az elsőszülöttüknek, akik az aranyborjút imádták, aki pedig bálványt
imád az erkölcsi halotthoz hasonló, a poklos is halotthoz hasonló
ezt pedig oly módon gyógyították, hogy előbb egész testéről
a hajat leborotválták.
 והניף אהרן את הלדם,;És lengesse Áhron a levitákat.“ Ebbői Korach, midőn fellázadt Mózes és Ahron ellen, gúnyt űzött,
szólván: Mózes játékot űzött velünk, először leborotváltatott
bennünket, azután Ahron által ide-oda lóbáltatott. Ilyen gúnyszavakkal tudott ugyan pártfogókra szert tenni, de egyszersmind
Isten méltó haragját magára zúdítani.  נתנים נתנים המה לי,
átadattak, átadattak ők nekem,“ kettős szolgálatra a hajlék
vitelére és a frigysátorban való éneklésre. ״ ואתנה את הלדםÉs
adtam a levitákat Ahronnak.“ Rasi mondja: Ötször emlittetik
Izráel e mondatban a Tóra öt könyvének arányában. Olyan ez
— magyarázza Bachja — mint a szerető atya eljárása, ki midön hazajön, körülményesen tudakolja: Evett-e fiam, ivott-e
fiam, volt-e a fiam iskolában ? így említi Isten is csupa szeretétből minduntalan Izráel nevét.
 ״ מבן חמש ועשרים שנהHuszonöt évestől kezdve fölfelé jöjjön a hadban szolgálni, a gyülekezés sátorának szolgálatára.“
Rasi felveti a kérdést: Hiszen Noszo fejezetében úgy olvastuk,
hogy harminc évestől fölfelé végezze a szolgálatot, miért mondja
tehát a Szentirás itt, hogy huszonötévestől fölfelé szolgáljon ?
Felelet : Huszonöt évestől kezdve oktatásban részesültek öt éven
keresztül, hogy hogyan kell a szolgálatot a gyülekezés sátorábán végezni. Innen a tanulság, amely tanulónál öt évi szorga-־
lom után nem észlelünk haladást az egyáltalán nem alkalmas
tudományos pályára. ״Ötven évestől kezdve pedig térjen vissza
a szolgálat hadából  ולא יעבד עודés ne szolgáljon többé.“ Csak
a frigysátort nem vitte, de őrt állt a frigysátor előtt és az
énekrészt végezte a gyülekezés sátorában, föl is segitette a t^ra szekerekre,
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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A pesach utólagos ünneplése.
 ״ ויהי אנשיםVoltak férfiak, kik tisztátalanok voltak emberi
holttest által és nem készíthették el a pesacháldozatot rendes
időben; ezért Mózes elé léptek és mondták neki : Mi tisztátalanők vagyunk emberi holttest által, miért vonassák meg tőlünk,
hogy bemutassuk az Örökkévaló áldozatát a maga idejében
Izráel fiai között? És mondta nekik Mózes: Álljatok itt, hadd
halljam mit parancsol az Örökkévaló felőletek.“ Üdv Mózesnek
— mond Rasi  ־־־hogy amikor csak akart beszélhetett Istennel,
Ö pedig felelt neki.  צרור המורcsodálkozik e férfiak kérelmén,
ha egyszer tisztátalanok voltak, azon nem lehet segíteni és az
áldozatot a Tóra rendelete értelmében tisztátalan ember nem
készítheti el, mit akartak tehát? De maga Mózes eljárása is
feltűnő, hogy Istenhez vitte ügyüket, hát nem tudta Mózes, hogy
tisztátalan ember nem áldozhat ? Mire való volt tehát e kérdéssel Istenhez fordúlni ? Az is feltűnő, hogy férfiak azt mondották :
 ״ אנחנו טמאים לנפ ש אדםMi tisztátalanok vagyunk e m b e r i holttest által, ez a szó e m b e r i egész fölösleges, csak azt kellett
volna mondaniok : Mi tisztátalanok vagyunk holttest által ? Ugyde
ők Így érveltek, hogy ők Nádab és Abihú holttestét érintették,
akik szentéletü emberek voltak, miként maga Isten nyilatkozott
róluk :  ״ בקרבי אקדשazok által, kik legközelebb állnak hozzám
óhajtok megszenteltetni,“ ha tehát Nádab és abihu elhalálozása
intésül szolgált a népnek, hogy ha Isten igaz embereket sújt,
büntet mennyivel inkább vétkes embereket, akkor azok az ernberek, akik holttestüket érintették, nem lettek tisztátalanokká.
Ezért mondották :  לנפ ש אדםNádab és Abihu csak Ádám vétsége következtében haltak meg, mivel Ádam engedetlensége
miatt lett az ember halandóvá, de ők nem vétkeztek, miért vo^
nassék meg tehát tőlünk, hogy bemutassuk az Örökkévaló áldozatát a maga idejében Izráel fiai közt ? Erre Mózes azt mondta :
Ezt nem tudom, hogy úgy van-e miként ti érveltek, majd megkérdezem Istent. Az Úr pedig felelt neki: איש איש כי יהיה טמא
Bárki, ha tisztátalan lesz, bármely holttest érintése által, nem
készítheti el a pesacháldozatot.
Bachja kérdi: Miért mondották bölcseink, hogy mivel Mózes önhitten mondta Izráelnek: minden fontos, nehezen érthető
dologgal fordúljatok hozzám, ezért lett büntetve, hogy Celofchod
leányai ügyében nem ismerte a követendő jogi eljárást és miért
..
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nem mondották bölcseink azt is, hogy nem tudott a tisztátalanná
vált embereknek kérdéseire felelni ? Ámde ez utóbbi nem büntetetésböl történt, mivel a pesachilnnep elhalasztása valóban rendkivüli, csodás dolog, ezért kellett Mózesnek ezirányban Isten tanácsát kikérni, ügyde, Celofohod leányainak örökösödési ügyében kellett volna Mózesnek önmaga is eligazodnia, hiszen olyan
tiszta sor, hogy ha figyermek nincs, akkor a leányok az örökösök, csakhogy ez volt a büntetés, mivel elbizakodottságában
csalhatatlannak képzelte magát, ezért egyszerű dologban nem is•
merte az eljárást és Istenhez kellett fordulnia útbaigazitásért.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Bárki, ha tisztátálán lesz holttest által, vagy messze úton lesz  בחד ש השניa
második hónap tizennegyedik napján készítse el a pesacháldozatot.^^ Megvolt engedve az áthelyezett pesachünnepen a kovásztálán kenyér mellett kovászosat is enni, sőt a munkálkodás is
meg volt engedve csak éppen hogy áldozatot hoztak,**^ kovásztalan kenyeret és keserű füveket ettek.
״ וביום ה קי ס א ת המשכןAmely napon fölállitották a hajlékot
befödte a felhő a bizonyság sátrának hajlékát, este pedig tűzlátvány volt a hajlékon reggelig.*^  על פי יי יסעוAz Örökkévaló
szavára vonultak Izráel fiai. Ha a felhő fölenielkedett a hajlékról, akkor ők is felkerekedtek és indúltak, ha a felhő megállapodott, ők is megálltak. Ha a felhő felemelkedett, Jiida törzsének feje fölé húzódott, innen tudták meg, hogy elérkezett az
indúlás ideje, ekkor trombita, harsona szó jellezte a távolabb
állomásozóknak is, hogy készüljenek, de mindaddig nem mozdúltak helyükről, mig Mózes nem mondotta : קומה יי ויפצו איביך
״Fel, 0 Örökkévaló, hogy elszéledjenek elleneid.“ Ila pedig a
megállapodás ideje elérkezett, a felhő ismét Jehuda törzsének
feje fölött állt meg és nem vonúlt el arról a hajlékra mig Mózes nem mondotta: ״ שובה יי ר ב מ ת אלפי ישראלTérj vissza
Örökkévaló, Izráel ezreinek tízezrei közé.“
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : עשה לך שתי
 ״ חצוצרותKészits magadnak két. ezüst trombitát.“ Ezek a fejedelmek és a nép egybegyűjtésére szolgáltak. Ha megfújták azokát, akkor a nép gyülekezett Mózes elé a gyülekezés sátoranak bejáratához. Ha csak egyet fújtak meg, akkor a fejedelmek gyülekeztek Mózes köré. Ha indúlni kellei; megfújták mind
a két trombitát riadóval. Ezüstből voltak a trombiták és nem
aranyból, nehogy az arany emlékezetbe idézze Izráel vétkét,
f
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hogy egykor aranyborjút készítettek, A trombitákat a papok fújták meg. Ha háborúba mentek, akkor riadót fújtak, hogy enilékez(;tben legyenek az Örökkévaló színe előtt és megszabadúljanak ellenségeiktől. Ugyancsak megfújták a trombitákat az ünnépi áldozatok bemutatásánál, hogy ezáltal Isten emlékezetébe
legyenek és, hogy áldozatukat szívesen fogadja.
״ ויסע דגל מחנה יהודהJúda fiai táborának zászlaja vonúlt
elsőnek.^' Miután a trombitával a jel megadatott Júda törzse vonúlni kezdett, ekkor Ahron és fiai szétszedték a hajlékot és befödték a frigyszekrényt Gérson és Meróri fiai pedig már ott
álltak szekereikkel, hogy a deszkákat és edényeket felrakhassák
és elindúltak a szekerek. Ekkor elvonúit Reuben tábora, öt kö־
vették K’hosz fiai, akik a szent edényeket vállaikon vitték,
utóbb vonúltak Efrájim és végre Dán táborai. Midőn táborozni
készültek az elörevonúló Gérson és Merori fiai már felállították
a hajlékot, inig K’hosz fiai megérkeztek, akik aztán a frigyládát a hajlékba vitték és feláiiitották. ונסע דגל מחנה כני דן מאסף
 ״ ל כ ל המחנותAzután vonúlt Dán fiai táborának zászlaja, bezárója mind a táboroknak.Azért nevezték Dán táborát מאסף
״egybegyüjtö^^-nek. mert ha valaki valamit elveszített a leghátói vonuló Dán törzse megtalálta és az elvesztett tárgyakat összegyűjtötte, hogy később a táborozásnál jogos tulajdonosának
visszaadhassa és, mert mindazok, akik az úton táborukból visszamaradtak, a hátsó táborral, tehát Dán zászlaja alatt, vonúltak a
többi után.
Mózes szólt ipjának: Mi vonúlunk az Ígért földre, jöjj velünk  והטבנו ל ךés mi jót teszük veled, de ez felelt: Nem megyek, hanem országomba, szülőföldemre megyek. Mózes azt
mondta, három nap múlva ott leszünk a szent földön. Úgyis lett
volna, de Izráel vétkezett és igy negyven évig volt kénytelen a
pusztában vándorolni. Mózes igy mondta: ״Mi^^ vonúlunk, mintha
ö is bemenne az országból, szégyelte apósának bevallani, hogy
ö nem megy be az ígért földre. Mózes kérte ipját: אל נא תעזב
״ אתנוNe hagyj el — kérlek — bennünket^^ nehogy az idegen
nemzetek azt mondhassák, hogy csak azért tértél át hitünkre,
mivel azt hitted, hogy részt nyersz az ország birtokából, most
azonban, hogy megtudtad, miszerint áttért egyén nem kap részt
az ország birtokából, itt hagysz minket és visszatérsz régi pogány hitedre.
f
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״ והיית לנו לעיניםLégy nekünk útmutatóúl a pusztában,“
Bachja fölveti azt a fogas kérdést, mire volt szükség Jetró utmutatásara, kalauzolására, hiszen ott volt a felhöoszlop, mely előttük járt,
ennél biztosabb útmutató nem kellett ? Felelet: Izráel között
voltak olyan hitetlenek, akik nem hitték, hogy Izráel el fog
jönni az Ígért földre, ezekre való tekintettel mondta Mózes,
hogy Jetró kalauzolja őket és igy ama. kishitüek is elhidjék és
mondhassák: Már most elhisszük, hogy Kanaán országba megyünk, mivel Jetró odavezet bennünket.  והיית לנו לעיניםigy is
magyarázható : Te leszel a mi útmutatónk, ha Izráel látja a te
vallásosságodat, igy fog gondolkodni: Lám Jetró bálványimádó
volt és mégis oly vallásos Egyistent hivő ember lett, mennyivel
inkább kötelesség nekünk vallásosnak, istenfélőnek lenni, akik
Abrahám, Izsák és Jákob ivadékai vagyunk.
f

A nép eléiedetlensége.
 ״ ויהי העם כמתאגנים רע באזני ייA nép panaszkodott visszatetszően az Örökkévaló füle hallattára.^^ Zúgolódtak és azt akarták,
hogy Isten is meghallja panaszukat. Azt hozták fel panaszképen,
hogy immár három nap óta menetelnek és meg sém pihennek.
Pedig ez előnyükre szolgált volna, hogy mihamarább eljussanak
a szent földre. ״Az Örökkévaló meghallotta, fölgerjedt haragja
és égett köztük az Örökkévaló tüze  ! תאבל בקצה המחנהés meg־
emésztette a tábor szélét.“ Ez a zagyva nép, mely velük ment
a tábor szélén. Mások szerint az előkelőket emésztette meg, de
Mózes könyörgésére a tűz elsülyedt a földben. Nem aludt el
mint más közönséges tűz, hanem elsülyedt intésül Izráelnek, ha
ismét zúgolódna, akkor ez a tűz újból előtör a földből es elemészti őt.
 ״ והאספסף אשר בקרבוa gyülevész nép, mely közepette
volt“, hús után vágyakozott és Izráelt is zúgolódásra késztette
mondván: ״Ki ad nekünk húst enni,“ bárha tömérdek nyáj ment
vele ki Egyptomból, melyet még nem fogyasztottak el, hiszen az
írás más helyen beszéli:  ״ ומקנה ר ב היהSok nyája volt Reubcn
és Gad fiainak,“ csak bosszantani akarták Istent. Ramban szerint, miként háború idejében, mivel sok nép van együtt a hús
ára drága. így Izráel közt, mivel együtt volt az egész tábor,
a hús megdrágult; a gazdagoknak tömérdek nyája volt, de a
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szegényebb osztály hiányt szenvedett húsban, ezért elégedetlenkedtek.  ״ זכרנו את ה ת הEmlékszünk a halra, melyet Egyptomban
ingyen ettünk/' Rasi kérdi: Hiszen szalmát sem kaptak ingyen,
hogyan adtak volna nekik halat ingyen? ügy értették, hogy
nem kellett érette érdemeket szerezni, most azonban mindég attói kell rettegnünk, ha nem tartjuk meg Isten parancsait, nem
kapunk enni-inni. Az irásmagyarázók szerint az egyptomiak adtak az izraelitáknak halat, mivel a háló kihúzásánál segítettek
nekik. Bachja pedig azt mondja: Midőn az izráelita nők vizet
merítettek a folyóból halat is húztak ki vedrükkel.  ת יצחק1תל ד
végre azt mondja, hogy az egyptomiak csak a nem élő halakat
engedték át az izráelitáknak, hogy ezek ártalmára legyenek
egészségüknek.
את הקשואים
ugorkára, a dinnyére, a párhagymára, a
vöröshagymára és a foghagymára." Rasi szerint a mannának
olyan ize volt, mint a milyen étket az izráeliták enni óhajtottak,
csupán az itt felsorolt tárgyaknak ize hiányzott benne, mivel
ezek az egészségre káros hatással vannak, ők tehát a felsoroltak után áhítoztak.  ״ ועתה נפשנו יבשהMost pedig lelkünk kiszáradt, nincs semmi, egye>dül a mannáiM van irányítva szemünk."
Minden ételnél négy dologra kell tekintettel lennünk, hogy egészséges legyen, erre nézve kiemeli az írás, hogy a manna olyan
v o lt:  ״ כזרע גדmint a koriandmm magva" azaz : egészséges
étel, aztán kell, hogy az étel szép legyen szemre nézve, ezért
dicséri az írás a mannát:  ועינו כעין הבדלהhogy ״szine olyan
volt, mint a kristály", továbbá kell, hogy Ízletes legyen, erre
nézve kiemeli a Szentirás :  ״ והיה טעמו כטעם לשד השמןize olyan
volt, mint az olajlepény ize. Végre kell, hogy az étel tiszta legyen, ilyen volt a manna is, mivel alatta és fölötte harmatréteg
feküdt.
Ok arról panaszkodtak, hogy a manna fehérsége a szemnek árt, az írás pedig az ellenkezőt tanúsítja, mondván, hogy
a színe olyan volt mint a kristály, melyből szemüveget készitenek öreg emberek számára, kiknek látóképessége gyöngült.
 וטחנו ברחיםMindenképen lehetett használni a mannát, megőrölvo
mozsárban törve, fazékban főzve és sütemény készítésére. ״És
Mózes hallotta, amint a nép  בכה למשפחתיוsir családjai szerint."
Egész családok összejöttek és sírva panaszkodtak nyilvánosan
Isten ellen. Bölcseink úgy is értelmezik, hogy sírtak, mivel Isten
a családi vérrokonok közti házasságot eltiltotta nekik, ,?És
f/
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mondta Mózes az Örökkévalónak : Miért bánsz rosszul szolgáddal és mért nem találtam kegyet szcímeidben, hogy reám vetetted az egész nép terliét,  האנכי הריתיvájjon én fogantam-e ez
egész népet, vagy én szültein-e, hogy azt mondod nekem : Vidd
azt öledben, amint viszi a nevelő a csecsemőt. Ha igy bánsz
velem  הרגני נא הרוג,,ölj meg inkább.A zért említi kettős kifejezésben az ölés szót, mivel igy gondolkozott: bármiként járjon el,
a halált ki nem kerülheti. Ha a népet megdorgálja, a nép öli
meg, ha Isten, parancsának ellenszegül és nem feddi, nem dórgálja a népet, akkor meg halált érdemel, mivel nem teljesiti
Isten parancsát. Mivel Mózes maga kivánta a halált, ezért érte
utói nemsokára. Bárha az aranyborjú készítése után is kivánta,
hogy vagy engedje el Isten a bűnt Izráelnek, vagy pedig törülje
öt ki az élők könyvéből, úgyde azt nem felindultságában mondotta, most azonban telve bosszúsággal, haraggal szólt, ami ilyen
rendkívüli egyéniségnél, mint a milyen Mózes volt, nagy hiba
számban megy, ezért érte utói Isten büntetése.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek : Nem fogod egymagad viselni a terhet,  אספי לי שבעים אישgyüjts egybe nekem
hetven férfit Izráel vénei közül. De hiszen — igy kérdi Rasi
— már Egyptomban is volt Izráelnek hetven véne, kik a község
ügyeit vezették, miért mondta tehát Isten csak most, hogy gyűjtsön össze hetven vénet, akik Mózes dolgain könnyítsenek?
Úgyde a régi vének a tüzbüntetésben elvesztek, ezért parancsolta
Isten, hogy más hetven vénet válasszon és bízzon meg a község
ügyeinek vezetésével. És mondta Isten Mózesnek: Szólj a véneknek ekképen : Odv nektek, kik abban a kitüntetésben részesültök Izrael fölött uralkodni. Állítsd őket melléd, hogy a nép
tisztelje és becsülje őket.  ואצלתי מן הרוחÉs elveszek egy részt
a szellemből, mely rajtad nyugszik és reájuk
teszem. Bachja
mondja: Mivel Mózes föláldozta magát Izráelért, azért részesült
abban a kitüntetésben, hogy az ő szelleméből háramlott a hétven vénre próféciái szellem. Ha Isten Mózessel beszólt a próféták is meghallották és megértették, mintha egyenesen velük
beszélt volna.
Isten megígérte a népnek, hogy húst ad nekik. Nem egy
napig és nem kettőig fogtok enni, sem tiz vagy húsz napig,
 עד חדש ימיםhanem teljes hónapig. Egyes bölcsek nézete szerint a vallásosabbak egy hónapig ettek húst és aztán meghaltak,
ellenben a gonoszaknak a hús még a fogaik között volt, midőn

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

ו1רא^נ1

צ איניו

433

Isten haragja fölgerjedt ellenük és megverte őket halállal, míg
mások azt tartják, hogy a vallásosabb rósz legott sújtatott Istentöl halállal, ellenben a gonoszak egy hónapig sínylődtek mig a
halál szenvedésüktől megváltotta őket. Mi volt a halálnem ?
 והיה לכ ם לזראAnnyi húst ettek, mig kijött orrukból, megundorodtak és ez undor következtében meghaltak. Mózes elenvetette :
 שש מאות אלףHatszázezer gyalogosnak azt mondod, húst adok
nekik egy teljes hónapig és aztán meghaljanak. הצאן לבקר ישחט
Vájjon helyes*e részükre annyit levágni, hogy örökre eleget egyenek? Olyan ez, mint midőn az állatnak azt mondják: Itt egy
méret árpa, egyél aztán levágjuk a fejedet. Isten pedig azt
mondotta: Ha nem teszek eleget a nép kívánságának, akkor azt
hiszi, hogy nem áll hatalmamba őket hússal táplálni. Most Mózes arra válalkozott, hogy a népet kívánságának lemondására
birja, de a nép azt mondta neki : Mivel az Örökkévaló nem
teljesítheti kívánságunkat ezért küldött téged hozzánk, hogy
üres szólamokkal elhallgattas minket.  תלדות יצחקmondja: Volt
elég barmuk, de ők azt kifogásolták, hogy Isten megtiltotta a
hús élvezését, ha annak vére az oltárra nem ontatik, ezért mondották, hogy a marha levágására Ahron és két fia elégtelen.
Nem azt mondották:  ״ מי יתן לנו כ שרKi ád nekünk húst?^^ hanem:  מי יאכלנו כ שרhol van annyi kohón, hogy a szükséges
húst elkészíthesse és élvezhetővé tegye számunkra. Erre mondta
Isten : Adok nektek elegendő húst, olyant, amelynek vérét és
zsiradékát nem kell az oltárra hozni, vagyis: fürjet.
De hogyan van az? Isten azt mondta, hogy egy teljes
hónapig fognak enni húst, aztán pedig azt olvassuk, hogy a hús
még fogaik között volt, midőn az Úr haragja fölgerjedt ellenük
és meghaltak ? Mivel Mózes azt mondotta Istennek, ha a világ
összes barmait levágod számukra még sem fognak enni egy hónapig húst és abbeli szándékod, hogy egy hónapi húsólvezet
után megöljed őket, nem fog sikerülni. Erre mondta Isten:
 היד יי תקצרVájjon rövid־e Isten hatalma? ha nem is esznek
sok húst,  הכ שר עודנו כין שניהםa hús még fogaik között lesz
és már meghalnak.
 ״ וישארו שני אנשים במחנהÉs visszamaradt két férfiú a táborban״. Midőn Isten meghagyta Mózesnek, hogy vegyen maga
mellé hetven vénet, ekként gondolkodott: Ha minden törzsből
veszek hat vénet, akkor hetvenketten lesznek, ha pedig két
törzsből csupán otöt-ötöt veszek a többiből pedig liatot-hatot,
f
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akkor az a két törzs, melyből csak ötöt veszek, sértve érzi magát. Mit tett tehát Mózes? Elövet hetvenkét szelet papirost,
hetvenre fölirta e szót: F ״vén^^ kettőt pedig üresen hagyott
aztán vett hetvenkét vénet, minden törzsből hatot és aki az urnából szelet pap irt húzott ki, amelyen e szó:  זקןvolt fölirva,
az próféta lett, ellenben, aki üres cédulát húzott ki, az elvonúlt
és nem lett fölvéve a vének között. Volt azonban a hetvenkét
férfiú között két szerény próféta : Eldod és Médod, ezek nehogy
más két vén, ha űrlapot venne ki, megszégyenüljön, félrevonúltak a táborban és nem húztak ki papirszeletet. Mások azonban
azt tartják, hogy igenis részt vettek a sorsolásban, de midőn
két vén üres lapot húzott ki. Ők vonakodtak a hátralevő két
szeletet kihúzni és lemondtak a tisztségről a másik két társa
javára. E szerénységük miatt abban a jutalomban részesültek,
hogy az összes vének közül, csupán ők ketten mentek be a
szentföldre.
 דרץ הנער ויגד למשהMózes fia: Gérson futott Mózeshez,
mondván : Eldod és M*'^dod jövendölnek a táborban, azt mondjá k : Mózes meg fog halni és Jósua veszi át a vezérletet.
 ויאכר אדני משה כלאםErre Júsua arra kérte mesterét, hogy zárja
el, vesse fogságba e két jövendölő férfiút. Bárha az ö javára,
előnyére jövendöltek, bántotta öt, hegy Mózes halálát jövendőlik meg. Az irásmagyará/.ók szerint Eldod és Médod féltestvérei
voltak Mózesnek egy atyától, de nem egy anyától, mért midőn
Amram megtudta, hogy az Írás tiltja a nagynénét nőül venni,
elvált JochebedtÖl, más feleséget vett ettől származtak Eldod és
Médod. ״És felelt neki Mózes :  המקנא אתה ליVájjon buzgólkodol־e érettem ? Vajba az Örökkévaló egész népe próféták volnának^^ Mennél értelmesebb, érettebb a nép, annál értelmesebb
vezért érdemel, ha tehát csupa prófétákból állna Izráel, akkor
vezére, uralkodója fölötte kiválóbb egyéniségnek kell lenni,
azért mondta Mózes Jósuának :  המקנא אתה ליVájjon irigyeled-e
tőlem sorsomat? Vajha az egész nép prófétákból állana, akkor
az én értelmi fokom is emelkedne.
 ״ ויאפה משה אל המחנהMózes betért a táborba, ö és Izráel
vénei. Ekkor s?él indúlt meg az Örökkévalótól és fölhajtott fürjeket a tenger felöl és elszórta a tá b o rb a n K ik i tábora előtt
találta a fürjeket, nem kellett fáradniok utána, ' még csak le
sem hajolni értök, hiszen két könyöknyire a föld színe fölött
voltak.  הכ שר עודנו כין שניהםa hús még fogaik között volt,
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midőn Isten már elvesztette őket. Miért nem vetette magát közbe
Mózes, miért nem könyörgött értük, mint más alkalommal? Egyrészt azért nem, mivel maga is belátta, hogy e nép nem érdemel
már kíméletet, hiszen nem rég büntettetett, hogy egy része tűzhalállal múlt ki és legott újból zúgolódott Isten ellen, másrészt
attól tartott, hogy Isten nem enged kérelmének, könyörgésére
nem hajlik, mivel indulatosan szólt Istenhez és panaszkodott,
hogy miért terheli öt e nép vezetésével. ״Es elnevezték azt a
helyet:  ברות התאוהj־רnak, mivel ott temettetett el a nép, mely
vágyakozott éldelet után^^

Áhron és Miriam Mózes ellen.
״ ותדבר מרים ואהרן במשהÉs beszélt Mirjam és Áhron m 0zes ellen, a kusita asszony miatt, akit elvett.“ Cipóra feketebőrű volt, azért nevezték kusita nőnek. Midőn Isten Mózessel
mind sűrűbben közlekedett, Mózes helyén valónak találta, hogy
nejétől e miatt elváljék és tartózkodó, szent életet éljen, testvérei azonban Mózes ezen tettét botrányosan féltemagyarázták
és azt mondották, hogy Mózes azért vált el feleségétől, mível
nem szép, mivel fekete. Semmi által sincs jobban veszélyeztetve
az erkölcs, mind a gonosz beszéd által, ezért vigyáznunk kell a
szóra, amit ajkunk kiejt. Mint a kő, melynek esését első pillanatban gyönge erővel feltarthatjuk, de mely, ha ezt elmulasztjuk, percenként növekedő súlylyal és sebességgel rohan lefelé
és ellenál Ihatlan erővel ront és magával ragad mindent, amivel
találkozik; ilyen a rágalmazó szó, melyet gondtalanúl és megfontolatlanúl kimondunk. Az első percben visszavonhatjuk, rövid ideig mig tőlünk függ, hogy hatását enyhítsük ; de ha az
elmúlt, hasztalan minden ; az egy meggondolatlan szó felszámithatlan súlylyal ront le egész életünkre és nincs semmi, ami hatalmának ellentállhatna. Az idézet mondatra vonatkozólag mondja
Szifri: Ha már Mirjam is, aki pedig nem szándékozott rosszat mondani Mózesről, igyen büntettetett, mennyivel nagyobb büntetést érdémel az olyan ember, aki szándékosan rágalmazza embertársát.
Ez így értendő; Mirjam csakugyan nem szándékozott Mózesről
rosszat mondani, hanem éppen Mózes nagyságáról, erkölcsi voltáról beszólt Áhronnal, de közbe vetette a dicséret közben: Azért
egy dologban mégis hibázott fivérünk : ה על אודת האשל! הבשית,
kusita nő tekintetében, hogy elvált tőle, ezért óva int bennün7
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két az írás a sok beszédtől,  ״ בי ברוב דברים לא יחדל פשעmert
a sok beszéd által kikerülhetlen a vétkezés^^ mivel Mirjam sok
jót beszélt Mózesről, nem kerülhette ki, hogy egy állítólagos hi‘ bás tettéről ne emlékezzék meg. Helyesen mondja tehát Szifri :
Ha már Mirjam is, aki pedig nem szándékozott rosszat mondani
Mózesről, sőt dicsérte, magasztalta, de közben mégis gáncsszót
használt felőle, igyen büntettetett, mennyivel nagyobb büntetést
érdemel az olyan emher, aki szándékosan rágalmazza embertársát.
 ״ והאיש משה עניו מאדa férfi Mózes pedig szerényebb volt
mind az embereknéP^ szemérmetes és vallásos, nem nézett nő
szépségére, hanem jóhiszemüleg került minden közösséget Cipórával. De honnan tudta Mirjam, hogy Mózes nem közlekedik
feleségével ? Ott állt Cipóra mellett, midőn jelentették Mózesnek,
hogy Eldod és Médod jövendölnek a táborban és hallotta, amint
Cipóra felsóhajtott: Jaj ezek feleségeinek, kiktől most férjeik
elválnak, miként az én férjem elvált tőlem, mivel próféta és
Istennel közlekedik szüntelen. Mirjam ezt legott közölte Ahronnal. Chizkuní szerint Mirjam kérdezte Cipórát, miért nem cifráikodik jobban, miért öltözködik oly hanyagul, mire ez azt f«lelte, férjem úgyis elvált tőlem, miért fektessek tehát súlyt öltözetemre. Ezért említi első sorban Mirjamot, aki rosszat beszélt
Mózesről, mivel ő volt az, aki először kezdett róla beszólni és
csak aztán gáncsoskodott Ahron.
 ויאמר יי פתאםisten hirtelen megjelent Mózes, Ahron és Mirjam között, de Ahron és Mirjam nem tisztálkodtak előbb, mert
nem tudták, hogy Isten beszélni fog velük, ezért kiáltottak:
״vizet gyorsan vizet^^ Ezzel Isten bebizonyítani akarta nekik, hogy
Mózes, kivel Isten minduntalan és előzetes bejelentés nélkül beszél, helyesen cselekedett, hogy távol tartja magát nejétől.
Bachja mondja: Azért jelent meg Isten köztük hirtelen, mivel
Isten nevét gyalázták, mert aki próféta vagy hittudósról beszél
rosszat, annyi, mintha Istent gyalázná, amely vétekre Isten okvetlen büntetést mér és nem óhajtja, hogy az illető magába
szálljon és megtérjen. Ezért hirtelen jelent meg köztük, hogy a
bünbánatra ne maradjon idejük és legott büntethesse őket.
״ ויקרא אהרן ומריםÉs szólította Áhron és Miijamt^^ Mózest
nem szólította, mivel nem akarta jelenlétében előnyeit felsorolni.
Más nézet szerint, nem akarta Mózes jelenlétében idősebb testvérét Ahront, megszégyeniteni. ״És mondta: Halljátok csak szaf
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vairaat! Ha lesz prófétátok, Én az Örökkévaló látomásban fogok
neki megjelenni.  בחלום אדבר בוálomban fogok vele beszélni.
Nem Így az én szolgám Mózes, egész hazámban meghitt ö,
szinröl-szinre beszélek vele^^ Helyeseltem eljárását, hogy elvált feleségétöl, miért nem féltetek hát beszélni szolgám Mózes ellen?
 ״ ויחר אף ייי• ויילךÉs ’fölgerjedt az Örökkévaló haragja ellenük
és elment/^ Először hibájukat vetette szemükre, aztán haragudott
meg, ebből az a tanulság, ha valaki embertársára haragszik és
felsorolja hibáit, először vonja kérdőre rossz tettéért, aztán pírongassa meg méltó felháborodással. A felhő eltávozott a sátor felől és ,Íme Mirjam poklos lett.
Ahron kérte Mózest: Ne legyen, kérlek, olyan, mint a halőtt, mivel a poklos hasonló a halotthoz אשר בצאתו מרחם אמו
aki tulajdonképen ami testünk, aki ugyanabból az anyaméhből
került ki, mint mi és igy olybá tekinthető, ,mintha mi is poklosak
volnánk. Imádkozzunk tehát érte, ha te nem imádkozol érte, kell,
hogy a pap elzárja őt, mivel poklos, de hát ki zárja el, én nem
tehetem, mivel vérrokona vagyok, a vérrokon nem zárhatja el
poklos rokonát. Erre Isten azt mondta én fogom elzárni, én fogom gyógyítani. Mózes könyörgött Istenhez, mondván: אל נא רפא
״ גא להIsten, kérhik, qh gyógyítsd meg őt^^ Rövid imát mondott,
nehogy balul ítéljék meg, mondván : Nővére beteg és ő hoszszasan imádkozik. Mások szerint ellenkezőleg, ezért imádkozott
oly röviden, nehogy azt mondják : Lám testvéréért behatóan,
állhatatósan imádkozik, nem úgy, mint mikor érettünk fohászkodik.
״És mondta az Örökkévaló Mózesnek : ואביה ירק ירק בפניה
Ha az atyja köpött volna az arcába, nem-e szégyelné magát hét
napig^^, mennyivel inkább szégyelje magát, hogy ellenem vétkezett, zárass ék tehát el hét napra.  ״ והעם לא נסעA nép pedig
nem indúlt el, mig Mirjam meg nem gyógyúlt‘^ Mivel Mirjam
annak idején várt és lesben állt, hogy mi történik Mózessel, midőn anyja a folyam partjára tette, ezért részesült most abban
a tiszteletben, hogy egész Izráel várt most ő reá, mig meggyó־
gyúlt és tiszta lett. Ebből a tanulság, hogy Isten minden jótettét megjutalmaz azon mód szezint, amint mi cselekedjük a jót,
a szépet, az üdvösét.

S’lach-I’chó

שלח־לך

Kémek küldése.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez,

mondván: שלח ל ך אנשים
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Küldj ki férfiakat, hogy kikémleljék Kanáan országát, amelyet
én adok Izrael fiainak^^ Bölcs Salamon mondotta : כן ליום11 פDID
; מלחמה וליי התשועה,a 1ó szükséges a háborúhoz, de a gyözelem Istennél van‘^ Ezzel azt akarja mondani, hogy az ember
tegyen mindent a győzelem sikere érdekében, de azért mégis
csak Isten akaratától függ a siker. Ezért hagyta meg Isten Mózesnek is, hogy küldjön kémeket ki az ország kikémlelésére, de
amellett bizzon Isten segitségében. E mondatban fölöslegesnek
tetszik e szócska :  לךA Talmud és ennek nyomán a hirneves
Jarchi igy magyarázzák ezt:  שלחküldj ki férfiakat, kémeket,
de  לךazaz:  לדעתךcsak a te felfogásod, a te nézeted, a
te megnyugtatásod érdekében, miután azt tartod, hogy a nép
óhajának és kivánságának eleget tenni tartozol, de nem az én
felfogásom szerint, mely egy megalkuvás nélküli határozott bizalmat követel. Ámde ezen magyarázat ellen szól a későbbi
mondat, mely azt mondja:  וישלח אתם משה על פי ייhogy Isten
egyenes parancsára küldte el őket Mózes. Mások ismét azt hiszik, hogy e szó :  לךazt jelenti :  לדערךsaját akaratodból és
nem a nép akaratából, azaz, hogy kik küldendők, kik legyenek e fontos küldéssel megbízva, ez tőled és nem a néptől függ.
Ez ellen ismét e szó bizonyít:  תשלחוamiből ismét az tűnik ki,
hogy a nép választotta a kémeket és nem Mózes.
Szerintünk a  ל ךszócskának itt ugyanazon értelme van,
mint ahogy azt Rasi más helyen magyarázza, vagyis : לחנ א תך
 ולטובתךsaját előnyödre, saját érdekedben, hogy ily fontos ügyben későbbi szemrehányástól mentve légy. És ebben a magyarázatban egyszersmind mély és fontos tanulság rejlik, hogy fontos ügyekben mások véleményét is kikérjük. Több embernek
több esze van. És ha ez áll magán és családi ügyekben úgy bizonnyára még inkább ajánlatos közügyekben. Hogy nemcsak Isten előtt, hanem az emberek szemeiben is igazolva legyünk szűkséges, hogy embertársainak véleményét iK^zeteit és tanácsát meghallgassuk. Hiszen még a bölcs fejedelem is fogad el tanácsot
jóllehet, hogy nem tűr maga mellett más uralmat. Más kérdés
az, hogy egyáltalában megengedhető dolog volt-e kémeket küldeni, nem volt-e ez Izrael részéről bizalomhiány ? Nem ! mert
maga az Ur sem kivánja a vak bizalmat, hanem igenis óhajtja,
hogy az ember használja fel istenadta erejét és eszét ügyesbajos dolgaiban, de másrészt ezen önbizalomnak nem szabad
elfájulnia és nem szabad azt hinnünk, hogy Isten segitségét
p
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egészen nélkülözhetjük. így hát bízvást állithatjukj hogy a
kémek kiküldetése nem volt hiba, bizalomhiány, ha Izráel igy
gondolkozott:  ויתרו את אר^ן כנעןhogy ök kikémlelik ugyan Kanáan országát, de mégis él bennük a meיggyöz()dós אשר אני נותן
 לבני ישראל, hogy isten az, akinek jóvoltából az ország nekik
adatik.
^
 ״ איש אחד איש אחדEgy־egy férfiút atyai törzse szerint küldJetek“. Kérdés: Jó volt-e ez az intézkedés, helyes-e a választás?
Nem lett-e volna célszerűbb mindanyiakat egy törzsből választani már csak az összetartás kedvéért is és nem lett-e volna akkor a jelentés, melyet hoztak tömörebb, összhangzóbb, teljesebb
és megegyezöbb ? Ámde Mózes azon volt, hogy meg ne sértsen,
háttérbe ne szorítson egy törzset sem. Bármelyik törzsből választóttá volna a tizenkét kémet, a többi tizenegy sértve, mellőzve
érezte volna magát. Ez szolgáljon tanúlságúl, hogy embertársaink
érzékenysége ellen ne vétsünk sohasem. De ha a kének választása tanúlságot nyújt arra nézve, hogy senkit háttérbe ne szőritsunk egyszersmind azt is követeli, hogy nehéz feladatoknál ne
vonúljunk félre. Mert kik lettek kiszemelve az ország kikérnielésére?  כל נשיא בחםa fejedelmek az értelmiség, az előkelők.
Jóllehet, hogy a vállalat veszélyes, következményeiben válságos
merész volt, mégis a legtekintélyesebb férfiak vállaira nehezedett
e feladat. Ebből azt tanulhatjuk, hogy ott, ahol a közjóról van
szó, nem szabad hátrálnunk és, ha még oly népszerűtlen az
eszme, melyért sikra kell szállnunk, ne szabadkozzunk, hogy
társadalmi állásunkkal nem fér össze ez vagy ama dolog. Hanem,
ha kell hattérbe kell szorítani minden tekintélyünket és a nemes
ügyért küzdeni kitartással és lelkesedéssel. Hová jutnánk, ha a
 נשאיםaz előkelők, csak a  כבד ותפארתa tiszteletet, az elismerést
nyernék, de az  עבודה ומשאterhes szolgálatból nem vennék ki
részüket ?
״ ^ ויקרא משה להושע בן נון יהושעÉs elnevezte Mózes Hóséat
Nun fiát Jósuának“. Imádkozott érte, hogy Isten mentse meg őt a
kémek rossz tanácsától. Jonuszon ben Uziél igy magyarázza e nóvváltozást  וכדי חמא משה ענותנותיה רףא פושה להושע ב ר נון יהושע.,mídön Mózes látta Hósea szerénységét, legott elnevezte Jósuának“.
Milyen szerénységet észlelt Mózes ez alkalommal Hóseánál és
milyen logikai összefüggésben áll Hósea szerénysége e névcseréven? Végre pedig miért nem féltette Mózes Kálebet is a kémek rossz tanácsától ? E kérdésekre igy felelhetünk: Nem minf
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den embernek van meg az erkölcsi bátorsága dacolni a balvéleményekkel, az általános felfogás és nézet ellen. Száz ember
között alig van egy, ki azon társaság befolyásának, amelyben
él, ellent tudná állni. Erre csak erős akarat, vaserö és határozott önbizalom képes. Hiszen^ az emberek nagy részének jelleme
külső hatások által fejlődik és ritkán tud ellefitállni kortársai
befolyásának. Ezért
féltette Mózes Hóseát, hogy nem
lesz elég erős ellentállani a kémek gonosz befolyásának,
mert nem észlelt nála elléggé kifejlett erőt,
erélyt és
önállóságot, ellenben Kálebet azon oldaláról ismerte, hogy
egyéni felfogásától nem tér el semmi körülmények között
es szilárdan megmarad meggyőződésénél, álláspontjánál és
elhatározásánál
még ha egyedül állana is meggyőződésével
más, ellenkező nézettel szemben. Ez az, amit az írás beszél:
 ויקרא משה להושע בן נון יהושעés elnevezte Mózes Hóseát Nun
fiát Józsuának, mire Jonuszon ben Uziel helyesen jegyzi meg:
 וכדי חמא ענותנתוmidőn Mózes leolvasta Hóseá arcáról a szerénységet, a határozatlanságot, a szelidséget és a gyöngeséget, elnevezte őt Józsuának, miként Rasi mondja: imádkozott érte, hogy
Isten óvja meg a kémek befolyásától, tanácsától. Ennek a könyörgésnek helye volt Józsua szerénységével szemben, ellenben
— igj beszéli az írás —  ״ ועבדי כ ל ב עקב חיתח רוח אחרת עמוszolgám Káleb, minthogy benne más szellem lakott azaz : az erély,
az elhatározás, a szilárd meggyőződés és erős akarat szelleme,
mely külső befolyásnak ellent tud állni, ezért nem féltette Mózes őt a kémek rossz tanácsa és befolyásától.
Mózes elküldte őket, meghagyván nekik:  ״ עלו זה בנגבMénjetek fel erre délnek^^^ Ez volt az ország legkevésbbó termékeny
része. Mózes úgy cselekedett mint a kalmár, aki először a gyöngébb kelmét, árut mutatja fel a vevőnek és csak később a jobbat. ״Nézzétek meg az országot és a népet, mely rajta lakik,
 החזק הוא הרפהvájjon erős־e vagy gyönge?“ Jelet adott nekik
ha várakban laknak, akkor gyöngék, ezért sáncolták el magúkát, mert félnek ellenségtől, ellenben ha táborokban laknak,
nyilt és nem fallal kerített városokban, akkor erősek nem félnek és bíznak erejükben. Nézzétek meg, hogy vannak-e a városokban vizkutak, hogy a nép egészséges-e ?  היש בה עץLaknak־e az országban igaz emberek, akiknek érdemében az ország?
menekülhet az elpusztítástól, az elfoglalástól.
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; ויבא עד חברון,Elérkeztek Chebrónig^'. Tulajdonképpen
egyesszámban mondja: ״elérkezett Chebrónig^S azaz csak Káleb
ment oda az ösök sírjait kereste fel, közölni velük, hogy Isten
kegyelméből elfoglalják majd az országot.“ Elérkeztek Eskól
völgyéig és ott levágtak egy szőlővenyigét és egy szőlőfürtöt
 וישאהו במוטés vitték azt ketten a póznán“. Mindenki más gyűmölcsöt vitt magával csak Józsua és Káleb nem vittek, mivel a
többiek azzal az eltökélt szándékkal vittek magukkal gyümölcsőt, hogy ezzel bizonyítsák azt, hogy valamit az ország gyűmölcse természetellenes nagy, igy lakói is természetfölöttí erővei rendelkeznek. Negyven nap eltelte után visszaérkeztek, elmentek Mózeshez, Ahronhoz és az egész községhez וישיבו אתם ד ב ר
és feleletet hoztak nekik. Előbb dicsérték az ország termékenységét, aztán pedig túlságos, ritkító színben ecsetelték a lakók
erejét és megfélemlítették a népet. Attól tartottak, ha mindjárt
gáncscsal kezdik jelentésüket, akkor a nép nem fog hinni szavuknak, ezért dicsérték előbb az országot, aztán pedig szörnyű
módon kiszínezték az ország és annak lakóinak erejét.
 ויהם בלבKáleb csittitotta a Mózes ellen háborgó népet.
Csak úgy tudott magának figyelmet és hallgatóságot szerezni,
hogy előbb úgy kezdte beszédét, mintha ő maga is Mózes ellen
kellne ki. Azt mondta : Hát csak ezt tette nekünk Amram fia, (ekkor
már figyeltek szavaira) hiszen sok jót köszönhetünk neki, 0 hasitotta ketté számunkra a tengert, neki köszönhetjük a mannát,
a fürjeket.  עלה נעלהFölmegyünk bizony és elfoglaljuk azt, mert
bírni fogunk vele. Ha Kanaán ország az égben volna és Mózes
azt parancsolná, hogy készítsünk létrákat, amelyen az égbe száljunk, akkor is sikerülne az ország elfoglalása, mennyivel inkább
fog az sikerülni, mivel az ország a földön van. De a többiek
rácáfoltak, mondván : Nem mehetünk föl, mert az ott lakó nép
fölötte erősebb nálunknál. Ha nem laknának is erősített várakbán, akkor se bírnánk velük, mivel igen erősek, de minthogy
azonfelöl nagy, erősített városokban laknak, mégkevésbbé vehetjük fel velük a harcot. Oly ország ez, mely fölemészti lakóit
és az egész nép, melyet benne láttunk, szálas emberekből áll. Ott
láttuk az óriásokat, Anok fiait. Ki ne venné észre, itt az ellentmondást szavaikban? Előbb azt mondták, hogy az ország fölemészti lakóit, aztán pedig azt állították, hogy lakói csupa szálas,
erős emberek, óriások. Nachmanides szerint úgy értették, hogy
ott oly erős az éghajlat, a levegő, hogy csak erős szervezetű
f
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emberek, óriások tudnak élni benne, ellenben a gyöngébb szer״
vezetüeket az erős levegő elpusztítja.
Erre a nép felkiálltott:  מתנו1 ״ לVajha meghaltunk volna
Egyptom országában. Miért is visz bennünket az Örökkévaló ez
országba, hogy elessünk kard által? És mondák egymásnak:
Szerezzünk vezért és térjünk vissza Egyptomba! Erre Mózes
meg Ahron arcra borultak Izráel egész gyülekezete előtt. Józsua
és Káleb pedig megszaggadták ruháikat és szóltak. Az ország
igen jó^^ bárha fölvinne bennünket Isten ebbe az áldott országba,
csak Isten ellen ne lázadjatok fel. Az egész nép sirt azon éjjelen,
ekkor mondta Isten : Ti most semmiért, ok nélkül sirtok, lelkemre mondom, foktok ti még ezen az éjjelen örök időkig sirni
joggal, méltán és alapos okból. Ez Ab hó kilencedik napja volt
és ugyancsak Ab hó kilencedikén pusztult el a szent föld és
Isten szentélye. Józsua és Káleb mondta nekik :  ״ אל תיראוNe
féljetek az ország népétők^  כי לחמנו הםúgy felemésztjük azt,
mint egy falat kenyeret.  םר צלםEgy vallásos ember lakott
közte: Jób, ez védhette volna őket, miként az árnyék véd a
perzselő, verőfényes napsugár ellen, de ez is meghalt, tehát távozott az árnyék tőlük.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek : Meddig fog engem
ez a nép megvetni és meddig nem hisznek még bennem, mindama jelek mellett, rneljeket közepette miveltem :  אכנו כ ד ב רMegverem halálvészszeT^ Nem adom át más nép kezébe, nehogy
kárörvendhessen vagy bosszút álljon rajta, hanem magam pusztitom el. Ha pedig ellenvetnéd, miként fog az ősöknek tett igéretem valósulni? Te általad, minthogy ואעשה אתןי לגוי גדול ועצום
nagygyá teszlek és hatalmasabb nemzetté nálánál, megszaporitalak és megsokasitalak, hogy benned és általad teljesüljön igéretem. De Mózes szabadkozott mondván: De meghallják az
egyptomiak és azt mondják : Mert nem birta az Örökkévaló elvinni ezt a népet az Ígért földre, ezért mészárolta le őket a
pusztában.  ועתה יגדל נא כחEs most hadd nyilvánúljon nagynak
az ür hatalma, amint szóltál, mondván: Az Örökkévaló hosszantűrő. Egykor azt mondtad nekem, hogy a kegyelem nem csupán
az igazak részére, hanem a gonoszaknak is vau fenntartva. Bocsásd meg — kérlek — e nép bűnét  כגדל חםדךszereteted nagysága szerint, amint megbocsátottál nekik eddig is, amióta
kivezetted Egyptomból. Isten pedig f e l e l t ;^ סלחתי כדברךmcgbocsátók szavad szerint^^ Ámde oly igaz, amint élek, hogy mindן

^
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azok, kik látták dicsőségemet a pusztában és mégis megkisértettek immár tiziszer is, hogy nem fogják látni az országot.
Milyen megbocsátás az, ha legott esküvel fogadja, hogy
nem fognak az országba jutni, hanem a pusztában elveszni ?
Úgy de értsük meg jól az Isten és Mózes közt folyt párbeszédet.
Mózes maga is jól tudta, hogy népe nem érdemel teljes bocsánatot és bünelengedést, de valamint ha a földi birák a gonosztevőt halálra Ítélték, az elitéltnek még egy végső útja vau : a
királyhoz kegyelemért folyamodni, de ha a király megkegyelmez
is az elitéltnek, csak a halálbüntetést engedi el, de nem adja
vissza neki a szabadságot. Mózes is csupán kegyelemért folyamodott Istenhez, de nem teljes bünbocsánatért. Ezért szólt:
 סל ח נא לעון העם הזה כגודל חסדךTudom, hog-y a nép jogszerint
nem számíthat fölmentésre, nem érdemel bünbocsánatot, ezért
csak arra kérlek: . סלה נא לעק העם הזדBocsásd meg a nép bünét  כגדל חסדךcsupán kegyelemből, miként a földi birák által
halálra itéltnek a király megkegyelmez. Erre Isten felelt: Legyen !  סלחתיraogbocsátok, de csakis  כדברךszavad szerint, azaz :
kegyelemből, hogy rögtön el nem pusztítom. Ámde ugyanazért
amily igaz, hogy élek, nem fogják látni az országot, mivel a
büntetést teljesen nem engedem el.
;,Szolgámat, Kálebet azonban, jutalmául annak, hogy más
szellem volt vele, öt elviszem uz országba^^ Miért nem mondja,
hogy Józsuát is elviszi az országba? Mivel ö fogja bevezetni a
népet, nem illik hogy róla azt mondja, miszerint öt is . beviszi
oda, mivel ez önként értetődik, ha bevezeti a népet, természetes, hogy ö is bemegy. Vagy pedig, mivel Isten hozzáfűzte még,
hogy Káleb utódai birtokba veszik az országot, Józsuának pedig nem voltak utódai, nem említheti öt Kálebbel egyetemben.
Mások Így fogják fel a dolgot, mivel Józsuáért imádkozott Mózes, tehát nem tudható be neki oly nagy érdemül, ha nem lett
befolyásolva a többiektől, de Káleb érdeme nagyobb, mivel Mózes nem imádkozott érte és még sem vétkezett. Amúgyis Káleb
erélyesebben szállt síkra és lecsendesitette a népet, ezért állított
ki neki a Szentirás fényes bizonyítványt hithüségéröl.^*
״A ti hulláitok pedig elhullanak ebben a pusztában. A napok száma szerint, amig ' kikémleltétek az országot, negyven nap,
egy-egy napért egy-egy éyre viseljétek bűneiteket.^ Rasi szerint;
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akkoron húsz évesek voltak és i^y mindenik hatvan esztendős
életkort ért el.  ויהאבלו העם מאדa nép gyászba esett^^ Másnap
fölkeltek, fölmentek a hegyre, mondván: íme itt vagyunk, hogy
fölmenjünk arra a hegyre, melyet az Örökkévaló mondott, de
Mózes lebeszélte őket, mondván : Az bizony nem fog sikerülni,
mert aa Örökkévaló nincs veletek. Ok mégis merészkedtek fölmenni, de Mózes a szövetség ládával nem mozdult ki a táborból.
Erre lejött Amálek és Kanáan, megverték és szétverték őket
Chormóig.
Salamon király mondotta:  הלעקT 3 □' ״ מות וחייÉlet és haIái függ a nyelvtől. Ezt bölcseink igy magyarázzák. Egykor
egy királyfi súlyos beteg volt és az orvosok oros/.lántejet javasoltak neki, csak ezá-tal gyógyulhat fel. De honnan vettek
volna oroszlánt(‘j (‘t ? Egy bátor eszes ember vállalkozott, hogy
ő hoz ilyent. Vi tt ti/ juhot, elment velük egy oroszlánveremhez
és naponta egy-egy juhot dobott az oroszlánoknak eledelül. Az
oroszlánok tiz nap alatt hozzászoktak e férfi látásához, megbaráíkoztak vede elannyira, hogy a tizedik napon már minden veszély nélkül megfejhette azokat. Nagy örömmel vitte a tejet
hazafelé. Útközben egy szálláson meghált, elaludt és álmodott,
hogy testének minden egyes tagja magának tulajdonította az
érdemet az oroszlántej megszerzésében. A lábak azt mondták,
hogy ők vitték a gazdájukat az oroszlánverembez, a kezek,
hogy ők fejték meg az oroszlánt stb. A nyelv azt mondta, az
enyém a legnagyobb érdem, én adtam emberünknek a tanácsot, hogy kérjen tiz juhot a kitűzött célre. A többi tagok
azonban lehúrrogták, mondván: Te vagy a legkisebb tagja '"az
emberi testnek és még te fennhéjázkodól? De a nyelv önérzetesen felelt: Majd meglátjátok, hogy minden csak tőlem függ.
Másnap emberünk megjelent a királyi palotában és jelentette,
hogy hozott tejet  כלבתאegy ebanyától. A király erre indulatosan felkiáltott: Bolonddá tettél minket, hiszen elég eb van itt,
ezért nem kellett messze távolba menni. Börtönbe, akasztófára
vele! A börtön puszta földjén fekve újból álomba merült az embér és hallá amint a nyelv felszólalt: Úgy־e mondtam, hogy tőlem függ minden. Elismerjük — feleltek a többi testrészek —
de már most ments meg minket a haláltól — ha oly hatalmas
vagy — és mi készséggel főnökünknek ismerünk el téged. Másnap, midőn az embert a veszőhelyre vitték, rimánkodott, hogy
hallgassák meg őt, ő megmentheti a királyfit, mert csupán félreértés
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forog itt fenn. Erre elmondta, liogy ö tényleg oroszlántejet hozott, de Jeruzsálemben az anyaoroszlántejet  ^!סת־כלבתאhívják׳.
Erre a király igen megörült, a tejet beadták a királyfinek, rael}׳töl meg is gyógyúlt, emberünket pedig nagy úrrá tette a király.
Nem helyesen mondotta-e tehát Salamon király?: סות חיים כיד
] ״ הלשélet és halál függ a nyelvtök^
״ ויהיו בני ישראל ב ס ד ב רMidőn Izráel fiai a pusztában voltak, találtak egy férfiút, aki fát szedegetett szombat napján".
Bachja mondja: Azért beszéli az írás, hogy midőn ״a pusztában
voltak", mivel azt akarja kiemelni : Jóllehet, hogy a pusztában
voltak, ahol Isten jeleit és csodáit majdnem naponta látták,
mégsem engedelmeskedtek neki. Akik találták öt, amint fát szedegetett, figyelmeztették, óvá intették, hogy ne szegje meg a
szombatot, mert különben halállal fog bűnhődni, de ö a figyelmeztetés
és jóakarú intés ellenére is szedett fát, ekkor elvitték öt Mózeshez. Mózes pedig elzáratta öt, mert nem volt eldöntve, hogy
milyen halálnemmel végeztessék ki. Nem volt tisztában azzal,
hogy lefejeztetést érdemel-e mint a bálványimádó, akinél ugyanaz
a kifejezés áll :  חילולmint a szombat megszegéséről szóló törvénynél. ״És mondta az Örökkévaló Mózesnek : ölessók meg a
férfiú; kövezze meg az egész község kövekkel a táboron
kívül".
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Szólj Izráel
fiaihoz és mondd nekik :  ועשו להם ציציתhogy készitsenek maguknak rojtot ruháik szegleteire és tegyenek a szeglet rojtjárn
kékbibor zsinórt, hogy lássátok  ׳azt és megemlékezzetek az Örökkévaló minden parancsairól." Rasi mondja : E szó  ציציתszámértéke:
Hatszáz, a nyolc szálak és öt csombékkal hatszáztizenhármat
tesz ki, mint amennyi a Szentirás kötelező és tiltó parancsai,
jeléül annak, hogy a  ציציתtörvénye oiy fontos, mint a SzentÍrás összes parancsai együttvéve. ולא תתורו אחרי לבבכ ם ואחרי
 עיניכםHogy el ne 1érjetek sziveitek és szemeitek után." S zív
és szem két csál)itó, a szív óhajtja, a szem megkívánja a tiltott
élvezeteket, a szemlélöszálak megtekintése óvjon tehát szív és
szem csábjai ellen. Midras Tanchuma mondja : Nincs olyan dológ a földön, amelynél az ember egy-egy vallási törvényt ne
gyakorolhatna: Ha a földet szántják, ne fogjanak az eke elé
különféle marhát: szamarat és ökröt, ha vetnek, ne vessenek
kétféle magat a földbe, ha aratnak, ne arassák le a mező széleit, bá csépiének ne kössék el a marha száját, ha kész a
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búza adjanak belőle tizedet, 11a gyúrnak adjanak a tésztából
egy részt a kóhénnek, ha az ember eszik a kész ételből tartózik előbb hálaáldást mondani. Ha a juhot nyírják tartoznak a
gyapjúból egy kis részt a kohénnak adni, ha a gyapjúból ruhát
készítenek vigyázni kell, hogy len ne vegyüljön közé és igy
tovább. Hasonló ez azon emberhez, aki vizbe akar fúlni és kötelet dobnak neki a vizbe, hogy abba kapaszkodjék, hogy igy
a vízből kihúzhassák. Az emberi lélek elszakadt Istentől és az
élet háborgó tengerében elmerülne, ha Isten a vallás horgonyát
nem bocsátaná le hozzá, hogy abba kapaszkodjék görcsösen és
el ne merüljön, a bűnök és vétkek ingóványában. רצה ה״קב״ה
 ום״. ״ לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורדSzándéka volt a Légszentebbnek — áldassék 0 — Izráelt boldoggá tenni, ezért
adott neki sok tant és parancsolatot‘^

Kórach

הרח
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Kórach lázadása.
* ויקח קרח.,Kórach pártot ütött“. Salamon király mondotta:
 ״Aki másnak javát előmozditja, tetszésben részesül, aki pedig
rosszat forral embertársa ellen önmagára hárítja a bajt“. Ezért
mondották bölcseink, aki felebarátja érdekében fohászkodik Istenhez olyan ügyben, melyre neki is szüksége van, azt Isten
megjutalmazza oly kép, hogy először rajta lesz segítve és csak
azután felebarátjáur Ha pedig valaki a közügy élén áll, akkor
imádkozzék Istenhez a közügy érdekében. Ez az értelme annak,
hogy a nemszándékos gyilkosnak futnia kellett a menedékvárosok egyikében és ott időzni, mig a főpap elhal, mivel a főpap
kötelessége lett volna esedezni Istenhez, hogy a nép közt gyű־
kosság ne fordúljon elő, minthogy azonban ezt elhanyagolta,
ezért óhajtsa, kívánja a nemszándékos gyilkos, hogy a főpap
meghaljon és ő visszatérhessen lakóhelyére. Dávid király is
imádkozott népéért, amint mondva van : ״Ha köztük beteg van,
én imádkozom, gyászolok és zsákot öltök fejemre“ aminek olyan
eredménye van, hogy Isten előbb az én ügyemet teszi sikeressé,
mivel másokért imádkozom. Aki pedig másnak kárát keresi,
mivel nem fél Istentől és bizik erejében, vagyonában, az önmaga
károsul, miként bölc^s NSalamon mondotta; ^,Aki gazdagságában
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bizik, az elpusztúb*. Az írás tanúsága szerint: ״Vannak esetek,
midőn a vagyon vesztét okozza birtokossának^^ Két olyan gaz(lag euibeiTÖl tesz említést a Szentirás, akik elvesztek, elpusz־
túltak: Kórach és Hámán. Mindkettőnek vesztét az okozta, hogy
feleségeik tanácsára liallga'ttak. Hámán felesége azt tanácsolta
neki, hogy készítsen akasztófát Mordechaj számára, végre pedig
Hámánt akasztották reá. Kórach felesége tanácsolta férjének,
hogy tegye Mózest nevetségessé a nép előtt, készített neki és
kétszázötven előkelő férfiiinak kékbil)0rból  טליתköntöst és Mó■־
zes elé léptek, kérdezvén tőle : Kell-e erre még egy kékbíbor
fonal ? Mózes igennel felelt. Erre gúnyosan szólt: Ha a טלית
más nemből készült,' értem, hogy egy kékbibor fonalat is kell reá
alkalmazni, de mire való a kék fonal olyan ruhán, mely égészben kékbibor? Aztán kérdezték. Kell-e olyan házban
alkalmazni, mely telve van bibliákkal ? Mózes erre is igent fete magad gondoltad ki és
lelt. Oh
feleltek amazok
faragtad a törvényeket kényed-kedved szerint, hiszen a מזמה
csak egy kis része a bibliának, miért kellene tehát oly házban
is  למזוזהalkalmazni, melyben az egész biblia töbszörösen van ?
A  טליתés a  מזוזהkérdéssel, melyek egészen szentek, azt akarták — Bachja szerint — Mózessel megértetni, hogy miként az
egészen kékbibor köntösnek nem kell még egy kékbibor fonal
és valmint oly ház, melyben Tóra van, nem kell  מזוזהúgy ízráelnek, mely csupa szentekből áll, nem kell olyan vezető, mint
Mózes.
 לויp  ״ בן יצהר בן קהתJiczhor fiai, ívhosz fia, Lévi fia^*.
Basi szerint azért nem említi az írás :  בן יעקבJákob fia, mivel
Jákob kérte Istent, hogy Kórach lázadása alkalmával az ő
neve ne emlitessék. Mivel pedig Reuben törzse ott táborozott
Kórach sátra közelében, ezért rábírta őket, hogy a partütésben
részt vegyenek és igy ők is odavesztek. Ez az, amit bölcseink
mondottak :  אוי לרשע ואוי לשבנוIla a gonosz sújtatik, szomszédja is bajba kerül. Midras szerint Kórach azt mondotta Reuben fiaihoz: Hallatlan, amit ez az Ahron cselekszik. Képzeljétek csak egy özvegyasszonynak juha volt, ez elsőt fajzott,
jött Ahron és elvette, majd a juh gyapjúból kórt részt, aztán,
hogy az özvegy levágta a juhot, Ahron elvette a szegyet, az
álkapcot és a gyomrot, mire az asszony mérgében felkiáltott,
hogy az egész juhot szentnek nyilvánítja, ügy — szólt Ahron
akkor az egész juh engem illet és elvettfí a juhot
Öz
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vegyasszonytól. Rasi mondja Kórach álomban látta, hogy májdán tőle fog származni Sámuel és még húsz próféta, ebben az
érdemben, remélte, nem történhetik semmi baja, ezért merészelt
Mózessel kikezdeni.
#
Reuben fiai pedig elsöszülöttek voltak és azt hivén —
hogy Mózes mindent önmagától és nem Isten parancsából cselekszik — méltatlankodtak, amiért az elsöszülettektöl elvétetett
az isteniszolgálat és Lévi fiai bízattak meg vele. De hát ez
már rég történt, miért lázadtak csak most fel? Mert azt hitték,
hogy most érkezett el errenézve a legalkalmasabb idő, mivel
midőn Izráel arany borjút készített és Isten az egész népet megakarta semmisiteni, látták, hogy csakis Mózes közbelépésének
köszönhetik, hogy IstCíi ebbeli szándékát rögtön nem valósitotta
meg és Így még többször volt alkalmuk Mózes szeretetéről, önfeláldozásáról, önzetlenségéről meggyőződést szerezni. Most azon־
han, hogy az Örökkévaló többször egymásután sújtotta a népet,
midőn vágyakoztak éldelet után, majd pedig, midőn a kémek
jelentése után a nép zúgolódott Isten ellen, ezért most elérkezettnek tartották a pillanatot, midőn eredménynyel lázithatnak
Mózes ellen.
״összegytllekeztek tehát Mózes és Ahron ellen és mondták nekik: Sok ez tőletek! Hiszen az egész község szentekből
áll és közöttük van^az Örökkévaló; miért emelkedtek hát a gyűlekezet felé?  וישמע משה וייפול על פניוMikor Mózes hallotta, leborúit areára^^ Már nem mert imádkozni megbocsáttatásukért
mivel már oly sokszor vétkeztek, ezért borúit arcra. Ramban
mondja: Ahron nem bukott arcra, mivel nem bántotta volna az,
ha mások is papok lettek volna. Mózes pedig szólt: ב ק ל וידע יי
 ״ את אשר לוReggel majd tudtúl adja Isten, hogy ki az övé^S
hogy ki legyen főpap. Elakarta halasztani a -döntést másnapra,
hátha addig megtérnek az elégedetlenek,  ״ זאת עשוEzt tegyétek :
Vegyetek magatoknak serpenyőket, Korach és egész községe^^
Ily módon akarta nekik bebizonyítani, hogy nem lehetnek papok,
mert aki nem hivatott a papságra és mégis füstölgőt, az a halállal lakói, aki tehát a füstölgés következtében meg fog halni,
azt Isten nem kívánta papnak.
És mondta Mózes Kórachnak : Halljátok csak Lévi fiai :
 המעט מבםVájjon nem elég-e, hogy Isten kiválasztott bennetekét Izráel fiai közül, hogy ti végezzétek az isteniszolgálatot,
holott négyszázeze!* epihernek nem is szabad a szentélyhez kö«
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zelednie  ובקשתם גם כהנהés a papságot is kívánjátok ? Mindég
nagyobb tisztelet az emberre nézve, ha a közbizalom feléje fórdúl és megválasztja öt, bárha kisebb tisztségre is, mintha erőszakkal feltolja magát magasabb állásra. Ezt mondta Mózes is :
 הסעט מכםHát nem inkább szeretitek-e, nem dicsöbb-e כי הבדיל
 אלהי ישראל אתכם, hogy maga az Örökkévaló szemelt ki titeket
az isteniszolgálatra,  ובקשתם גם כהונהmintha erőszakkal magatokhoz rántjátok a papságot ?
 ״ וישלח משהMózes küldött Dátán és Abiromért, de ök azt
üzenték: Nem megyünk fel*^ Ezzel mintegy maguk megjővéndőlték végzetüket, nem is mentek föl, hanem ellenkezőleg lesülyedtek a mélységbe. Miért nem hivatta Mózes Ont Pelesz fiát
is? On elállt Korach partjától, mert felesége megértette vele,
hogy semmi kaszna nem lesz neki e lázadásból, mivel reá
nézve egészen mindegy akár Ahron a főpap, akár Korach. Dátán és Abirom ilyen üzenetet küldött Mózesnek : ״Vájjon nem
elég, hogy felhoztál bennünket tejjel-mézzel folyó országból,
hogy megölj bennünket a pusztában, még uralkodni is akarsz
rajtunk, vájjon ama férfiak szemeit akarod-e kiszúrni ? Nem
megyünk feP^ Ez nagyon bosszantotta Mózest és mondta az
Örökkévalónak: Ne fordúlj áldozatukhoz! לא חמור אחד מהם נשאתי
״Egynek a szamarát sem vettem eP*. Ha az ö érdekükben kellett
eljárnom, akkor sem kértem tőlük szamarat, hanem a magamén
mentem.
״Korach pedig összegyűjtötte ellenük az egész községet“.
Egész éjjel körüljárta a törzsek táborait és iparkodott' mindnyájukat megnyerni a maga ügyének. Mindenkivel elhitette,
hogy nem önérdek vezérli öt, hanem a közjó, mivel Mózes és
Ahron kíméletlenül gyakorol uralmat fölöttük. Reuben törzsének
példáúl azt mondotta: Nemde Riiben a törzsek elsöszülöttje,
mégis midőn a törzsek fejedelmei áldozatot hoztak, első napon
nem Ruben törzsének fejedelme mutatta be áldozatát, amint
illet volna, hanem Mózes elsőbbséget adott Júda törzsének. Mózes meghagyta, hogy Korach és az ö párthívei vegyenek serpenyöket, valamint Ahron is és füstölgessenek illatszert. Midőn
pedig mindannyian együtt voltak már, szólt az Örökkévaló Mózeshez és Ahronhoz : ״Váljatok meg e községtől, hadd pusztítsam el őket egy pillanat alatt.“ Isten az egész községet akarta
elveszíteni, erre Mózes arcra bukott és könyörgött: Uram Istenem, te ki a gondolatokat ismered tudod, hogy ki ennek a
t
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lázadásnak értelmi szerzője, aki a hibás, azt büntesd. Ekkor Isten azt mondta Mózesnek: Mondd tehát egész Izraelnek, hogy
távozzanak Korach, Dátán és xVbiram közeléből, Bach ja kérdi :
Szükséges'volt-e ez az intézkedés, hiszen ha Isten akarja, akkor, még ha Izráel közvetlen közelében áll a párttitöknek,
mégis csak a bűnösöket éri a büntetés ? Minthogy azonban a
levegő, mely Korach és pártbelieinek ártott, másoknak is ártalmára lehet, ezért volt szükséges, hogy az ártatlanok megváljanak Korachtól. Amiigyis is, ha rontó szellemnek megadatik az
engedély a pusztításra, akkor nem igen válogat igaz és igaztalan között, hanem akit ér, azt sújtja.
A nép tehát megvált Korach és embereitől. Ekkor szólt
Mózes: Ha más ember módjára, ágyában hal meg Korach és
pártja, akkor mi sem bizonyitja, hogy bekövetkezett haláluk
büntetés következménye. Ezért óhajtom ha Isten már az alkotás
idejében nyílást hagyott a földben, ám jó, ha pedig nem, akkor
most nyíljék meg a föld és nyelje el a bűnösöket. Alig mondta
ki ezt Mózest megnyitotta a föld száját és elnyelte őket házástól, mindenestől, minden embert ki Korachhoz tartozott. Rasi
mondja: Nézzétek mily súlyos bűn a pártoskodás, az egyenetlenség, rendszerint az Ég csak a húsz éven felüli bűnösöket sújtja,
itt azonbaii a kisdedek is elsülyedtek a földbe. Csupán Korach
fiai menekültek, mivel ők az utolsó pillanatban még megtértek
és nem állottak atyjuk pártján. Es elvesztek a község köréből
a jelen és a jövő életben. Egész Izráel pedig, kik körülöttük
voltak : לקולם
menekültek kiáltásukra, mivel sülyedés közben
rémülten kiáltottak: ,,Mózes igaz ember és a Tóra is igaz
Az
emberi lét végkérdésénél minden hitetlenség, miiuhrn álbölcsesség csődöt mond és nem marad más hátra, mint a hit. Aznapon
megbukik minden elmetehetség, elnémul minden tudomány, minden okoskodása ellenére.
9

A nép újra föllázad.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez: Mondd Eleázárnak, hogy
szedje föl a serpenyőket  ועשו אתם לקעי פחיםés készítsenek
azokból vert lemezeket az oltár bevonására és legyenek jeléül
Izráel fiainak, hogy pártoskodásuk miatt égtek el. Ezentúl pedig ne járjon úgy senki, mint Korach és az ő hivei, hanem, ha
valaki rosszat beszél, úgy bűnhődjék, כא של ד ב ל יי ביל משה לו

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

I

ז1ורא^צ

461

צאינה

קרח

miként Mózes bűnhődött, midőn Izraelről rosszat beszélt, hogy
keze poklos lett, igy fogja ezentúl Isten mindazokat büntetni,
akik Ahron főpapi jogosultságát kétségbe vonják. ״Es zúgolódott
Izráel fiainak egész községe másnap Mózes és Ahron ellen,
mondván:  ״ אתם המתם את עם ייTi ölitek meg az Örökkévaló
népét^^ De hiszen látták, hogy Korach és emberei elsülyedtek,
a kétszáz embert pedig az égből leszállt tűz ölte meg, hogyan
mondhatták tehát, hogy Mózes és Ahron öli meg a községet?
De úgy értették, ők okozták halálukat, mivel megparancsolták
nekik, hogy vegyenek serpenyüket, tegyenek reá tüzet és füstölgessenek, ezért égtek el. Erre megjelent Isten dicsősége és
szólt az Örökkévaló Mózesnek: Távozzatok el e község közepéből, hadd pusztitom el őket egy pillanat alatt. Mózes pedig
mondta Ahronnak : Vedd a serpenyüt, tégy reá oltáitüzet, vess
reá füstölőszert és vidd gyorsan a községhez, hogy engesztelést
szerezz érettük,  כי יצא הקצף מלמני ייmert kitört a harag az
Örökkévaló szine elöl. Bachja szerint a vészangyal neve : קצף
Ennek a vészangyalnak Isten már engedélyt adott, hogy Izráel
közt áldozatot szedjen, ezért sietette Mózes Ahront szólván:
 כי יצא הקצף מלפני ייKeczef angyal már elment az Örökkévaló
szine elöl a felhatalmazással, hogy Izráel közt pusztítást vigyen
véghez.
Es elkezdődött a csapás. Ahron pedig cselekedett Mózes
parancsa szerint, futott a gyülekezet közé és inie élkezdödött a
csapás a nép között; rátette a füstölőszert és engesztelést szerzett a népért. Megállótt a holtak és élők között és megszűnt a
csapás. Bölcseink szerint, Ahron a vészangyallal találkozván
megakarta akadályozni romboló müvet, mondván: Mózes meghagyása folytán vagyok itt, hogy a csapást megszüntessem, ez
azonban azt felelte én Isten meghatalmazása következtében cselekszem, igy hát engem Mózes el nem tilthat munkámban. Ekkor Ahron azt mondotta, hogy Mózes sohasem cselekszik önhatalmilag, hanem mindent Isten parancsára. Am ha nem hiszed,
menjünk a frigysátorba, ott van Isten is, Mózes is, kérdezzük
meg. Erre vall a Szentirás eme jelentése וישב אהרן אל משה אל
 ״ פ תח אהל מועדAhron visszatért (a vészangyallal) Mózeshez a
gyülekezés sátorának bejáratához.^‘
Rasi mondja, azért parancsolta Mózes Ahronnak, hogy
füstölgés által szüntesse meg a csapást, mivel a nép azt a hirt
terjesztette, hogy a füstölöszerben méreg van, általa pusztúltak
f
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el Nádab és Abihu, általa a kétszázötven pártUtö, ezért óhajtóttá Mózes a népnek bebizonyitani, hogy a füstölöszer ellenkező hatást tesz, általa szűnik meg* a csapás, a pestis és hogy nem a
füstölöszer öl, hanem a bűn az, mely halált von maga után.
E számtalan jelek és példák ellenére sem okúit a nép, hanem
még mindég Ahront okozta minden bajért és nem hitte, hogy
főpapi tisztségét Istentől nyerte, ezért Isten újabb jelet akart
mutatni és szólt Mózeshez : Szólj Izráel fiaihoz וקח טאתם מטה
 מטהés végy tőlük egy־egy botot, az atyai ház szerint, minden
törzsből egyet, tizenkét botot, mindenik nevét ird az ő botjára.
Ahrou nevét pedig ird Lévi botjára és tedd a botokat a gyülekezés sátorába, a bizonyság elé. És lészen, az a férfiú, kit én
kiválasztok, annak botja fog kivirúlni. Ok még mindég azt vitatták, hogy fölötte célszerűbb, ha az elsöszülöttek áldoznak és
nem a kohaniták, mert akkor minden törzs részt nyer isteni־
szolgálatból. Ezért akarta Isten egy újabb jel által bizoiiyitaiii,
hogy Isten csakis Lévi törzsét választotta az isteniszolgálat
végzésére.
Mózes vette a botokat a fejedelmektől, Ahron botját pedig
a többi közé keverte. Nem tette külön, nehogy azt mondhassák,
hogy Mózes Ahron botját közelebb állította a frigyszekrényhez,
ezért virúlt az ö botja. Es lön másnap, bement Mózes a bizonyság sátorába és ime kivirúlt Ahron botja, Lévi háza számára ;
bimbót fakasztott, virágot hajtott és mándulát érlelt. Jeléül annak, miként a mandulafa korán virágzik, igy azok is, akik
Ahron tisztségét kétségbe vonják csakhamar büntetésben fognak
részesülni. Ok látták az újabb jelet és elvitte kiki-^z ö botját.
De Izrael fiai még nem voltak eléggé kibékülve a helyzettel és
szóltak: Egy része a községnek elsülyedt, másrésze tűzhalált
szenvedett, sokan elpusztúltak csapás által: íme elpusztúlunk,
elveszünk, mindnyájan elveszünk. Mindenki, aki közel megy az
Örökkévaló hajlékához, meghal, vájjon teljesen elpusztúlunk־e ?
Ovhatatlan, hogy midőn áldozatot hozunk, vagy imádkozunk,
egy lépéssel ne menjünk közelebb, mint a megengedett határ
és akkor elhalunk.
Ekkor azt mondta Isten, hogy Ahron és fiai őrködjenek a
fölött, hogy senki ne közlekedjék a szentélyhez és ők lesznek
felelősek, ha Izráel fiai túllépnék a határt, xVhron tanitsa meg
erre Lévi törzsét, ez pedig adja tovább a tant Izráel fiainak.
;,Én pedig, ime elvettem testvéreiteket a levitákat Izráel fiai
1
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kö/ül  לכם מתנהnektek adva adományul“, hogy segítsenek őrizni
a szentélyt, nehogy avatatlan, idegen, aki nem Ahron származásából való az áldozatot elkészitse. Bárha Sámuel próféta egy
Ízben áldozott, noha nem volt kohén, de ez csupán egyszer és
végső szükségben történt.  עבודת מתנדוA leviták tiszteletbeli állást foglalnak el, ezért ne dolgoztass velük, mint napszámossal
Es szólt az Örökkévaló Ahronhoz : ״Én pedig ime adtam neked
ajándékaim örizetét^^ jMidras magyarázza: Hasonló ez az eset
ahhoz, midőn a király kedvelt emberének birtokot ajándékozott,
de egy nagylelkű adományról nem állított ki okmányt és igy
ellenségei megtámadták azt állítva, jogtalanúl élvezi a birtok
jövedelmét, mivel a király nem ajándékozta azt neki. Hogy tehát kedvence ilyen gyanusitásoknak tovább ne legyen kitéve a
király ajándékozását írásba foglalta és az okmányt kezébe adta,
hogy mindenki előtt igazolhassa magát. Isten Ahront a főpapi
tisztséggel ruházta fel, de jött Korach és kétségbe vonta, hogy
Isten Ahront bizta meg a tisztséggel, ezért Korach lázadása után
Isten Írásba foglalta ajándékát és parancsképpen megjelölte a..huszonnégy rendbeli ajándékot, mely Ahronnak jár.
f

r

f

Chukasz

^ ה ס ת

ít parah • aduma.
f

t

* *

'

Szólt az Örökkévaló Mózeshez meg Ahronhoz, mondván :
 זאת הקת התורהEz a Tóra törvénye“, vagyis a parah adumáról
szóló törvény lényegét, eszméjét, értelmét halandó föl nem fog־
hatja. Törvényt alkottam, rendeletét adtam és nincs jogod emberfia tetteimet, ^szándékomat felülbírálni. Bölcseink szerint a
vörös tehén engesztelésül szolgált az arany borjuhért, vagy
amint szellemesen mondják, hadd jöjjön az anya és tegye jóvá
gyermeke hibáját. Eleázár készítette el a vörös tehén áldozatot
és nem Ahron, mivel Ahron készítette az aranyborjúht, ezért ő
alkalmatlannak bizonyúlt az engesztelést eredményező parah
adiimár elkészíteni. Salamon király bölcsességével be akart hatolni a parah aduma értelmébe, de nem volt képes erre. Pedig
Salamon király bölcsessége példátlan nagy volt. Midőn Salamon
király Isten szentélyét akarta építeni, Egyptom királyától kért
építőmestereket, mivel az egyptomi kőművesek igen ügyesek
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voltak. Egyptom királya, aki nem szivesen látta, hogy Istennek
szentélyt épitenek, de aki Salamon király kívánságát nem tudta
megtagadni, legott csilagjósait gyűjtötte egybe, ezek olyan kömíveseket választottak ki, akik még az év folyamán bevégzik
földi pályájukat és ezeket küldte Jeruzsálembe. De midőn SaIámon király színe elé kerültek, ez megbotránkozva kiáltott fel:
Hiszen ezek holt emberek! Erre valamennyit halotti ruhába öltöztetve visszaküldte Egyptom királyához ilyen üzenettel : Vájjon
azért külted־e hozzám e holtakat, mivel Egyptomban nem telik halottas ruhára, hogy tehát én lássam el őket halotti köntösökkel?
Ezek után Egyptom királya egészséges kömiveseket küldött
Jeruzsálembe.
Mivel az aranyborjúhoz összeszedték az aranyat, ezért
kellett sok pénzt gyűjteni, hogy olyan ־tehenet vegyenek érte,
mely egészen vörös volt, hibátlan és amelyen soha iga nem
volt. Ok hibásak lettek az aranborjúh imádása által, most tehát
hibátlan tehenet kellett venniök. Miként az aranyborjúht, úgy a
vörös tehenet is elégették. Valamint Izráel akkoron levetette
magáról az isteniszolgálat igáját, úgy a vörös tehénnek is olyannak kellett lenni, amelyen soha iga, teher nem volt. Háromfélét dobtak a parah aduma tüzébe emlékezetül a háromezer enibérré, akik az aranyborjúi! imádásért halállal bűnhődtek. Aki
holtettestet érintett, azt a vörös tehén hamujával és a vele vegyitett vizével megfecskendezték, azután tiszta lett.
Jellemző az emberre nézve, hogy a bűnt fölötte tökéle־
tesebben követi el, mint az isteni parancsot. Valaki ־képes
egész éjjelen át a kártyaasztalnál ülni és még csak nem is
fárad el, nem is esik neki nehezére. Ellenben, ha valakinek
megparancsolnák, hogy egész éjszaka Tórával foglalkozzék elszörnyüködne, nagy, szinte elviselhetetlen tehernek tartaná ezt.
A parah aduma a bűn jelképe, hiszen a bűn, a tisztátalanság
eltüntetésére lett alkalmazva. Isten tehát megparancsolta Mózesnek, hogy szóljon Izráel fiaihoz,  ויקחו אליךhogy vegyék példaképen szemük elé  פר ה אדומהa vétket, a bűnt. Hogyan lesz
az elkövetve?  תמימהTökéletesen,  אשר אין בה מוםhibátlanúl
és  אשר לא עלה עליה עולmég csak nem is terhes, nem esik az
embernek nehezére, de Isten megköveteli, hogy vegyen Eleázár
a pap az újjával annak véréből  והזה אל נכח פני אהל מועדés. fecskendezzen a gyülekezés sátorának eleje felé, mintegy újjal
oda mutatva a szentélyre, a vallás jelvényére, hogy ott van a
ff
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helye az ilyen buzgólkodásnak, hogy a vallás parancsait kell
ilyen tökéletesen teljesiteni és nem a bűnt a vétket, az erkölcstelenséget. ׳
״Ez a tan  אדם כי ימות באהל, ha meghal az ember a sátorbán, bárki bemegy e sátorba, tisztátalan hét napig. ״Rabbi Jochanán igy magyarázza ezt:  זאת התורהEttől a Tórától ne váljék
meg az ember  אדם בי ימות באהלhalála napjáig. így is lehet
magyarázni: Bármennyit fárad is az ember e földön, küzd, lót,
fut, keres és szerez, a látható eredmény végre mégis csak egy
négy deszkából összetákolt koporsó.  זאת התורהEz a Tóra tana,
 אדם כי ימותha az ember meghal, ב אהל, a koporsóba kerül, ez
minden fáradságának látható, földi eredménye, mert hiszen nem
visz magával egyebet a sirba földi szerzeményeiből. Bizony ha
a fa elszárad, eltöri az első vihar, a felleg eltűnik, mihelyt
utolsó csepje a földre húllt és a láng elhal, mihelyt nincs mit
emésztenie. Por, hamu vagy ember, ezért gondolkozzál!
.
״Es meghalt ott Mirjam״. Azért olvassuk Mirjam halálát
közvetlen a parah aduma törvénye mellett, mivel az igazak halála éppúgy hoz engesztelést a bűnös korra, az emberekre,
mint a parah aduma hamuja.  ״ ולא היה מים לעדהés nem volt
vize a községnek״. Mirjam érdemében élvezték az izráeliták
negyven éven át a vizet a pusztában, midőn pedig meghalt,
nem volt többé vizük. Olyan a jótékony, nemesszivű nő, mint
a tiszta forrás, mennél több vizet merítenek a forrásból annál
jobban szaporodik benne a viz, mennél több jótékonyságot gyakőről a nő, annál nagyobb az Isten áldása, mely reá háramlik.

Mózes a sziklából vizet fakaszt.
• •

'

״Osszegyülekeztek Mózes és Ahron ellen ״szólván, mivel
Mirjam meghalt, ezért mi már szomjan haljunk? Es zúgolódtak
Mózes ellen, de Isten azt mondta Mózesnek: ״Vedd azt a botod,״
melylyel Jákob a Jordán folyón átkelt, melyet aztán Juda Támarnak zálogúl adott, melylyel később Mózes a csodákat mivelte
Egyptomban, Ahron pedig kígyóvá változtatta Fáraó előtt és
és melylyel végre Dávid megölte a pogány ״óriást. ״És szóljatok a sziklához, az ő szemük előtt, hogy adja vizét és kihozasz nekik vizet a sziklából és megitatod a községet ' meg a
barmait״. Isten nem csupán az emberek szükségletéről gondoskodik^ bánén; ?tz állatéról is• A nép közmi sokan jgy vélekedtek;
f
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Mózes sok éven által pásztorkodott, íg y hát tapasztalatból tudja
melyik sziklából lehet, bot által nyilast ütve vizet kihozni, de
ez korántsem isteni csoda, ezért mondta Isten Mózesnek, hogy
ne üssön, hanem beszéljen a sziklához, hogy adja elő vizét.
Mózes azonban nagy ingerültségében megfeledkezett רך את הסלע
és rávágott a sziklára kétszer is, mivel az első ütésre nem igen
jött víz, hiszen nem ütni kellett volna reá, ezért nem akarta
vizét előadni, nehogy azonban Mózes szégyenben maradjon egész
Izráel előtt, ezért jött a második ütésre viz belőle. Tömérdek
sok víz jött a sziklából, úgy, hogy az egész nép sok barmaival
ihatott belőle.
״És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Mivelhogy nem hittetek bennem, hogy megszenteljetek engem Izráel fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be a gyülekezetei az országba,
melyet nekik adtam^^ Bárha, midőn az izráeliták hús után vágyakoztak, Mózes azt mondta Istennek: Vájjon annyi juhot és
marhát lehet-e nekik levágni, hogy elég legyen nekik, ami nagyobb bűn volt, mint az, hogy a sziklára ütött, mégis amazért
nem, hanem csak utolsó tettéért büntette Isten Mózest, mivel ez
a nép szeme előtt történt és a nyilvános vétkezés olyan számbán megy, mintha Isten nevét nyilvánosan meggyalázzák. Ellenben, ha Mózes beszélt volna a sziklához és ez vizét adta volna,
akkor ezzel Isten neve dicsőítve lett volna, mivel Izráel akkor igy
gondolkodna: Ha már az érzéketlen kő, mely sem nem beszél,
sem nem hall. Isten akaratát és parancsát teljesiti, mennyivel
inkább kötelességünk nekünk Isten szavára. hallgatni és páráncsait követni.
Bölcseink nézete szerint Mózes azáltal vétkezett, mivel indulatosan szólt Izráelhez : ״Halljátok csak ti ellenszegülők!^^ amiből azt
következtette a nép, hogy Isten is indulatosan szólt Mózeshez,
ami pedig annak a jele, hogy Istennek is nehezére esik a nép
kívánságának eleget tenni, mert rendszerint, ha az embertől
olyasmit kérnek, amit nem képes megadni, akkor haragszik.
Mások szerint azonban az volt Mózes és Ahron bűne, hogy azt
mondották: ״Vájjon ebből a sziklából h o z z u n k - e ki nektek
vizet^^, mintha tőlük és nem Istentől függne a dolog. Mózes
kérte Istent, hogy nyilvánítsa ki hibáját, bűnét, nehogy a világ
azt tartsa, hogy őt is, meg Áhront is olyan bűn terheli, mint
egész Izráelt. Isten Mózes ebbeli kívánságát teljesítette is,
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״Ez a pörlekedés vize^^ Ez azon viz, mely által Mózes
büntetésben részesült és a melyre az egyptomi jóslók céloztak,
mondván: Izráel segítője viz által fog bűnhődni és ebben bízva,
adott Fáraó parancsot, hogy minden figyermek a vízbe dobassék.
״Es megszenteltetett Isten általiik^^ Mivel, ha Isten az igazakat
is bünteti a gonoszak megszivlelik azt, ekként gondolkozván, ha
Isten az igaz embert is bünteti, mennyivel inkább büntet majd
minket, ezért térjünk meg.
Mózes küldött követeket Edom királyhoz mondván : Izsák
két fiára ki volt mondva az isteni határozat, כי גר יהיה זרעך
hogy utódai rabszolgaságban fognak sínylődni. Ez indította Ézsaut,
a te ősödet arra, hogy elváljék a mi ősünktől,- tlákobtól. így jutettunk mi, Jákob utódai Egyptombn rabszolgaságba, ahol rosszúl
bántak velünk, de Isten meghallotta hangunkat, mivel Izsák megáldotta Jákobot,  הקול קול יעקבhogy valahányszor fölemeli
hangját imára, Isten megfogja hallani és kiváltott minket. Most
tehát, minthogy nem segitkeztél nekünk és nem osztottad meg
velünk a rabság kínjait  נעברה נא בארצךsegíts, hogy országodon
keresztül vonúlni engedj minket, nem vonulunk át mezőn sem
szőlőn és nem iszunk a kút vizéből. Bárha mannával és saját
kutunkkal re*ndelkezünk, ezúttal nem azt fogjuk használni, hanem tőled veszünk pénzért ételt, italt. Innen a tanulság, hogy ha valaki vendéglőbe száll, ha hozott is magával élelmiszert, ne azt
fogyassza el, hanem rendeljen a vendégfogadósnál ebédet. Barmaink száját be fogjuk kötni, nehogy rétjeitekről egyenek, nem
térünk le az országútról se jobbra, se balra, aniig át nem vonultunk határodon. Edom visszaüzent : Nem fogsz átvonúlni országoniban és ha ti dicsekedtek hangotokkal, Jákob hangjával,
a Tóra és ima hangjával, hát én az én áldásommal jövök elébetek, kardommal, melylyel Izsák megáldott engem. Ezért ne
merészelj országomba jönni. Izráel tehát eltért tőle.
Az Örökkévaló szólt Mózeshez : Takaritassék el Ahron népéhez, mert nem fog bemenni az országba, על אשר בריתם את פי
mivelhogy ellenszegültetek parancsomnak. Isten az igaz ember
legcsekélyebb bűnét, példásan, szigorúan megbünteti. הור ההר
״Hór hegyén ^־E hegy onnan vette nevét, hogy egy hegy a
másik fölé emelkedett. Három nevezetes hegy volt a sivatagban:
Szinai hegye, ahol a Tóra adatott, Ilór hegye, ahol Ahron ׳halt
el és Nébó hegye, ahol Mózes temettetett el. Isten előre tudatja
a szentéletű emberrel, hogy melyik napon fog elhalni, hogy végf
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rendelkezésre ideje legyen.  קח את אהרןVedd Ahront, szép szóval
nyerd meg, mondd neki : Udv neked testvérem, ki abban a sze־
rencsébeh részesülsz, hogy fiad utódod lesz, hivatalodba és nyomdohaidba lép, amely szerencsében én nem fogok részesülni. ,,Vettesd
le Ahronnal az ö ruháit és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az ö
fiát^^
Mózes kora reggel elment Ahron sátrába, ez csodálkozva
kérdezősködött korai látogatásának oka fölött, ^lózes felelt:
Egész éjjel a teremtés történetét tanulmányoztam és sok feltűnőt,
értelmetlent találtam benne. Jer tanulmányozzuk át újból ketten.
Mikor Adám halálához értek, Mózes azt mondta: Lám, mi is
Így járunk nemsokára. En, ki angyalokat győztem le az égben,
te ki a pusztító angyalt működésében megakadályoztad, éppen
úgy halunk meg, mint Adám. Ekkor Ahron igy szólt Mózeshez:
Talán megbízásod van Istentől, hogy halálomat jelentsed nekem ?
Igen — felelt Mózes. Kész vagy-e meghalni ? Ha Isten úgy
akarja, ám legyen: Akkor menjünk fel a hegyre. Ok tehát
Eleázárral együtt fölmentek, az izráeliták látták ezt, de azt hitték, hogy az isteni dicsőség akar velük ott valamit közölni. Ha
tudták volna, hogy Ahron utolsó útjára készül egyetemes könyörgés által, talán megakadályozták volna halálát. Fölérve a
hegyre, barlangot láttak, benne egy nyugágyat és szólt Mózes :
Itt halt meg Mirjam, én és te takarítottuk el, téged én és Eleázár fogunk eltakarítani, de ki fog engem eltemetni? Erre Isten mondta: En foglak eltemetni. Midőn Mózes és Eleázár Ahron nélkül lejött a hegyről, az izráeliták kérdőre vonták őket Ahron
miatt, ők pedig megmondták nekik, hogy meghalt. Hogy lehet
ez — mondák ők — ő, aki a halálangyalt megakadályozta
romboló müvében csak nem eshetett a halál angyal hatalmába?
Ha ide nem hozzátok őt, akkor végetek lesz. Erre fölvezette
Őket Mózes a hegyre és megmutatta nekik Ahron holttestét a
barlangban. Ez az, amit az írás mond : ויראו כל העדה כי גוע אהרן
״És látta az egész község, hogy Ahron kimúlt és megsiratta
Ahront Izráel egész háza harminc napig^^ Asszonyok, gyermekek
is megsíratták, mivel Ahron igen békeszerető volt és házastársak között sokszor helyreállította a megzavart békét. Midőn
Ahron a hegyre ért, látott a barlangban ágyat. Mózes felszólitóttá őt, hogy feküdjék az ágyra, midőn ez megtörtént, szólt:
Nyújtsd ki lábaidat és ő kinyújtotta, nyújts ki kezeidet, megtörtént.
Most húnyd le szemeidet, szorítsd össze ajkaidat és erre már mégis
• •
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halt. E pillanatban Mózes is vágyakozott igyen kimúlni, amit
Isten meg is ígért neki, mondván : Te ki fogsz múlni, miként
Ahron testvéred kimúlt.

A honfoglalás kezdete.
 וישמע הכנעניMeghallotta a Kanáani, hogy eljött Izráel,
tehát harcolt ellene és foglyokat ejtett közüle. Ekkor fogadalmát tett Izrael az Örökkévalónak: Ha kezembe adott ezt a népet, akkor átokként kiirtom városaikat. Ez nem is kanáani
népe volt, hanem Amálek, de álarcosai! a kanaáni nyelvét utánozva jött, hogy Izráelt megtévessze és úgy könyörögjön Istenhez, miszerint Kánaánt adja az ö kezébe. De Izrael gyanút fogott, hogy ez nem kanaáni nép, ezért csak igy künyörgött: ״Ha
kezembe adott ezt a népet *. De nem nevezte meg a népet, mert
nem volt tisztában azzal, hogy kanaáni-e vagy sem. így hát
Amálek furfangja‘ mit sem használt. Hámán amalekita származású, ezért álarcozziik mi is magunkat Purim ünnepén emlékezetül Amálek álarcozására. Rasi szerint  וישמע הכנעניKanaáni
azt hallotta, hogy Ahron elhalálozása következtében az állandó
felhő, mely Ahron érdemében folyton kisérte Izráelt, eltűnt,
ezért bátorkodott Izráelt megtámadni. Isten megsegítette Izraelt és
az elenséget kezébe adta, mire Izráel kiirtotta városait.
Aztán elvonúltak a líádastenger felé és elcsüggedt a nép az úton,
ekkor újból kikeltek Isten és Mózes ellen, panaszkodván kenyér
és vízhiányról. Habár volt mannájuk, azt kifogásolták, hogy
más nép készíthet több napra kenyeret, nekik naponta kell
szedniök és bizonytalan, ha vájjon másnap lesz-e mit enniök.
Isten pedig csak azért nem hullatott mannát több napra, hogy
bízzanak Istenben és higyjék, miszerint Isten, aki gondoskodik
minden teremtményéről, nem fo^ megfeledkezni róluk. Mivel pedig a nép bizalmatlan volt Isten iránt, וישלח יי כעם את הנחישים
rábocsátotta az Örökkévaló a népre a mérges kígyókat és megmarták a népet; és sokan elhaltak közölük. Azért büntette őket
mérges kígyók által, mivel ők is úgy vétkeztek, mint az első
kígyó, rosszat beszélve Istenről. És eljött a nép Mózeshez, mondván: Vétkeztünk, mert beszéltünk az Örökkévaló ellen, imádkozz
Istenhez, hogy távolítsa el tőlünk a kígyókat. Isten pedig mondta
Mózesnek: Készíts magadnak egy kígyót és tedd azt póznára és
lészen,  והיה כל הנחשminden megmart, ha arra néz, életben ma• •

f

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

ר

460

!וראינל

^

חהת

t

;

ן

צאינה

rád. Mihelyt megbánták tettüket, Mózes kész volt könyörögni
értök, Isten pedig legott megbocsátott nekik. Ebből a tanulság
11a valaki embertársát megbántotta és bocsánatot kér, ne kérleltesse magát a megbántott sokáig, hanem fogadja a bűnbánót
mindjárt szeretetébe. Ila pedig valaki Isten ellen vétett, ne
higyjö, hogy bűne oly nagy, melyre nem nyerhet bocsánatot,
hanem fordíiljon bizalommal a kegyes Istenhez, aki a bünbánót szivesen fogadja. A réz kigyót Mózes magas póznára helyezte, hogy Izráel kénytelen legyen a magasba emelni tekintettét Istenhez, mert nem a rézkigyó okozta a gyógyulást, hanem
az Istenben vetett hit és bizalom.
Izráel tovább vonúlt, mivel pedig Móab is megtagadta tőlük a keresztülvonulást, megkeritették Móabot Arnónig, mely
Móab határa volt.  על כן יאמר ב ס פ ר מלחמות ייRasi mondja:
Ha. majd az utókor az isteni harcokról megemlékezik csodákat
fog regélni az Arnon folyónál történtekről,  לאשר הנחליםhogy
hogyan folyt az emoriták vére, Arnón folyó mellett. Két magas
hegy között volt egy sikság, a hegyekben sok üreg, barlang
volt, amelyekbe az amoriták elrejtőztek, hogy Izráelre támadjanak, ha azok oda érnek, de midőn Izrael közeibe ért, a két
hegy egybeolvadt és agyonnyomta az elrejtőzött ellenséget. Erről az izráeliták úgy szereztek tudomást, hogy midőn Arnón
folyóhoz értek, látták, hogy a hegy alól patakokként ömlött a
vér a folyóba, mire haláladalt zengedezett Izráel. באר חפרוה
שרים
kút, melyet fejedelmek ásták^^: Mózes és Ahron. Miért
mondtak háladalt a kútról és nem a mannáról is? Mert Isten
megtiltotta nekik, mondván : Annyi rosszat beszéltek a mannáról, nem kivánom hát, hogy most dalt zengjenek róla, de a
kútról, nem mondtak rosszat, ezért megengedte Isten, hogy azt
megénekeljék.
 וממתנה נחליאלEz azt jelenti, hogy aki a Tórával foglalkozik, az Istent birja. De miért nem részesül földi javakban az,
aki a Tórát szorgosan tanulmányozza? Azért, hogy iparkodjék
az ember, minél többet vele foglalkozni, nem is e földön jár
ki a jutalom a Tóráért, hanem másvilágon.  ומבמות הגיאAki fenhéjázkodik, azt Isten lealacsonyitja, ellenben, aki megtér,
bűneit elhagyja és szerényen viseli magát, azt Isten magas
polcra emeli, amint mondva van; כל גיא ינשא
Aki lealacsonyitja magát, mint a völgy,
az fölmagasztaltatik.
ז
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 ״ וישלח ישראל מלאכיםIzráel követeket küldött Szichonlioz,
mondván : Hadd vonúljak át országodon, nem térünk le a mezöre és szőlőbe, az országúton fogunk menni/*^ Óh mily fontos
a békesség, minden más parancs teljesitése után nem kell magát törni, csak ha alkalom aiyilik annak követésére, akkor kell
azt teljesíteni, nem úgy a békét, melyről mondva van : בק ש שלום
 ״ ורדפהוkeresd a békét és törj utána“, keress módod és alkalmát, hogy a békét közvetíthessed. Bárha Isten azt parancsolta
Izraelnek, hogy a Kanaán országban lakó hét nemzetet irtsa ki,
kergesse el, Izráel mégis békés módon akarta az országot elfoglalni. Szichon azonbán bízva nagy eríijében megtagadta ízráel kívánságát, nem akarta országán átvonúlni engedni Izraelt,
összeszedte egész hadseregét és elébe ment Izráelnek, hogy megütközzék vele. De Izrael megverte és elfoglalta országát. Óg,
Básan királya is elébe ment Izraelnek, de Isten megnyugtatta
Izráelt, mondván:  אל תירא אתוNe félj nagy erejétől, mert kezedbe adom őt. Og igen öreg volt, ő volt az, aki Abrahámnak
jelentette, hogy Lót fogságba esett, ennek érdemében ért el ily
magas kort. Ezért félt Mózes, hogy ezen érdemében legyőzhetlen
lesz, de Isten, aki az ember legtitkosabb gondolatát is ismeri,
tudta, hogy Og annakidején annak reményében vitte a hirt Abrahárnnak, hogy ez ha üldözőbe veszi a királyokat, a harctéren
el fog esni és akkor ő fogja Szárát nőül venni, ezért mondta
Isten Mózesnek : Ne félj Óg érdemétől.  דכו אתו ואת בניוIzráel
tehát megverte őt és fiait, kik ugyancsak óriási erővel rendelkeztek. Ez az, amit az írás mond :  לא בגבורת הסום יחפקNem a
ló erejét kívánja, nem az ember izmos termetét kedveli, hanem
igenis szereti az Örökkévaló az ő jámborait, kik kegyelmére
várnak.
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Bálák meghívja Biíeámot.
 וירא בל ק בן צפורMikor látta Bálák, Cippór fia, hogy
legyőzte a két leghatalmasabb királyokat: Szichont meg
nagyon megrettent és már trónvesztettnek képzelte magát,
nem említi az írás,  מלך מואבhogy Móab királya volt.
מואב אל זקני מדין
mondta Móab Midjan véneinek''; Ez
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terrtiésj^etfölötti móddal harcol és győz, nos tí ismeritek Mózest,
mivel sokáig közietek lakott, mondjátok meg nekem, hogy miben nyilvánul az ö ereje, hatalma, legyőzhetetlensége ? Mire azt
felelték, hogy Mózes ereje csak ajkaiban, a szóban rejlik, azaz
imájában. Ha igy van — szólt Móab — nekünk is van emberünk, akinek ereje a szóban rejlik : feileám, majd megátkozza
Izráelt és igy ártalmatlanná teszük őt. Bárha Móab és Midjan
királyai örökös ellenségeskedésben éltek egymással, most a közös ellenség legyőzése érdekében kibékültek, szövetkeztek egymással. Móab azt mondotta: Most fölnyalja e gyülekezet egész
környékünket,  כלחוךה שוד את ירק השדהamint fölnyalja az ökör
a mező füvét gyökerestől, hogy újból ki nem csirázhat, igy fog
Izráel bennünket fölemészteni, hogy gyökér sem marad belőlünk.
 וישלח מלאכים אל בלעםÉs küldött követeket BUeámhoz,
Beor fiaihoz  פתורהPeszorba. Azért nevezték Peszórnak, mivel
az álomlátók megfejtés miatt hozzá zarándokoltak, lévén Bileám
próféta Isten kegyelméből. Nemcsak Izráelnek, a pogányoknak
is adott Isten prófétát, hogy az Egyisten ismeretre tanítsák. Hatalmas királyokat is adott nekik, mint Nebukadnecárt, aki oly
hatalmas volt, mint Salamon király. Köztük azonban óriási különbség volt erkölcsben, erényben, isteni félelemben. Salamon
szentélyt emelt Istennek, Nebukadnecár lerombolta azt. Dávid
király egész vagyonát a szentély felépítésére fordította, Hámán
pedig egész vagyonát oly célra használta, hogy vele Izráelt megsemmisitse.
Bálák üzenetet küldött Bileámnak, mondván : Egy nép jött
ki Egyptomból, ime ellepi a föld színét és lakik velem szemben, azért most jöjj el, kérlek, átkozd el a népet, ״mert tudom,
akit megáldasz, az áldott és akit elátkozol, az elátkozottá^ Bölcseink szeriht, ez tévedés volt. Bileám csak csillagjós volt és
ha látta a csillagokban fölirva, hogy ki fog rövidesen meghalni,
azt megátkozta és ha aztán az illető meghalt, a világ azt hitte,
hogy Bileám átka következtében halt cl. Móab vénei elérkeztek
hozzá varázsszerekkel kezükben, hogy Bileám ellen ne vethesse
hogy ezidőszerint nem rendelkezik a szükséges varázsszerekkel.
Sok aranyat, ezüstöt is vittek magukkal Bileám megjutalmazásara. Midjan vénei nem igen bíztak Bileám hatalmában, képességében és ezért igy gondolkoztak: Ha Bileám legott kész lesz
velünk jönni és kivánságuükat teljesiteni, akkor vap némi alapja
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az Ö beszédének, próféciái képességének, ellenben, ha elodázza
a dolgot, akkor szélhámosság az egész ténykedése. Ezért midőn
azt mondta nekik :  ״ לינו פה הלילהHáljatok itt az éjjek^ Midjan vénei távoztak és csak Móab küldöttsége maradt otr.
Isten eljött Bileámhoz és kérdé:  ״ מי האנשים האלהKik-e
férfiak nálad
Tudta Isten, hogy kik a férfiak, de beszédbe
akart ereszkedni Bileámmal és e kérdést bevezetésül használta.
Bileám feleié : Bálák, Cippór fia, Móab királya küldött hozzám,
hogy átkoztam meg Izráelt. Isten erre azt mondta neki: Ne
menj velük. Ekkor azt mondta Bileám: Jó majd itthon átkozom
meg a népet, erre Isten megtiltotta neki ezt, mondván : לא תאל
Ne átkozd el. Most azt mondta Bileám : Akkor megáldom. Nincs
szüksége e népnek áldásodra — szólt Isten  בי ברוך הוא, mert
úgyis áldott az. Bileám nem akarta a küldöttség előtt bevallani,
hogy Isten nem engedi Izráelt átkozni, hát azt mondotta neki.
Menjetek haza. Isten nem akarja, hogy veletek menjek, mivel
ez néni méltó hozzám, én csak nagy tekintélyű fejedelmek kiséretében mehetek.
Bálák tehát újra küldött fejedelmeket Bileámhoz, megüzenvén neki, hogy csak jöjjön el, nagy tiszteletben fogja öt részesiteni.^ Most már Bileám kénytelen volt bevallani : Ila nekem
adja Bálák tele házát ezüsttel ‘meg aranynyal, sem hághatom át
Istenem parancsát. Ezzel egyszersmind elárulta vágyait, hogy
sok pénzt vár Báláktól szolgálatáért. - így gondolkozott: Bármennyi pénzt ád is nekem Bálák még mindég nem áldozott eleget reám, minthogy, ha háborúba elegyedik Izráel ellen, ez fölőtte sok pénzbe kerül és még kétes a győzelem, a siker, de ha
én elátkozom, ennek hatása biztos és csalhatatlan. Bileám ezen
küldöttségnek is azt mondta, hogy háljanak meg nála, majd
meghallja éjjel, hogy mit határoz Isten. Ti csak embernek szolgái vagytok — szólt mentségül hozzájuk — és mégis parancsa
szerint kell cselekednetek, mennyivelkevésbbé tehetek én Uram
Istenem akarata ellenére.
Isten végre azt mondta Bileámnak: Am menj velük, ha
megfizetik fáradságodat, de csak azt cselekedjed, amit én neked mondani fogok. E kétes kilátás ellenére is elindúlt Bileám,
remélve, hogy Istent engedékenységre birja és hogy még is alkalnia lesz Izráelt megátkozni. Bileám fölkelt kora reggel és
bárha 30k szolgája volt, mégis annak örömében, hogy Izráelt
megátkozhatja, örimaga nyergelte föl szamarát, De Isten azt
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mondta neki: Istentelen te, Izrael őse, Abrabáin megelőzött téged, ő is korra reggel kelt fel és önmaga nyergelte f(d szamarát abbeli buzgóságában, hogy parancsomat mielőbb végrehajthassa és fiát nekem feláldozhassa. ־Ennek érdemében sem fogod
utódait inegátkozni. Isten haragja föllobbant Bileám ellen, hogy
ö menni akar. De hiszen Isten megengedte ezt neki ? Igen megengedte neki, hogy menjen, de nem, hogy átkozzon. Isten azonbán Bileám szivében olvasta a szándékot, hogy Izráelt megátkozni akarná, ezért haragudott meg reá. Az egész dologban feltűnőnek tetszik, mit bánta Isten, ha Bileám átkozza is Izráelt,
hiszen, ha Isten nem akarja Izráelt bántani, akkor egyszerűen
nem teljesiti Bileám átkát? ügyde Isten jól tudta, hogy Izráel
közül Móab leányai miatt sokan el fognak esni, nehogy tehát
Izráel azt higyje, hogy ez Bileám átka miatt történik, ezért
nem engedte meg Bileámnak az átkozást. Még van itt egy dolog,
ami gondolkozásba ejt, hiszen Bileám e pénzsovár ember. Isten
parancsának megkerülésével, elérhette . volna célját és Bálák
jutalmát, ha nem is átkozhatta Izráelt, de megáldhatta volna
Bálákot, hogy szerencséje legyen, hogy minden vállalata, minden hadmivelete sikerüljön? Ámde Bileám csak átkozni tudott,
de nem áldani, átka igen, dé áldása nem teljesült, hiszen önmagát is megáldotta és kivánta, hogy olyan vége legyen, mint
Izráelnek és mégsem teljesült, mert kard élével megölték.
^ Az Örökkévaló küldte angyalát Bileám útjára akadályézóúl.. A szamár látta az angyalt és letért az útroL •és ment a
mezőn, Bileám ezért verte a szamarát, majd a szőlők gyalogútján megállt az angyal, ekkor a szamár, hogy kitérjen az angyal előtt, a kerités falához szorúlt és odaszoritotta a falhoz
Bileám lábát és ő újra'Tnegvertc, végre az angyal megállt egy
szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni, ezért a szamár lehevert Bileám alatt; Erre fellobbant Bihiám haragja és megverte
a szamarat bottal. Ekkor megszólalt a szamár, mondván : Mit
tettem neked, hogy megvertél már három Ízben? Mert játékot
űztél velem, — felelt Bileám — ha kard volna kezemben, bizony most megöltelek volna. Most azt mondta a
szamár: Egy egész népet elakarsz veszíteni és velem szemben
kardra van szükséged? Erre Bileám nem talált feleletet. Végre
megnyitotta az Örökkévaló Bileám szemeit és meglátta az angyalt, mire meghajolt éwS arcraborúlt,
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Es mondta az Örökkévaló angyala: Miért verted szamara־,
dat immár három ízben? íme én kijöttem akadályozóúl, mert
utad rómlást okoz, a szamár meglátott engem és kitért előttem,
ha ezt nem teszi vala, bizony téged megöltelek, azt pedig életben
hagytam volna. És felelt Bileam:  ״ חטאתי כי לא ילעתיVétkeztem,
mert nem tudtam, hogy te állsz elémbe az úton,“ A. Tora ismerése, tanúlmányozása kötelessége minden embernek, ismerni a
vallás törvényeit tartozik minden hithü izraelita, mert a Tóratudomány növeli a lélekeröt, lemetszi, lehántja durvaságát. A miveletlen tömeg ereje félelmetes, a tanulté imponáló. A tudatlan
nép ereje pusztító orkánná nőhet, a tanúit tömegé legföljebb
tisztitó és megtermékenyitö zivatarban oldódik fel. Aki a népet
tanítja villániháritókat épít az egyház épülete mellé, forrásokat
nyit meg a parlagon heverő területek megmivelésére, csákányokát ad a válaszfalak lerombolására, ráspolyt az ellentétek elsimitására, fát •az örvények áthidalására és kapcsot a lelkek egyesitésére. Valamint az, aki az állam törvénye ellen vét, nem hozhatja fel mentségére azf, hogy nem ismeri a törvén}׳t, mert a
törvényt ismerni minden állampolgár kötelessége, úgy ha valaki
Isten parancsa ellen vétkezik nem védheti magát azzal, hogy nem
tanúit, nem ismeri a vallás rendeletéit, hiszen már maga az, hogy
nem tanúi mányozta a törvényt, nem ismeri a Tóra szabályait,
elég nagy mulasztás, bűn, vétek, hiba és szellemi fogyatkozás.
BBeám.is, aki önhittségében azt állította önmagáról : ״Aki hallja
Isten szózatát  ויודע לעת עליקés ismeri a Legfelsőbb gondolatát“
és végre még szamarának gondolatát sem ismerte, belátta, hogy
ez nagy szellemi fogyatkozásra vall nála, ezért mondta: חטאתי
már azzal is vétkeztem, hogy nem tudtam eleget, nem tudtam*
hogy te álsz elémbe.
Majd azt mondotta az angyalnak : Ha utam visszatetsző
szemeidben, vissza akarok menni. Látom már ez Isten szokása,
eljárása : Először engedélyt ád, aztán angyalt küld akadályozóúl.
Abrahámnak is előbb meghagyta, hogy áldozza fel fiát, aztán
angyalt küldött, aki visszatartotta öt Isten parancsának teljesitésétöl. Nekem is megengedte, hogy menjek Bálák küldöttjeivel,
most meg általad megakadályozza tervemet. Erre az angyal azt
mondta neki: Menj a férfiakkal, de csak azt az igét, melyet én
mondok neked, azt mondjad cl.
Bileám tehát elment Bálák fejedelmeivel. Bálák eléje ment
és szemrehányást tett neki, hogy miért nem jött már előbb, Bif
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leám pedig szabadkozott, hogy most sem tudja, vájjon képes
lesz-e kívánságát teljesíteni, mert csak azt mondhatja, amit Isten
megenged neki. Bálák aztán hét oltárt épített Istennek, mondván:
Izrael hét őse Adám, Kajin, Nóach, Abrahám, Izsák, Jákob és
Mózes oltárt épített neki, majd én magam építek annyit neki,
hátha ez kedves lesz előtte és ennek révén megengedi, hogy
Bileám elátkozza Izraelt, de Isten nem szívesen vette oltárait.
Bálák hegyre vezette Bileámot, hogy onnan láthassa Izráelt és
megverhesse szemmel. Bileám egy szemén vak és egy lábán béna volt. Egész ereje abban állt, hogy kitudta számítani azt a
pillanatot, amelyben Isten haragszik, ilyen időben akarta Izráelt
átkozni, de Isten Izráel iránti szeretetből, abban az időben egyáltalában nem haragudott.
És az Örökkévaló tett igét Bileám szájába, mire elkezdte
példázatát és mondta: ,.Aramból hozatott engem Bálák Móab
királya ; jöjj átkozd el nekem Jákobot, jöjj szidalmazd Izráelt.
Hogyan és miként átkozhatnám én Izráelt, én ki Aramból jöttem
hiszen Izráel őse, Abrahám áldásokkal telve hagyta oda Ararnt,
az az Abraham, aki Lótot megmentett<i és kinek leányától te
Bálák származol. Vagy átkozzam e Jákobot, akinek én létezésemet köszönhetem, mivel én Lábántól származom, akinek pedig
mindaddig nem voltak íiai, inig Jákob házához nem került. De
még ha megfeledkezném is az Abrahám és Jákob iránti háláról,
akkor sem átkozhatnám Izráelt, mivel csak akkor vagyok képes
átkozni, ha Isten haragszik, de hogyan átkozzam, ha Isten szándékkal ebben az időben nem haragszik.  מי מנה עפר יעקבKi
számlálhatja meg Izráel érdemeit, hogy Pára adumát áldozott
és annak hamujával tisztálkodik.  ״ תמות נפשי מות ישריםHaljon
meg lelkem ez igazak halálával és legyen a végem olyan, mint
az övé.“ Ez nem teljesedett, mert Bileám harmincnégy éves korában halt meg Pinchasz kardja által.
Es mondta Bálák: ^lit tettél velem? Hogy elátkozd elleneimet, hozattalak és ime megáld(»ttad. 0 pedig felelt: Csak
•
**
*
amit az Örökkévaló számba ad, azt mondhatom. Kerestek tehát
más helyet, elvitte öt Piszga tetejére és épített újból hét oltárt,
azt hitte, mivel Mózes onnan fogja megtekinteni az ígért országot aztán pedig meghal, ezért könnyebb lesz onnan Izráelt megátkozni. Midőn Bálák emberei látták, hogy Bileám átok helyett
áldást mond Izráelre, egyrésze távozott, másik része ott maradt
és gúnyolódott Bileámmal, mondván : Nos, mit mond Isten, hiszen
f
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íe nem tudsz egyebet cselekedni, csak amit Isten megenged
neked. Erre Bileam megharagudott Bálákra és szólt: Te veszteg
maradsz és tűröd, hogy Istent káromolják ! Állj lábadra, ha Istenröl van szó. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, sem emberfia, hogy meggondolja magát, meghagyta, hog3 ׳Izráelt megáldjam és ettől el nem áll. Nem szemlélt jogtalanságot Jákobnál,
Isten az ö őrzője, hogyan átkozhatnám tehát? Most azt mondta
Bálák : Tekints a késő jövőbe, ha már nem Mózes lesz vezére
e népnek, aki oltalmazza, hátha megátkozhatnád utódját és vele
Izráel jövőjét. Mire Bileám azt felelte: Mózesnek méltó utódja
Jósua lesz,  ותרועת מלך בוakinek riadó harsonájának hangjától
egy város erős fala be fog dőlni. Nem áll az, amit te mondasz,
liogy  ״egy nép jött ki Egyptombók^ mert nem önmaga ment ki,
hanem Isten vezette ki öt Egyptomból. Erős érdeme, hogy nem
ád semmit jóslásokra és nincs varázslás Izráelben, Isten angyalai megmondják Jákobnak idejében, hogy mit cselekszik és mit
kivan Isten. Babonában nem hisz,  עם כלביא יקוםp mint oroszlán
fürgén kel föl reggel az Isten imádására és nem fekszik le, inig
hitvallomását el nem mondotta, ezért nem fog rajta semmiféle
varázsszó.
Bálák indulatosan szólt: Se ne átkozd, se ne áldd öt, majd
újból kísérletezett,'tudta csillagjóslat által, hogy Izráel Peór bálványa körül vétkezni fog, elvezette tehát Bileámot Peór tetejére,
hogy onnan szórja átkát Izráel felé. És elkezdte példázatát mondván: ״Szól, aki hallja Isten szózatát, aki látja a Mindenható
látomását, leboriilva és nyitott szem ekkel.N em tudott megállani
Isten előtt, hanem mindannyiszor leborúlt a földre, valahányszor
Isten szólt hozzá. És midőn megpillantotta Izráelt táborozva
törzsei szerint, megszállotta öt az Isten szelleme. Ekkor fakadt
e szavakra :  ״ מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראלóh mi szépek
a te sátraid Jákob, a te lakhelyed óh Izráel.“ A családi élet tisztasága, melyet Izráelben szemlélt, lefegyverezte a nagy átkozót
és az Izráelben tapasztalt hitvestársi hűség nyitották meg ajkait
önkéntelen áldásra. Egy sem nyitott közütök ajtót a másiknak
ajtaja irányában, hogy családi ügyeibe ne pillanathasson és hogy
meg ne irigyelje embertársa vagyonát és benső családi boldogságát. Olyan Izráel tiszta élete, mint a hosszannyúló patakok kedvés csörgedezése ; hűségük szivbeli virágokat teremt, mint a folyam melletti kertek, hirnevük olyan, mint az Isten ültette áloék,
melyeknek illatárja messzire terjed ; szövetkezésük oly szilárd,
✓
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mint a cédrusok a viz mellett. Tanodáikban terjesztik a tudómányt, a szegények ingyen oktatásban részesülnek, templomaikbán zsolozsmák hangomnak el, melyek andalitóak és a szivet
felüditik. Bölcseink szerint Bileám áldásai mind kárba vesztek,
midőn a szentély leromboltatott, csupán az iskolairól és templomairól elmondottak maradtak épségben mai napig is.
Erre fölkerekedett Bileám és elment, visszatért lakhelyére ;
Bálák is elment útjára. Mikor Izráel Sittimben lakott elkezdett
a nép paráználkodni Móab leányaival. Bileám tanácsára Móab
leánya liizelgö, kacér beszédükkel hálóikba csalták Izráel fiait.
״Miért gyűlöltök minket — szóltak — hiszen mi rokonok vagyünk, valamennyien egy törzsből, Terachtól származunk. Mi
úgy szeretünk titeket^^ És elhalmozták őket ajándékokkal, majd
ünnepélyeikhez meghivták őket és részegitő itallal kedveskedtek
nekik, ők pedig ettck-ittak velük és végre csatlakoztak BaálBeórhoz. Erre Isten megliaragudott és a nép főnökeit fölakasz־
tatla. Ennek láttára Bileám fölötte megörült, most már remélte,
hogy Izráel elvész, minthogy bálványt imád, paráználkodott és
Binchasz megölt egy fejedelmet köztük, tehát a három főbűn
terhelte őkel.
Zimri, Szolú fia Simeon törzsének fejedelme vett egy előkelő midjanita nőt és karonfogva odavezette Mózes elé és egész
Izráel jelenlétében kérdé Mózestől: ״Elvehetem-e ezt a midjanita
nőt feleségül? Mózes természetesen nemmel felelt. ״Akkor —
szólt Zimri — ki engedte meg neked, hogy midjanita nőt, Jetró
leányát nőül vegyed?*^ Mózes e hallatlan sértésre nem volt. képes felelni, jóllehet, hogy azt mondhatta volna, hogy Cipóra
előbb zsidóvá lett és csak aztán vette nőül. Zimri szó nélkül
elfordúlt és vitte a midjanita nőt lakására. Ekkor Finchaszt
megszállta a buzgalom, mivel látta, hogy Mózes tehetetlenül áll és elfeledte az erre vonatkozó vallási szabályt, hogy, ha valaki első felhevülésben az erkölcstelenséget elkövető embert megöli, nem jár
érte bántódás, büntetés, fogta tehát a dárdát, bement az izráelita
férfi után a kamrába és átdöfte mindkettőjüket a férfit és a
nőt. Erre megszűnt a csapás, mely Izráel között kiütött, mióta
az izráeliták Baál-Feór (dőtt leborúltak. Voltak pedig, akik meg־
haltak a csapás alatt: huszonnégyezren, az aranyborjúk készitésénél csupán háromezer halt el, itt azonban huszonnégyezer
mivel az erkölcstelen, parázna cselekedet még súlyosabb bűn,
mint a bálványimádás. Egyébiránt itt bálványt is imádtak.
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finchasz jutalma.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: p פנחס בן אלעזר
 הכהןp  אהPinchasz, Eleázár fia. Ahron a pap fia elfordította
haragomat Izrael fiairól, midőn biizgólkodott érettem, hogy nem
pusztítottam ki Izrael fiait buzgalmambaiP^ Nehogy Izrael azt
higyje, miszerint csak huszonnégyezer emberre mondatott ki a
romlás, az elpusztulás végzete, ezért nyilvánitja a Szentirás,
hogy bizony többen haltak volna el a csapásban, talán az egész
nemzet, ha Pinchasz erélyes és elszánt föllépése ki nem •engesztelte volna Istent. Azért omliti a Szentírás Pinchasz papi
voltát, mivel kiemelni akarja azt a körülményt, bárha a béke
embere, pap volt, aki soha fegyvert nem forgatott, most, hogy
Isten nevét meggyalázva, Izráel létét veszélyeztetve látta, fegyvert ragadott és hősies elszántsággal leszúrta a vétkes fejedelmet és a midjanita nőt. Mivel pedig ez a tett visszatetszett a
nép egy részének szemeiben, kivált a leszúrt fejedelem szükebb
családja és törzsében és gúnyorosan szóltak: Láttátok ezt az
embert, akinek anyai részről való nagy atyja Jetró borjúkat
nevelt a bálványimádás céljából, imhol bátorkodik Izráel egy
fejedelmét megölni, ezért ernliti az írás Pinchasz nemesi származását az atyai részről, mondván, hogy Pinchasz fia Eleázárnak, fia Ahron a főpapnak.
״Azért mondd :  הנני נותן לו את בריתי שלוםíme, adom neki
békeszövetségemet‘^ Minthogy a nép rettegett, hogy Isten elpusztitani fogja őket, mivel bálványt imádtak, erkölcstelenséget követtek el és imhol most Pinchasz gyilkossággal terhelte lelkét,
Így tehát a három főbűn befészkelte magát közéjük, ezért mondta
Isten : Ne féljetek Pinchasz tette nem gyilkosság, sőt ezzel engesztelést szerzett számotokra. Ezért inie, adom neki békeszövétségemet, mivel ő a békét közvetítette köztem és Izráel között. Gyilkos lelkiismerete mindég nyugtalan, aludni sem tud,
még álmában sem távoznak tőle a rémképek és a lelkiismeret
tőrdöfései marcangolják szivét, de Pinchasz mindebből nem érzett semmit, hanem  שלוםlelkiismerete tiszta volt, békében
hagyta őt. Simon és Lévi törzsét mindenkor egymásiránti rokonszenv fűzte össze, azóta, hogy közösen jártak el Sechem váró,f
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sában, most is dacára, hogy Lévi törzséből való férfi : Pinchasz,
megölte Simon törzsének egyik fejedelmét, mégis a rokonszenv
változatlanul megmaradt a két törzs között, mivel Simeon törzse
is meg volt győződve arról, hogy Pinchasz elszántsága ויכפר על
 בני ישראלengesztelést szerzett egész Izráelre. ושם איש ישראל
״A megölt izráelita férfi neve pedig, aki megölletett a midja־
nita növel: Zimri, Szolú fia, atyai házának fejedelme, Simon
törzséből. A megölt férfi gyalázatára emliti törzsének nevét, mivei Simeon volt az, aki Secliem várost erkölcstelenség miatt elpusztította és íme most maga az ö utódja is eikölcstelenséget
követett el, ezért kellett neki meghalnia.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez :  צרור את המדיניםSzóróngassátok a midjanitákat, hogy megverjétek őket. Bölcseink mondották: Fölötte súlyosabb bűn, másokat bűnre, erkölcstelenségre
csábítani, mint őket megölni, mert ha valakit megölnek, akkor
csak ebből a világból veszítették el és fosztották meg, de, aki
másokat erkölcstelenségre csábit, az megfosztja őket a jelen és.
a jövő élettől. Ezért látjuk azt, hogy bárha az egyptomiak és
az edomiták Izráel élete ellen törtek. Isten mégis kíméletet
ajánl velük szemben, sőt, ha egyptomi áttér a zsidó hitre, harmadik nemzedékével, inár házasságkötés útján egybegyűlhet vele
izráelita, ellenben a midjanitákat, akik Izráelt bűnre, erkölcstelenségre csábították, kíméletlenül üldözni parancsolta Isten és
velük sohasem szabad házasságra lépni.

Újabb népszámlálás.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, meg Eleázár, Ahron a
pap-fiához, mondván: Vegyétek föl Izráel fiai egész községének
összegét, húsz évestől fölfelé, mindazt, aki a hadba vonúl“.
 לראובן מ שפחת הראוביניe szó :  הראוביניelső 0s utolsó betűje
Isten nevét adják  יהjeléül annak, hogy a törzsök erkölcsi tisztasága szeplőtlen maradt, ezért engedte Isten az ő szent nevét
minden törzs nevéhez fűzni. ״Eliov fiai: Nemúél, Dátán és Abirám; az a Dátán és xibirám, a község halottjai, akik civodást
szítottak Mózes és Ahron ellen Korach községében, בהצתם על יי
midőn civodást szítottak az Örökkévaló ellen•“. Aki hittudós ellen lázit, annyi mintha Isten ellen lázitana. íme Korach és pártIlivé is Mózes ellen léptek fel, az írás mégis igy jellemzi,
 כהצתם על ייhogy civodást szítottak az Örökkévaló ellen. ^^És
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megnyitotta a föld a száját és elnyelte őket, meg Kóracliot a
község halálával, midőn fölemésztette a tűz a kétszázötven férfiút,
 ויהיו לנסhogy intő például legyenek az utókornak és kiki tartózkodjék hittudós ellen fellázadni, niégkevésbbé Isten ellen. Kóraeh
fiai azonban még kellő időben magukba szálltak és igy nem
haltak meg.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Sors utján ősztassék fel az ország Izrael törzsei között'*. Csodásmódon történt
ez a sorshúzás. Tizenkét papirszeletre fel Írták az ország tizenkét
részét, másik tizenkétszeletre a tizenkét törzsfő nevét, ezeket betették egy urnába. Eleázár a főpap ott állt mellette, felöltözve
az Úrim és Tumimmal, aztán jöttek a törzsek fejedelmei egyenként, kiki húzott két papirszeletet az urnából és ime, niindenik
a maga törzsének nevét és a hozzá tartozó országrészről szóló
cédulát húzta ki.
״Ezek a megszámláltjai Mózesnek és Eleázárnak a papnak.
Ezek között azonban nem volt senki a Mózes és Ahron által
megszámláltak közül, akik megszámlálták Izrael fiait Szinai pusztájában ; mert ezekről mondta Isten haljanak meg a pusztában
és nem maradt közülök senki csupán Káleb, Jefune fia és Józsua,
Nun fia“. Mivel Káleb erélyesebben kikelt a kémek ellen mint
Józsua, azért ád az írás elsőbbséget Kálebnek, említvén ’őt
Józsua előtt.
״Celofehod leányai oda léptek Mózes elé“. Az izraelita nők
mindenkor vallásosabbak voltak férjeiknél. Erdemökben szabadultak ki az izraliták az egyptomi rabszolgaságból, az aranyborjú
készitéséhez sem akarták odaadni ékszereiket, a kémek felfogásaitól is távol álltak ők, ezért csupán a férfiak haltak el a
})usztában, ellenben a nők !)ementek Izrael országába, erre vall
az Írás ezen kijelentése is:  ובאלה לא היה אישEzek között nem
volt f é r f i azok közül, akik Isten ellen zúgolódtak, mivel ezek
a pusztában elhaltak, tehát csak a férfiak, de a nők nem haltak el a pusztában, hanem bementek az Ígért országba. És mondák
Celofchod leányai: Atyánk meghalt a pusztában, fiai pedig nem voltak, miért vesszen ki atyánk neve családja köréből, adj nekünk
örökséget atyánk fivérei között. Bölcseink állítása szerint Celofchod leányai igen vallásosak voltak és inkább megvénültek mint
hajadonok, sem mint bárkihez menjenek nőül. Azt mondották Mózesnek: Ami atyánk nem volt ama község között, mely össze»
gyűlt az Örökkévaló elleo, Koracb községében, hanem saját vétke
f
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által halt meg. Ezzel akarták Mózes jóindulatát megnyerni, hogy
adjon nekik osztályrészt az örökségből, de Mózes éppen ezen
szavak miatt, nem akart önmaga dönteni e kérdésben, nehogy
a világ azt higyje, hogy Celofcliöd leányai hizelgö szavakkal
megnyerték öt ügyüknek, ezért vitte az ügyet Isten elé, döntés
miatt. Bölcseink azt is mondották, hogy méltó lett volna Mózes
arra, hogy az örökösödési törvény az ö személyéhez füzessék,
de a Celofchod leányainak érdeme okozta, hogy e törvény az ö
nevükkel kapcsolatban enilitettik a Szentirásban. Az Örökkévaló
mondta Mózesnek: Helyesen beszélnek Celofchod leányai; adj
is nekik örök birtokot atyjuk fivérei között és származtasd át
atyjuk birtokát reájuk.
״És mondta az Örökkévaló Mózesnek: ״Menj fel Avorim
hegyére, nézd meg az országot, melyet Izráel fiainak' adtam, aztán el fogsz takarittatni népedhez te is, amint eltakarittatott Ahron
a te testvéred^^ Mivel Isten meghagyta Mózesnek, hogy Celofchod leányainak részt adjon az örökségből azt hitte, hogy Isten
megmásitotta már határozatát és ö bemehet majd az országba,
ezért jelentette ki neki Isten, hogy meg fog halni a pusztában.
De miért említette Isten azt, hogy ״miként Ahron testvéred meghalt?^^ Mivel Mózes óhajtott oly édesen elszenderülni, mint
Ahron minden fájdalom és haláltusa nélkül, ezért mondta neki
Isten, te is úgy fogsz elhalni, mint Ahron a te testvéred. כא שר
 ״ סריתם פיMivelhogy ellenszegültetek parancsomnak Cin pusztájában a község pörlekedésénél, hogy megszenteltettek volna a
viznél szemük láttára^^ Illik-e Mózes meg Ahronról azt állítani,
hogy Isten parancsának ellenszegültek ? Hiszen nem szándékosan,
csak tévedésből vétkeztek? ügyde e szó:  מריתםelváltozást is
jelent, mint:  ״ לא יחלפנו ולא ימיר אותוne cseréljétek és ne változtassátok át“ Mózes meg Ahron is abban vétkeztek, hogy megváltoztatták Isten parancsát, ahelyett, hogy szóltak volna a szikIához, ütöttek reá, de ez a változás okozta, hogy a nép kételkedett Isten hatalmában, mert igy azt hitték, hogy e vizet tartalmazó szikla az ütés következtében adja vizét,"ami nem isteni
csoda, nem úgy, ha Mózes beszélt volna a sziklához, ez félreismerhetlenül isteni csodára vallott volna. Ez az, amit Isten mondott Mózesnek: Meg fogsz halni a pusztában, miként Ahron
meghalt,  כא שר מריתםmivel átváltoztattátok  פיparancsomat és
ahelyett, hogy beszéltetek volna a sziklához, ütöttétek azt és
igy nem szenteltétek meg nevemet a viznél szemeik előtt, Egyébr
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iránt Isten a^ért nyilvánította ki Mózes vétkét, nehogy az utókor azt higyje, hogy ö is abban a bűnben marasztaltatok el,
mint a többi vétkes kortársai. Hasonló ez ama két asszony esetéhez. Az egyik hűtlenséget követett el férje ellen, a másik az
ügarévben fügét evett, mindkettő büntetésben részesült a bíróság
részéről, az utóbbi azonban kérte a bíróságot, hogy fügesszenek
neki fügét a nyakára, hogy a világ megtudja, hogy miért ítéltetett el és ne higyje, hogy ő is hasonló vétket követett el*
mint társnője, azaz, hogy hűtlen volt férjéhez.
Szólt Mózes az Örökkévalóhoz :  יפקד יי אלהי הרוחתRendeljen az Örökkévaló, minden test szellemének Istene, férfiút a
község fölé, aki bemenjen előttük, aki kivonúljon előttük, aki kivezesse őket és aki bevezesse őket, hogy ne legyen az Örökkévaló községe, mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk^*. Mikor Mózes látta,
hogy Celofchod leányainak örökséget juttatott, úgy gondolta : Itt az
ideje, hogy én is gondoskodjam fiaim örökségéről, hogy vezérségemet rájuk örökítsem, de Isten azt mondta neki : Más az
én szándékom, itt van Józsua, aki hivén szolgált téged és méltó,
hogy örökségedbe lépjen. Most azt kérte Mózes: Adj nekik —
világ Ura — vezért, aki háborúban előttük menjen, miként én
cselekedtem, midőn Szichon és Og ellen indúltun^, de ne bánj
utódommal úgy, miként velem bántál, hogy működésem közepette
kiszólitottál engem az életből, hanem hadd végezze be küldetését
teljesen.
Feltűnő a Szentirás szövegében e kifejezés szószerinti értelme :
״aki kimenjen előttük és aki bemenjen elöttük^^ Minthogy azonban a
Szentirásban minden szó, minden kifejezés megokolt és ésszerű,
keressük meg a kifogásolt kifejezés voltaképeni értelmeit. Tudvalévö tény, hogy a juhpásztor nyája őrzését és gondozását nem
tisztán a nyáj iránti szeretetből eszközli, hanem az anyagi* érdek kedvéért, mely abból közvetlenül ered. E szerint az ilyen
pásztor voltaképen nem nyáját, hanem magát, jelesebben gazdáját gondozza. Ezért is, ha nyáját veszély fenyegeti, nem fogja
érte saját életét kockáztatni, hanem az első alkalommal, midőn
a pásztor élete forog kockán, cserbe hagyja nyáját. így a közönséges juhpásztor, nem úgy, nem ám Izráel hűséges pásztora,
ez ha hivatását komolyan veszi, egész életét szenteli nyájának,
nem fogja önmagát gondozni, érdekét szolgálni, hanem istenadta
erejét, tehetségét és szellemi képességét fölhasználni arra a szent
célra, hogy a kezeire bízott isteni nyájat az üdvösség útjára
f
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terelje és veszély idejében nem háta mögött megy^ nyájának,
mint a juhpásztor, hanem legelőre, hogy igy minden veszélyt
ügyesen és gondosan elhárítson  צאן קדשיםa szent nyájtól. A
Szentirás az idézett szavakban Mózest, a kötelességtudó pásztort
vezeti lelki szemeink elé, aki akkor is, midőn Isten közeli halálóráját jelenti neki, azon fáradozik, hogy nyájának, Izráelnek
egy kötelességtudó, szerető, a népjóért törekvő utódról gondoskodjék, ezért igy szól Istenhez : Rendeljen az Örökkévaló, a szellemek és minden testnek Ura egy férfit a község fölé, aki veszély idejében előtte menjen és ne saját biztonságáról gondoskodjék, aki lelkiismeretesen gondozza őket, kivezeti őket a bajból és visszahozza őket a rendes kerékvágásba, hogy az isteni
nyáj ne úgy járjon, mint a juhnyáj, kiknek voltaképen nincs is
pásztoruk, őrzőjük, vezidőjük, hanem olyan, aki csak saját jólfelfogott érdekét tartja szem előtt, de nem a nyáj javát és
üdvét.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek:  קח לך את יהושעNyerd
meg Józsuát szép szóval tervemnek, mondd neki: Üdv neked,
aki vezére leszesz Isten kiválasztott népének. ״Tedd kezedet reá^־
Isten csak azt parancsolta, hogy Mózes egy kezét tegye
Józsua fejére, de ö mindkét kezét tette reá és szivből megáidotta öt. ״Tégy a te fenségedből rája, hogy hallgasson reá ízráel fiainak egész községe^^ Engedd, hogy még életedben helyetesitsen, téged, tanitván, szónokolván a nép előtt, nehogy később
azt mondhassák róla, hogy Mózes életében Józsua nem is merte
fejét fölemelni. ״És Eleázár a pap előtt álljon és az kérdezze
meg számára az Úrim Ítéletét az Örökkévaló szine elött^^ Ez
némi elégtétel volt Mózesnek, mivel nem fia lett utódja, Józsua
kénytelen Mózes testvérfia Eleázár előtt állni és tanácsát kikérni.
E mondatra vonatkozólag : ״Tégy a te fenségedből rája^״
mondja a Midras  כמדליק מנר לנרmint midőn egy gyertyán másik gyertyát meggyújtanak,  כמערה מכלי אל כליmint midőn folyadékot egy edényből a másikba öntenek. Ezzel jelezni akarja,
hogy milyen arányban viszonylik Józsua szellemi képessége
amaz Mózeséhoz, miként bölcseink mondották : ״Józsua szelleme
úgy viszonyuk Mózes szelleméhez, mind a hold világossága a
nap f é n y é h e z A hold a naptól veszi világosságát, igy nyerte
Józsua szellemének fénysugarát Mózes szellemétől, vagyis ;
נרS  מנרmint a gyertya melyet más gyertyánál gyújtanak, az
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első már javában ég, világit, lángol, mig a másik csak most
gyulád meg. Ez igy volt, mig Mózes élt, halála után azonban
midőn Mózes szellemének sugárlövellése megszűnt és Józsua lépett szellemi örökségébe, úgy fejlődött Józsua szelleme, כמערה
 מכלי אל כליmint midőn valamit átüritenek egy edényből a másikba, most már Mózes szelleme egészen átszállt Józsuára.
״Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Parancsold meg
Izráel fiainak és mondd nekik:  את קרכני לחמיÁldozatomat, kenyeremet, tűzáldozatáim szerint, kellemes illatúi számomra őrizzétek meg^^ Te azt mondod, hogy gondoskodjam hűséges vezetőül Izráel számára, miért nem tanitod őket, hogy áldozzanak
számomra és tartsák meg rendeleteimet ? Hasonló ez ama királynőhöz, aki halálos ágyán arra kérte férjét, hogy szeresse gyérmekeit és legyen gyöngéd velük szemben, mire a király azt felelte: Inkább hadd meg gyermekeinknek, hogy kellő tiszteletet
tanúsítsanak irányomban, az ón szereteteniről biztos lehetsz,
csak ők ne feledkezzenek meg az irántam tartozó tiszteletről.
Isten megparancsolta, hogy este-reggel állandó áldozatot hozzanak neki, ami arra emlékeztesse az embereket, hogy Isten
ezen áldozatok révén juttatja nekik az áldást, a szükséges tápiálékot minden napra. Tiz féle barmot engedett át Isten Izráelnek
élvezetre : Ökör, juh, kecske őz, szarvas, dámvad, zerge, antilopé,
teó és zemert, mégsem kiván tőle Isten egyéb áldozatot, mint:
Ökör, juh és kecskét, ami közönségesen található, de nem fárasztotta a többi állatok megszerzésével, amelyek nem mindenütt
találhatók.
״Szombat napján pedig két juhot“. Minden dupla volt
szombaton, a manna is két méret volt szombatra, hasonló okból készítünk mi is két kalácsot szombatra.  לחטאת לייÚjhold
napján hozzanak többek között egy kecskebakot is vétekáldozat
gyanánt az Örökkévalónak. Ez a vétekáldozat engesztelésül szolgáljon a holdnak, mely Isten ellen zógolódott, mivel fénye, világa csekélyebb a nap világánál. Azért is nevezi az írás ezen
áldozatot: ״vétekáldozat az Örökkévalónak“, mivel az ókorban
egyes nemzetek a holdat istenként imádták és áldoztak neki,
ezért félreértés kikerülése véget azt mondja a Szentirás, hogy az újhojd napján hozandó áldozat, ״ חטאת לייvétekáldozat az Örökkévalónak“ és nem a holdnak.
וביום השמיני עצרת
nyolcadik napon záróünnep legyen
nálatok“. Sátoros ünnep hét napján hetven áldozatot hozott íz• •
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ráel a lietvea népek engesztelésére, a nyolcadik napon csak egy
áldozatot önmagáért,  עצרתtartózkodást is jelent. Isten visszatartotta népét még egy napra, hogy vele elmulasson.

Matósz

מטות
i
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fogadalom törvénye.

Ebben a fejezetben kifejezésre jutt az adott szó, Ígéret,
fogadalom szentsége, melynek megtartása oly fontos, mint az,
eskü. Minthogy a szó, a beszéd, a lélek egyedüli orgánuma, kell
hogy a kimondott szó szent legyen, mint maga a lélek, mely sugalmazza. A beszéd kizárólagos tulajdona az embernek, mint
olyan lénynek, ki két világhoz tartozik. A szellemvilágnak nincs
szüksége a beszédre, tevékenysége közlésére és erre nem is
volna képes, minthogy a nyelv anyagi. Az anyagvilág ész nélkül mégkevésbbé van képesítve a beszédre, minthogy nála a
szellemi élet hiányzik, tehát kizárólag az ember e két világ
összekötő kapcsa beszél, a szellemét érzékitve és az érzékit
megszellemitve, ezért ne éljen vissza az ember e kiváltságos
tulajdonságával és ne vegye könnyí^n az adott szót, a tett fogadalmat. Ugyde van eset, midőn az ember felindultságában, fölgerjedésében, haragjában, hogy úgy ne mondjam beszámithatlan
állapotában eszküszik, később, higgadtabb állapotában azonban
megbánja elhamarkodottságát és szeretné meg nem történtté
tenni esküjét vagy fogadalmát, erre nézve mondja a Szentirás,
hogy ilyen esetben az eskü vagy fogadalom feloldható, ha ugyanis
három személy előtt kinyilvánítja, hogy szánja-bánja  ׳elhamarkodott, meggondolatlan esküjét vagy fogadalmát és akkor e
három szegiély feloldhatja őt esküje vagy fogadalma alól, de
csakis, ha az eskü vagy fogadalom az ő és nem más személyre
vonatkozik.
A fogadalom törvénye közvetlenül az ünnepi áldozatok
után van megírva a Szentirásban és a törzsek fejedelmeinek lett
szivére kötve jeléül annak, hogy a fejedelmek kötelességei a
népet unszolni, ösztökélni fogadalmai áldozataik hozatalára, bemutatására, a Talmud tanítása szerint: אזדדיה לביית דין שיעשוך
a bíróság kötelessége a népet meginteni, hogy fogadalmaikhoz
hiven teljesítsék ígéreteiket, miként az írás mondja: Arait fo-
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gadtál cselekedettel teljesítsed. Igaz ugyan, hogy ha nem teszesz
fogadalmat bűn nélkül leszesz, de ami egyszer kijött ajkadon
tartsd meg és teljesítsd, mert romlás az embernek a tett fogadást visszavonni.
Ha nö tesz fogadalmat atyja házában, hajadon korában és
atyja meghallván a fogadalmát megtiltja neki, akkor fogadalma
és megszorítása nem áll fenn, sőt nem is szabad azt megtartania.
Ha pedig férjhez ment és férje házában tesz fogadalmat, férje
pedig tiltja azt, akkor sem állhatnak fönn fogadalmai és megszorításai. Mindez azonban ártatlan fogadalmakra vonatkozik, de
súlyosabb fogadalmakat nem lehet feloldani, megsemmisiteni.
Esküdni pedig súlyos vétek még akkor is, ha megtartja az esküt. Bölcseink mondották: Az egész világ megrendült, midőn
Isten belekiáltotta a világba a szót: Ne említsd nevemet hiábavalóságra. A Talmud beszéli; Jannai királynak számos városa
elpusztúlt, mivel lakói könnyen esküdtek, habár igaz esküt téttek, de hasztalanúl, hiábavalóságra nem szabad Isten nevét emliteni. Hát még aki hamisan esküszik még súlyosabb büntetésben
részesül, lelkét veszíti el a jelen és a jövő életben.
De ha az ember nem bízik magában, lelkierejében, hogy
a köteles vallási szabványokat meg fogja taitani és hogy biztositsa magát arra, fogadalommal köti le magát, ez megengedett
dolog. Vagy ha letért a vallás ösvényéről és fogadalmat tesz,
hogy visszatér az erkölcs, a vallás, az erény útjára az is meg
van engedve, miként Dávid király mondotta: נשבעתי ואקימה
״Megesküdtem, hogy teljesítem parancsaidat^^ de aztán tartsa is
meg fogadalmát, mert különben még fokozza bűneit.

A midjaniták legyőzetése.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : נהום נהמת בגי
 ישראלÁllj bosszút Izráel fiaiért a midjanitákon, azután el fogsz
takarittatni népedhez*^, mivel megesküdtem, megfogadtam, hogy
nem fogsz bemenni Izráel prszágába. Jóllehet, hogy a fogadalmát, ha megbánják, fel lehet oldani, de csakis, ha a fogadalom
a megfogadó személyére vonatkozik, de nem, ha más személyre
vonatkozik, mint a jelen esetben, midőn Isten Mózesre vonatko״
zólag tett fogadalmat, hogy nem viszi .be az ígért országba, ״És
Mózes szólt a néphez, mondván; Fegyverezzetek föl közületek
férfiakat a had számára, hogy legyenek Midjan ellen, ל ת ת נקמת
י

r
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 ייhogy bosszút álljanak az Örökkévalóért Midjanón^^ Móab ellen
nem parancsolt Isten küzdeni és azt kiirtani, mivel tudta, hogy Móab
népéből fog Dávid király származni. Bárha Isten kijelentette
Mózesnek, hogy e bosszúmivelet után meg fog halni és igy érdekében lett volna a hadjáratot késleltetni, hogy tovább éljen,
Mózes mégis, mihelyt Isten erre nézve parancsot adott, legott
hozzáfogott a fölfegyverkezéshez. Nem úgy Józsua, ki midőn
Isten parancsot adott neki, hogy Kanaán országot foglalja el
igy gondolkozott: Tudom, ha elfoglaltam az országot, akkor
meg fogok halni, miként Mózes meghalt, miután Midjant,
legyőzte és elpusztitotta és ezért késedelmezett a hadmivelettel,
amiért Isten megbüntette, hogy tiz évvel előbb halt el. Józsiiának ugyanis szászhúsz esztendeig kellett volna élnie, miként mestere: Mózes, de mivel késedelmezett az isteni parancs teljesitésével, ezért csupán száztíz évig élt. Ez az, amit az írás mond :
Sokat tervez az ember szive, de csak az Örökkévaló liatározata áll fenn Örökké^^
Mózes olyképen tett eleget Isten ezen meghagyásának,
hogy sereget állított össze, élére állította Pinchaszt, Eleázár a
pap fiát és küldte az ellenség elébe. Itt méltán feltűnik, hogy
miért nem állt maga Mózes a sereg élére, hiszen magából az
isteni parancs szövegéből is kitetszik, hogy ezen parancs egyenesen Mózes személyéhez volt kötve. Amúgy is tudhatta volna
Mózes, hogy Isten ilyen mulasztást példásan megtorol, mert midőn Izráel Amálek ellen küzdött, Mózes Józsuát bizta meg a
hadmiveletekkel és az írás beszéli,  רדי משה כבדיםhogy Mózes
kezei megnehezedtek, amit bölcseink igy magyaráznak: Mivel
Mózes könnyedén vette Isten parancsát és Józsuát bizta meg a
hadvezérlettel, ezért nehezedtek meg kezei. Hogyan eshetett
tehát Mózes újból a régi hibába és nem okúit a múlton ? Ugyde
Mózes önkezűleg nem vehetett bosszút Midjanon, mivel a Talmud
beszéli, hogy Ráv ilyen kérdéssel fordúlt egykor Rabba bar
Márához: ״Honnan ered e közmondás : Ne dobj követ olyan
kútba, amelyből vizet merítettél és ittál
Mire a kérdezett oda
mutatott a Szentirás szövegére, ahol mondva van: Ne utáld az
egyptomit, mert idegen voltál o r sz á g á b a n M ó z e s tehát, aki,
midőn Egyptomból elillant, Midjanban telepedett le, ott nősült,
ott lakott hosszabb ideig és élvezte szives vendégszeretetüket,
nem akart véteni a közmondás ellen : Ne dobj követ olyan
kútba, amelyből merítettél, amelyből ittál és igy Pinchaszt bizta
meg Isten parancsának végrehajtásával.
f

/
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Izrael hallván, hogy a Midjan elleni bosszúmü után Mózes
meg fog halni, nem akart háborúba indúlni Midjan ellen, igy
remélvén Mózest tovább magánál birni, ekkor Isten megparanesolta ]Mózesnek, hogy sorsolás útján táborozzon katonákat,
akire pedig a sors esett, az nem voiihatta ki magát kötelessége
teljesitéséböl. Azért is bízta meg Mózes Pinchaszt, a háború vezetésével, mivel Pinchasz volt a bosszúmü kezdeményezője, midÖn megölte Zimrit és a midjanita nőt, aki pedig egy vallásos
dolog gyakorlásába fog, arra ]!áramlik a feladat azt teljesen
elvégezni. Ezért mondta Mózes Pinchasznak: Folytasd megkezdett bosszúmüvedet.
״Es átszolgáltattak Izráel ezrei közül ezret törzsenkét;
tizenkét ezret fölfegyverkezve a had számára ^'׳Miért csak ily
csekélyszámú sereget oly népes ellenség ellen? Mivel Mózes nem
bízott az egész izráelita népben, minthogy sokán közölük vétkeztek Midjan leányaival, ismeretséget kötöttek velük és igy
tartott attól, hogy az izráeliták kímélni fogják az ismerős midjanitákat, ezért csupán válogatott tizenkétezer harcost küldött,
akikről meggyőződést szerzett, hogy nem vétkeztek Midjan leányaival. A frigyládát és az arany lemezt is magukkal vitték,
hog-y e szentségek segítségével ellensúl}׳ozzák Bileám varázslását, melylyel segítségére sietett Midjannak a háborúba. Meg
is ölték Bileámot a kard élével, mivel ő Izráel fegyverét, a hangot használta Izráel megrontására: a szándékolt átkot, ezért
Izráel viszont Bileám fegyverét: a kardot használta vele szemben és ezzel ölte meg őt. Bölcseink állítása szerint, Bileám fölkereste Midjant bért, jutalmat kérvén tőle, amiért oly jó tanácsőt adott neki, hogy leányai révén Isten elleni elpártolásra
késztesse Izráelt, ami tényleg azt eredményezte, hogy Izráel közül huszonnégy ezren estek el a csapás alatt. Izráel tehát azt
mondotta Bileámnak : Jutalmat akarsz tanácsodért? Nesze itt a
jutalom! és megölte öt.
Midjan királyait is megölték : Évit, Rekemet, Cúrt, Chúrt
és Révat. Foglyúl ejtették Midjan asszonyait, gyermekeiket,
minden barmukat meg nyájukat pedig zsákmányúl ejtették, városaikat elégették és elvitték a zsákmányt Mózeshez, aki Eleázárral és a fejedelmek kíséretében elébük ment. Mózes mégharagadott reájuk, mivel életben hagyták a nöszemélyeket és
szemrehányással illette őket, mondván: íme ők voltak okai, Bileáin
tanácsa folytán, hogy Izráel hűtlenséget követett el
Örökké־־

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

480

וראעה

מטות

צאעה

való ellen Peór dolgában, ezért most öljetek meg minden nőt
közülök.
 ״ ויאמר אלעזר הכהןÉs mondta Eleázár a pap a hadsereg:
férfiainak: Aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot, minden
tárgyat, mely tüzbe jöhet tisztítsatok meg tűzben és tiszta lészen,
csakhogy még tisztitó vízzel is tisztitassék meg ; mindazt pedig,
ami tüzbe nem jöhet, vigyetek át a vizen^^, vagyis megparan־
csolta nekik, hogy a Midjantól zsákmányul ejtett edényeket ka־
sorolják, mielőtt használatba veszik. Ez a figyelmeztetés Eleázártói és nem Mózestől indúlt ki, mivel Mózes abbeli haragjában,
hogy az izráeliták életben hagyták a midjanita nőket, elfelejtette
a kaserolásról szóló törvényt. Az indulatosság, a harag súlyos
vétség, bölcseink olybá veszik, ha valaki haragszik, mintha bálványt imádna, kiváltképen, ha haragjában tör, zúz. A pörlekedés
vizénél is haragra gyiil.adt Mózes és ez okozta, hogy tévedett az
isteni parancs mikénti teljesitésében és e miatt nem mehetett
be Kanaán országába. Mi sem illik jobban a nagy és a magas
állású férfiúhoz, mint az engesztelékenység és szelidség.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván :  שא את ראשVedd
föl az elfogott prédának összegét emberből és állatból és felezd
el a prédát a harcosok között és végy adó gyanánt az Örökkévalónak azoktól, akik kivonúltak a hadba egy személyt ötszázból, a másik fele a prédának a gyülekezeté legyen, ebből
végy egyet kifogva ötvenből és add azt a levitáknak, akik őrzik az Örökkévaló hajlékát. Mózes meg Eleázár a pap cselekedett az Örökkévaló parancsa szerint. Ekkor odaléptek Mózeshez a sereg ezreinek vezérei és mondták: Szolgáid fölvették a
harcosok összegét, kik kezünk alatt voltak ולא נפקד ממנו איש
״és nem hiányzik közülök egy sem^^ Ez nagy csoda volt és Isten
különös gondviselésére vall, mivel az ellenség ereje túlságos
volt, az izráeliták pedig csak tizenkét ezren, mégis a túlhatalmat
legyőzték, közülök pedig egy sem esett el. ״Ezért elhoztuk az
Örökkévaló áldozatát, kiki amit talált: arany edényt, lábkötőt,
karperecét, gyűrűt, fülbevalót és karikát^^, hogy engesztelést
szerezzenek esetleg gondolatban elkövetett vétségért, midőn a
midjanita *nőket élve hagyták. Mózes ez önkéntes adományt átvette tőlük és elhelyezte emlékül a gyülekezés sátorában. Volt
pedig az ajándék minden aranya, mel^ et felajánlottak az ÖrökJ^éyalpnak: tizenhate^erhétszáz és ötven sékel.
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. I^euben és Gad fiainak kivánsága.
 ״ ומקנה רב היהReuben és Gad fiainak tömérdek nyája v o lt;
és látták Jázér meg Gileád földjét, hogy ime a hely nyájnak
való hely. Elmentek tehát Mózeshez meg Eleázárhoz és a község fejedelmeihez, mondván: Az ország, melyet levert az Örökkévaló Izráel községe előtt, nyájnak való föld, szolgáidnak pedig van nyája. Ha tehát J^egyet találtunk szemeidben adassák
ez az ország szolgáidnak örökségül, ne vigy át bennünket a
Jordánon‘^ Bölcseink mondották : A vagyon, a gazdagság, a bőség, mely nem Istentől ered nem állandó, nem maradandó és
előbb-utóbb elvész, elpusztul, tönkre megy. Boldog a gazdag, aki
hiba nélkül találtatott és aki az arany után nem járt, nem bizott a pénzben és kincsekben. Nincs igaztalanabb, mint aki a
pénz, a vagyon után eseng, eped és vágyakozik, mert az ilyen,
a földi javakért még lelkét is áruba bocsátja. Három főadománynyal gazdagította Isten az embereket: Gazdagsággal, bölcsességgel és testi erővel. Két rendkívüli gazdag ember létezett
a földen egy izraelita és egy pogány. Korach Izráel népe közül
és Hámán a pogányok közül és éppen a bőség, a nagy vagyon
okozta bukásukat, elpusztulásukat a jelen és a jövő életben.
Két bölcs létezett Bileám a pogányhitüek közt és Achitofel ízráel közt, de mivel bölcsességükkel visszaéltek és azt Isten ellen használták elvesztették a jelen és a jövő élet boldogságát,
üdvét. Két hatalmas erejű ember volt a világon. Izráel népében :
Simson és a filiszteusok között: Góliát, midkettőnek szomorú
vége volt, mivel erejüket nem használták fel üdvös dolgokra.
Eeuben és Gad fiai is vagyonuk miatt kivonni akarták magúkát kötelességük alól, hogy Izráel egyéb fiaival egyetemben harczoljanak Kanaán oiszág elfoglalásáért, ezért Isten megbüntette
őket oly képen, hogy előbb űzték ki őket országukból, mint
Izráel többi ־fiait Kánaánból, városaik elpusztultak.
Egy pogány matróna kérdé egykor Rabbi Simeón, Chalafta
fiától: Hány nap alatt teremtette Isten a világot ? Hát nap alatt.
Hát azóta mit csinál, mivel foglalkozik? És a bölcs minden habozás nélkül felelt: Azóta folyton létrákat farag, amelyeken az
emberek majd fel — majd alászálnak, majd gazdaggá, majd
ismét szegénynyé válnak, amint Írva van :  זה ישפל חה יריםIsten,
az örök biró az egyiket fölemeli a szerencse magaslatára, a
gazdagság magas polcára, a másikat pedig lesülyeszti a nyomor
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Ínség rettentő örvényébe. Az egyiktől elveszi a vagyont és
odaadja a másiknak, az érdemesebbnek.
Reuben és Gad fiai jobban szerették vagyonukat, mint családjaikat, mivel azt mondották: Juhaklokat akarunk építeni nyájainknak és városokat gyerinekeinknek^S tehát előbb akartak
 ׳gondoskodni a nyájról és csak aztán gyermekeikről. Mózes megharagudott rájuk és mondá: Vájjon testvéreitek menjenek-e
háborúba, ti pedig itt maradjatok ? így cselekedtek atyáitok,
mikor elküldtem őket Kádes־Barn(5ából, hogy megnézzék az országot és visszajöttek és megfélemlitették a népet, rosszat beszélve a kikémlelt országról. És ime föltámadtak ti atyáitok
helyett, vétkes emberek fájzata, hogy növeljétek az Örökkévaló
haragját Izráel ellen. De Reuben és Gad fiai feleiének: Juhaklókat akarunk építeni nyájainknak és városokat gyermekeinknek,
mi pedig fölfegyverkezünk sietve Izráel fiai elöl, amíg el nem
vittük őket helyükre, nem térünk vissza házainkba, inig ki nem
vette Izráel fiai közül mindenki az ö birtokát. Azért ajánlkoztak
arra, hogy a háborúban Izráel fiai előtt járnak, mivel ők voltak
a nép közt a legerősebbek.
Mózes pedig mondta nekik : Ha megteszitek, amit fogadtatok, hogy kivonultok fölfegyverkezve az Örökkévaló előtt háborúba és átvonúl közületek minden fegyveres a Jordánon, amig
az Örökkévaló elűzi az ö ellenségeit maga elöl és meg lesz
hódítva az ország, akkor visszatérhettek családjaitokhoz ide
 והייתם נקים מיי ומישראלakkor föl lesztek mentve az Örökkévaló
és Izráel által. Innen a tanulság, hogy nem elég, ha Isten előtt
vagyunk tisztázva, hanem kell, liogy a világ előtt is tisztán széplötlenül álljunk, ezért kerülni kell még a látszatot is, mintha a
tisztesség és becsületesség fogalmával ellenkező dolgot mivelnénk. Egy család létezett Jeruzsálemben, melyet Bész-Gorminek
neveztek. Ez készitette a szentély számára a szemlélő kenyerekét és ezen okból családjukban nem használták fehér kenyeret
saját élvezetükre, nehogy a világ a/.t higyje, hogy a szemlélő
kenyérhez szükséges lisztből használnak saját céljaikra. Pedig
gazdag család volt és módjában állt fehér kenyeret enni, de
mivel a gyanúnak nem akartak tápot adni, örökön barna kenyerőt ettek. Egy másik család — melyet Bész-Avtinasának neveztek — készitette a füstölő szereket a szentély számára. Ez
okból, ha a családból leány férjhez ment, nem használt illatÓS
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szert, nehogy azzal gyanúsítsák, hogy a szentély számára kászült illatszerből használ magáncélra.
 רבנו את עטרות ואת דיבוןÉs Gad fiai felépítették sivont,
xitoroszt stb. Bölcseink mondották: nincsen szó a bibliában,
nincsen betű a szent tanban, nem létezik pont a Tórában, mely
tanulságra ne nyújtana anyagot a legkésőbbi utókornak is, még
a helységek nevei: Atorosz és Divon is. Tartozik minden izráelita minden héten a soron levő szidrát elolvasni a megfelelő
arameus fordítással, még a nevezett két helység neveit is, jóllehét, hogy arameus fordításban is ugyanígy neveztetnek.

Mászé

מסעי

Ízráeí útjai.
 ״ אלה טסעי בני ישראלEzek Izráel fiainak vonúlásai, akik
kivonultak Egyptom országából seregeik szerint Mózes és Ahron
áitak^ Bölcs Salamon mondotta:  ״ ראשית חכמה קנה חכמהa tudás kezdete, tudomány beszerzése‘^ Hol találunk nagyobb és
tisztább tudományt, bölcsességet, mint a könyvek könyvében, a
Tórában? A biblia nagyszerű tartalmának véghetlen gazdasága
miatt maga elégséges arra, hogy a belénk oltott jónak, nemesnek, erkölcsnek, erénynek, magasztosságnak szikráját az enyészettől megmentse és évezredek után is a világot besugárzó
fényárrá növessze. Az ész homályát csak a Szentirás fénye
oszlatja el, mivel ez a történelem legtisztább és legigazibb fórrása, egyszersmind a bölcsesség kútfeje. Aki e könyvet nem ismeri és nem vett tudomást a számos jelek és csodákról, melyekét Isten Izráel számára tett a pusztában, az Isten hatalmát
nem ismeri, nem méltányolhatja. Isten azért irta le a Szentirásbán mind a helyeket, ahová Izráel ért a pusztában, hog}; az
utókor meggyőződjék arról, hogy Isten ilyen lakatlan helyen,
mérges kígyók és ártalmas állatok tanyáján, ahol sem élelem,
sem iható viz nem létezik, ahová ember lába sohasem ért, négyven éven keresztül táplált és fenntartott egy nagy nemzetet, ahol
különben egy ember sem élhét meg. Azért is említi a Szentirás
a helységeket, ahol Izráel állomásozott, hogy ne higyjék az idegén nemzetek, miszerint a nép cél nélkül tévelygett negyven
éven keresztül a pusztában, ezért bizonyítja az írás, hogy megf
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állapított tervszerint vonultak és nem szakadatlanul zarándokoltak, hanem csupán negyvenkét helyen táboroztak. Egyes helyeken pedig huzamosabb időkig pihentek, nem úgy mint olyanok,
akik eltévedve éjjel-nappal szüntelen keresnek lakott helyet.
Az első évben tizennégy vonulása volt Izsáelnek Ramszesztöl Riszmóig. Innen köldte Mózes a kémeket' Kanaán országba,
ezért nevezték e helyet Riszmónak, mivel ott vétkeztek a kémek
rossz híradás által, mivel Riszmó égő zsaratot is jelent, aki pedig rosszat beszél, megérdemli, hogy nyelvét tüzes zsaráttal
égessék meg. Zárandoklásiik negyvenedik évében. Ahron halála
után, nyolc helyre vonúltak Hőr hegyétől Móab síkságáig. Ez
együttvéve huszonkét vonulást tesz ki, a közbenső harmincnyolc
esztendőben tehát húsz helyre vonúltak. Kodésben időztek tizenkét esztendőig, ahol a legjobban és legkényelmesebben érezték magukat. Egész vonulásuk oly biztos volt, hogy az éltévédés eshetősége ki volt zárva, mivel nappal a homályfelhö, éjjel
pedig a tüzoszlop világította meg nekik az utat és jelezte nekik az irányt, amerre járniok kellett. Midras egy példával világitja meg azt a körülményt, hogy a Szentirás mind a helységeket, ahol az izráeliták állomástak, miért említi meg. משל ל מלך
 שהיה בנו חולהHasonló ez ama királyhoz, ki orvosi rendeletre
beteg fiával utazást tett légváltozás miatt. Mikor aztán a király meggyógyúlt fiával szerencsésen hazaérkezett, előszeretettel beszélt tett
utazásáról, kalandjairól és éleményeiröl, fölemlítvén: Itt nélkülözéseknek voltunk kitéve^ amott jó dolgunk volt. Ezen a helyen rosszál érezte magát fiam, amazon üde, friss volt. Itt veszély környezett bennünket, amott pedig a szerencse kedvezett,
mosolygott reánk. így cselekedett Mózes is, midőn utazásuk,
zárandoklásuk és vándorútjuk végére értek emlékezetébe idézi
a népnek, hol és merre jártak, itt meg ott milyen éleményeken,
eseményeken estek keresztül, hol fenyegette őket vészály és hogyan mentette meg őket Isten. Mások szerint, azért nevezi meg
a Szentirás mind azon helyeket, ahol Izráel fiai táboroztak, ahol
jártak-keltek negyven esztendőn keresztül, hogy az utókor ismerje
azon helyiségeket, ahol Isten csodákat miveit és Izráelnek segitett, hogy alkalomadtán, ha valaki arra jár, hálát adhasson istelinek, mivel ־oly helyeken, ahol őseinknek csoda történt és veszélytöl menekültek, tartoznak hálainiát rebégni.
״Elvonúltak Ramszészböl az első hónapban, a tizenötödik
napon; Peszach után való napon vonúltak ki Izráel fiai fölemelt
f
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kézzel, egész Egyptom szeme láttára.  ומצרים מקבריםAz egyptomiak pedig eltemették azokat, akiket sújtott az Örökkévaló
közöttük^^, az elsöszülötteket és lerombolt bálványaik maradványait. Izráel kivonulása utáni napon az egyptomiak hozzáfogtak
az elhalt elsöszülöttek eltemettetéséhez és elvitték — szokás
szerint — templomaikba, hogy ott előbb gyászimát mondva,
eltemessék, ekkor megdöbenve látták, hogy bálványaikon is
végzett Isten Ítéleteket. Az arany-ezüst képek elolvadtak, a faistenek elkorhadtak, a kőoszlopok össze-vissza voltak törve.
A történelem tanulsága szerint Izrael soha sem élvezhette
állandóan a boldogság verőfényes sugarainak melegitő hatását,
soha folytonosan az üldözés, elnyomatás és balszerencse keserű
megpróbáltatását, hanem fölváltva majd boldogság, majd ismét
kin, egyszer öröm, másszor bánat'volt osztályrésze. Más volt a
helyzete Egyptomban és a rengeteg pusztaságban és ismét más
saját országában, Kánaánban. Más a birák idejében és ismét más
Saul, Dávid és Salamon korszakában és igy végig, mind a mai
napig észlelhetjük változatos küzdelmeit a sorstól üldöztetve
vagy a szerencse szeszélyei által dédelgetve : אלא מסעי ב״י אשר
 יצאו מאר^ן מצריםEgyptomból való kivonulása óta ez jellemzi
egész pályafutását: נ^םl ויםעו ב״י מרפazon időtől kezdve, hogy
kivonúltak nyomorúságuk központjából, ahol Egyptom számára
két kincstartó várost kellett épiteniök : Pitomot és Rámszészt,
 ויחנו ב סב תsoha sem állapodhattak meg állandóan, לירת קבע
rendes lakóhelyen, hanem sátrakban lakva valóságos nomádéletét éltek. Később azonban  ויםעו מםבתmegszűnt állhatatlan
állapotuk  ויחנו באתםés erősebb talpazatot nyertek, szilárdabb jólétnek örvendhettek, elannyira, hogy már azt vélték
 אשר מוקצה ה מדבר, hogy a szenvedés kopár pusztaságának végére értek. És tényleg  ויםעו מאתםfolytatva életüket egy jobb lét
derüj éghajlata alatt, már-már  וישבו על פי החירותerős pozitiót
nyertek e szabadság hajnalhasadtának verőfényes sugaraiban,
 אשר על פי בעל צפוןmely a jóiét eddig rejtett boldogságát megsejditette velük és azt hitték,  ויחנו לפום מגדולhogy boldogságuk
a toronymagasságot érte el. De csakhamar szomorúan kellett tapasztalniok,  ויםעו מפי החירותhogy bárha a szabadság napja kézdett rájuk sütni, csakhamar  ויעברו בתוך הים המדברהa nyomor
mély és feneketlen tengerébe sülyedtek és hogy azontúl ויחנו
 במרהa legkeservesebb, a legsanyarúbb helyzetbe jutottak. Késöbb ismét jobbra fordult dolguk,  ויסעו ממרחkivonúlva, megי

ק
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szabadulva sanyarú helyzetükből, אילימה
erősebb, biztosabb
jövőnek néztek elé. így fordúlt a kocka Izrael életében folytonosan a történet sorában, a nemzeti életben, sőt szétszóródásuk
változatos életükben is.
הר. ״ ויעל אהרן הכהן אל הר דÉs fölment Áhron, a pap iior
hegyére az Örökkévaló parancsára és meghalt ott a negyvenedik
évben, hogy kivonúltak Izráel fiai Egyptom országából az ötödik hónapban, a hónap elsején^^ Ez Ab hó elsején volt. De
miért említi az írás a napot, amelyen Áhron meghalt, amit az
Ősöknél Abrahám, Izsák és Jákob halálánál nem említ ? Mivel
a Kanaáni belátta, hogy ebben a hónapban Izráelt sok baj,
szerencsétlenség, üldözés és viszontakság fogja érni és Áhron
halálával a felhöoszlop távozott Izráeltöl, ezért bátorkodott ízráelt megtámadni. Ez az, amit az írás mond : וישמע הכנעני
Kanaáni meghallotta, hogy Áb hóbán elhalt Áhron, ezért jött és
megtámadta Izráelt.
״És megparancsolta Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az
ország, melyet birtokba vegyetek a sors útján, amelyről megparancsolta az Örökkévaló, hogy adjátok a kilenc törzsnek meg
a fél törzsnek^^ Ez a parancs első tekintetre fölöslegesnek tétszik, hiszen már mondva volt, hogy sors útján fog az ország
•felosztatni ? Ugyde kezdetben tizenkét részre volt osztva az orszag, tizenkét törzsnek szánva, de miután Reuben, Gad és Menase fél törzse kivitte részét a Jordánon innen, most az a helyzet
állt be, hogy az ország újból tagoltassék és felosztassék nem
tizenkét részre, hanem csak kilenc és fél törzsnek. Ezek ama
férfiak nevei, kik birtokba adják nektek az országot: Eleázár
a pap, Josua Nun fia meg egy-egy fejedelmet vegyetek törzsenként, hogy birtokba adják az országot“. A fejedelmek feladata
volt összeszámlálni, hogy hány család van egy-egy törzsben,
megtudandó, hogy melyik törzs népesebb, hogy igy nagyobb
területet nyerjen örökségül. Itt először nevezi meg Eleázárt és
csak utána Józsuát, jóllehet, hogy Józsua Mózes utódja leend,
de hát akkor is, ha majd Izrael vezére lesz, tartozik Eleázár
előtt állni és tanácsát kikérni, ezért említi előbb Eleázárt. A
Szentirás itt csupán tiz fejedelmet nevez meg, minthogy csak tizedfél törzs részére kellett a birtokterületet kitagositani. Az első
három törzs felsorolásánál csupán igy nevezi meg a Szentirás a törzsfőt : ״ למטה יהודה כ ל ב בן יפנהJuda törzséből Káleb Jefune fia“, de
nem említi:  נשיאbegy fejedelem volt, igy Simeon és Benjámin
f
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törzsföinek megnevezésénél sem einliti az írás cimüket, liogy fejedelmek voltak, mig a többi hét törzsfa megnevezésénél igenis
mindég einliti  ״ נשייאfejedelem“ voltát. Ez azért van, mivel
Káleb oly hírneves ember volt, hogy nem is kell említeni, hogy
ö fejedelem úgy is köztudomású volt ez/Simeon törzsénél pedig
azért nem említi a fejedelmi cimet, mivel elődjeinek rossz hirneve volt és a midjanira növel elkövetett erkölcstelensége miatt
megöletett, tehát e törzs fejedelme, bárha most más volt, nem
jó hangzású, nem jó hirnevü, ezért kerüli a Szentirás Simon törzsénél a szó: fejedelem, kimondását. Benjámin törzsének fejedelme pedig próféta volt, ami magasabb rang, mint a fejedelmi,
ezért nem említi fejedelmi cimét.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Szólj Izráel
fiaihoz és mondd nekik: Midőn átvonúltok a Jordánon Kanaán
országába,  והקדיתם לכם עריםakkor rendeljetek magatoknak városokat, menedékvárosok legyenek nektek, hogy oda meneküljön a gyilkos^ aki tévedésből agyonüt valakit“. Tényleg minden
gyilkos oda futott, olyan is, aki szándékkal ölt embert. Csakhogy ilyen szándékos emberöléssel vádolt gyilkost a bíróság
visszahozatta, bíróság elé állította és ügyét tárgyalta. Ha bébizonyúlt, hogy szándékkal ölt meg valakit, akkor a törvény szigorával büntettetett, de ha kiderült, hogy nem szándékosan ölte
meg embertársát, akkor a bíróság megfelelő fedezet mellett
visszaküldte a menedékvárosok egyikébe. Ez az, amit a szent
zsoltáros mond : ״Jó az Isten és méltányos, ezért helyes ösvényre
tereli a bünösfe“.
Es maradjon ott mig meghal a főpap“. Mivel a főpap
nem imádkozott, hogy Izráel kebelében gyilkosság elő ne fórdúljon, ezért marad a nem szándékos gyilkos a menedékváros־
bán a főpap halálnapjáig és várja, lesi, óhajtja a főpap mielőbbi
halálát, hogy aztán családjához visszatérhessen. Vagy pedig
más nézet szerint a főpap halála alkalmával a gyilkos nyűgödtan visszatérhet, mivel a meggyilkoltnak családja belenyugszik
rokona halálába, ekként vigasztalódván : Ha a főpap Is meghal,
ha neki is adóznia kell a múlandóság törvényének, akkor mi js
megnyughatunk rokonunk halálába. ״És a főpap halála után a
gyilkos visszatérhet örökségének földjére“. Örökségét visszakapja
ugyan, de ha azelőtt tisztséget viselt, állását, tisztségét nem
kapja vissza, hivatalt nem viselhet. Vaunak azonban oly nézetek
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is, hogy a nem szándékos gyilkos nem vesziti el tisztségét
sem.
״ ולא תקחו כ פ ר לנפ ש רצחNe fogadjatok el váltságdíjat
a gyilkos leikéért, hanem ölessék meg. Epenúgy ne vegyetek
el váltságdíjat azért, aki menekülni, futni tartozik menedékvárosába, hogy visszatérhessen és lakhasson az országban, mielőtt
a főpap meghah^, mert a gyilkolás a legfőbb bűn, melyre nem
létezik váltság. Achob királyt sok súlyos bűn terhelte. Isten
mégis az elkövetett gyilkosság miatt ölte meg őt és nem egyéb
bűnei miatt. Jóllehet, hogy nem sajátkezűleg ölt csak bérgyilkosokat fogadott, de az orgyilkos éppúgy vétkezik, mint maga
a gyilkos. Meg ne fertőztessétek az országot, amelyben laktok
mert a vér megfertőzteti az országot. Isten lakhelyét áthelyezte
Izráel országában, 0 pedig nem lakliatik gonoszok, gyilkosok
között. Ha tehát az ország vér által megfertőztetnék, akkor Isten kénytelen volna az országból távozni, ami aztán Izráel vesztét okozná, mivel ha Isten elfordúl Izráeltől és sorsára hagyja,
akkor ez a kis nemzet, körülvéve ezer ellenségtől a biztos romlásnak, pusztulásnak néz elé.
״És meg ne tisztátalanítsd az országot  בתוךpW כי אני יי
 ב״יmert én az Örökkévaló lakózom Izráel fiai között^^ Rabbi
Noszon szerint az isteni glória mindenütt követi Izráelt. Ott volt
vele Egyptoniban és őrködött fölötte, hogy el ne merüljön a bűn
posványában, velünk van a száműzetésben, a jelen sivár helyzetben is, hogy a többi felekezetek közé föl ne szívódjunk és ha
majdan — az Ur segítségével — visszatérünk Izráel országába
akkor is fölmegy velünk, oltalmaz, segít és támogat időtlen
időkio’
g•
•
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Mózes intő beszéde a néphez.
 ״ אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראלEzek a szavak,
amelyekkel szólott Mózes egész Izráelhez^^ a Jordánon innen, a
pusztában, a síkságon, a iiádastengerrel szemben, Poron meg Tófel ás Lóvon meg Chacérósz és Di־Zul10v közötP^ Mózes intő
beszédében felsorolta és szemükre hányta mind azt a rosszat
amit elkövettek egész pusztai zárandoklásuk ideje alatt. Az első
az volt, hogy zúgolódtak Isten ellen, mondván : Jobb lett volna,
ha elhalunk a pusztában. Második bűnök az volt, hogy Móab
leányaival erkölcstelenséget követtek el és Peór bálványnak
hódoltak. Azt mondta nekik : xilig, hogy kivonúltatok Egytomból, alig, hogy elérkeztetek a nádas tengerhez, máris vétkeztetek, felkiáltván: ״Talán, mivel Egyptomban kevés a sírhely,
hozott minket az Örökkévaló ide, hogy megöljön minket a pusz־
tában“. Továbbá vétkeztetek, midőn a mannáról, erről az isteni
adományról, azt állítottátok, hogy tőle feldagadnak beleitek.
Aztán ismét vétkeztetek a kémek jelentése után, majd pedig
Kórach lázadása alkalmával, végre súlyos bűnbe estetek az
aranyborjú készítése által, ez összesen hét bűn. Erre nézve
mondja a Szentirás : ״Megbüntetlek benneteket hét rendbeli bűnökért^^ Mózesnek az volt a célja a bűnök felsorolásával, hogy
bűnbánatra késztesse őket és hogy a jövőben hasonló bűnök
elkövetésétől tartózkodjanak. Ha a vezető, pap, vagy tudós nem
inti a népet időnként, akkor ő felelős a nép elpártolása és
vétkéért.
 ודי זהבMózes azt mondta Istennek: Világ Ura ! a határtálán bőség okozta romlását e népnek, mivel sok aranyat adtál
nekik, ezért készitettek aranybálványt. Szifri szerint Mózes a
helyek neveit, ahol Izráel vétkezett, említette a népnek, szelíden
célozva bűneikre, mivel nem akarta őket megszégyeníteni vétkeik
felsorolásával. De hiszen beszéde folyamában egész leplezetlenül
••

I
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és kimeritöen emlékezik meg bűneikről. Példáúl ובחרב הקצפתם
 ״ את ייChorebben is niogharagitottátok az Örökkévalót“ és végre
Így apostrofálja őket  ״ ממרים הייתם עם יי מיום דעתי אתכםEllenszegülök voltatok az Örökkévalóval szemben, amely naptól ismerlek benneteket“. Ilyen beszéd után, hogyan állitható, hogy Mózes
kiméletböl nem sorolta fel bűneiket, hanem a helység nevének
felemlitésével, ahol vétkeztek, célzott csupán elkövetett bűneikre ?
Szerintünk a helység neveinek megemlitése mást jelent. Tudva
levő tény, hogy minden könyv elé tárgymutatót, tartalomjegyzéket függesztünk, mely tájékoztatja az olvasót, hogy mi fordái
elő a könyben. Misnatóra elé is, mely Mózes búcsúbeszédét tartalmazza, Mózes tárgymutatót helyezett, mintegy jelezve, hogy miröl fog szólni, milyen vétkeket fog Izraelnek szemére hányni :
 ב מדברa pusztában elkövetett bűnt,  בערבהamit Móab sikságá^׳
bán követtek el, Midjan leányaival,  מול סוףa nádastenger melleti zúgolódásukat,  בין פארן ובין תפל ולבןa kémek jelentése alhalmával elkövett magatartásukat.  וחצרותKórach pártütését
 ודי זהבés az aranyborjú készítését. Miután Mózes igy tartalomjegyzék után röviden megemlékezett beszéde irányáról hozzáfogott terjedelmes, kimerítő beszédének elmondásához.
 אחר עשר יום מחרב וגדTizenegy napi út Chórebtól Széir
hegye felé Kádes-Barneáig“. Mózes igy szólt Izráelhez: Am lássátok, mit eredményezett engedetlenségtek. A legközelebbi út
Choreb hegyétől Kádes-Barnéig a Széir hegységen át vezet,
mely tizenegy napi járóutat tesz ki, de ti azt három nap alatt
tettétek meg, mivel Isten mihamarább bevezetni akart benneteket
Kanaán országába. Onnan, tehát az Ígért föld közvetlen határszélétől, küldtetek kémeket az országba és vétkeztetek Isten ellen,
ami azt okozta, hogy negyven évig kellett a pusztában zárándokolnotok!
Miután Mózes megverte Szichont és Ogot, Básan királyát
kezdte a népet inteni, moralizálni. Előbb nem akarta ezt tenni, nehogy a nép azt mondhassa: Semmi jóban nem részesített bennünket, de feddni tud minket. Kezdte Mózes magyarázni hetven
^ nyelven a tant. Bárha Izráel hallotta a szent tant Szinai hegyénél, Mózes mégis magyarázta újból a törvényt, azoknak, akik
Szinai tövénél nem álltak, vagyis az ifjabb nemzedéknek, ״Az
Örökkévaló ami Istenünk szólt hozzánk Chórebnél, mondván:
Eleget laktatok már e hegy alatt“. Elértétek a kitűzött célt:
Isten parancsait követtétek, a Tórát elfogadtátok, szentély épitr
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tettetek és bírákat neveztetek ki. ״A nagy folyamig, a Perosz
folyamig“. De hiszen a legkisebb folyam volt, amazok között,
melyeket az Írás első könyvében említ? Mivel legközelebb fékszik Izrael országáhaz, ezért nevezi nagy folyamnak, mint az
olyan ember, ki nagyokkal érintkezik, maga is tekintélyes
ember.
 יוםף עליכם כבם אלף פעמיםAz Örökkévaló tegyen hozzátok
ezerszer annyit mint vagytok“. Ezen áldás visszatetszést szült
Izrael szemében és mondák neki : Hiszen te meghatárolod az
áldást; ezerannyira szaporodjunk, mint a hányán vagyunk? Hiszén Isten többet ígért Abrahámnak, mondván : ״Senki sem
számlálhatja meg utódaida/t sokaság miatt“. Mózes felelt : Ezzel
én áldottalak meg benneteket, hogy ezerannyian legyetek, mint .
a mennyien most vagytok, de azonfelöl áldjon meg benneteket
Isten  כא שר ד ב ר לכםamint ígérte nektek Abrahám ősötök
útyán“.
 ״ איכא אשא לבדי וגו״H^gy vigyem egymagám fáradalmatokát, terheteket és pörlekedésteket“. Nehéz volt c népnek eleget tenni, bármiként viselkedett Mózes velük szemben, nem tétszett nekik, mindég kivetni valót találtak rajta. Ha korán hagyta
el sátrát, hogy a közügygyei foglalkozzék, azt mondták: Bizonyára holmi perpatvar miatt hagyta el otthonát oly korán, ha
pedig később ment hivatalába, azt mondták: Otthonában arról
gondolkodott oly soká, hogy miként törjön vesztetekre, milyen
módon sértse és bántalmazza a népet. Oh az emberek értékét és
barátságát senki^őem ismerheti meg annyira, mint az, ki nyilvános
pályán és köztük él, rózsalevélhez hasonló az, mely minden időben változtatja színét. Nincs az a képtelen, nevetséges és sületlen
híresztelés, amelynek hívői ne akadnának, mivel az emberek
hiszékenysége, ha rossz hírről van a szó, hihetetlenül nagy rekordokat ér el. Bölcseink tanítása szerint, a pap mindenkor
utolsónak menjen be a templomba és utoljára menjen ki,
hogy a népnek alkalmat nyújtson, hogy előtte felállhasson. Mások az ellenkezőjét tanítják; első legyen a pap a templomban és
utoljára menjen ki, hogy a népet ne terhelje a fölállással.
״Es megparancsoltam biráitoknak abban az időben“, hogy
ne mondjanak ítéletet elhamarkodva, meggondolás nélkül még
olyan ügyben sem, ami gyakran előfordúl és a reá vonatkozó
szabályt ismerik, hanem minden peresügyet hányják-vessék meg
alaposan, mielőtt az Ítéletet kimondják.  ״ דשפטתם צדקítéljetek
í
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igazsággal^^ igyekezzetek a feleket kibékíteni. ״Ne ismerjetek
tekintélyt^^ A bíró ne beszéljen az egyik peres féllel szigorúan
és a másikkal nyájasan, mert ezzel elriasztja és megfélemlíti
azt a félt, akivel szigorúan beszélt, úgy hogy nem is meri védeni
igazát és érveit támogatni. A lényegtelen követelést is épp oly
lelkiismeretesen tárgyaljátok, mint az ezrekre menő nagy összegű
követelést. Ne féljetek senkitől, 11a az, aki jogtalant követel
mig oly erőszakos ember is, ne féljetek tőle és ne adjatok igazat neki, ha hamis dolgot követel.
Akkoron odaléptetek hozzám, mondván: Hadd küldjünk
kémeket, akik kikémleljék az országot. En beleegyeztem, de a
kiküldött kémek hamis hireket terjesztettek köztetek az országról és ti zúgolódtatok Isten ellen, mire az Örökkévaló megesküdött, hogy nem fogjátok látni az országot, csupán gyermekeitek fogják azt birtokba venni. Majd megbántátok tetteiteket és
késznek nyilatkoztatok az országba fölmenni és azt karddal elfoglalni, de Isten óvá intett általam benneteket, hogy ne menjetek fel, mert az ür nem lesz veletek és verességet szenvedhet!létek az ellenségtől. De ti mégis fölmentetek a hegyre. Ekkor
kijött az Emóri, aki azon a hegyen lakott és elűzött benneteket,
mint a méhek teszik és szétvertek benneteket. A^alamint a méh,
ha fúllánkját az emberbe ereszti, bárha megsebzi az embert,
de ő is húll, úgy az amoriták bárha megvertek titeket, ők maguk is elestek, elvesztek. Iben Ezra szerint, valamint a méh, ha
észreveszi, hogy valaki közeledik a lakásához eleibe jő és elűzi
támadóját, igy Emóri is, midőn észrevette hogy Izráel közeledik
országához, kirajzott mint a méh elébe és elűzte.
És szólt az Örökkévaló hozzám: ר ב לכם סב את ההד הזה
Eleget kerülitek már ezt a hegyet, kerüljétek meg Széir hegyét,
de őrizkedjetek megtámadni ezt az országot, mivel Ézsau fiainak adtam azt, annak érdemében, hogy Ezsau tisztelte az ő
atyját. Rabbi Eleázárt kérdezték egy alkalommal: Mily határig
terjed a szüléink iránt tartozó tisztelet? E kérdéssel — felelt a
kérdezett — fordúljatok Duma Natániel fiához, aki Eskolonban
lakik. Történt ugyanis egykor, hogy a főpap melldiszéből egy
drága jáspiskő elveszett. Izráel nagyjai egy hasonló drágakő
megvétele céljából fordúltak Dumához a pogányhoz, akiről tudták, hogy ilyen drágakő birtokában van. ígértek neki igen ma־
gas árt, de mivel Duma alvó atyjának mellényzsebében volt a
kulcs ama s25ekrényből, melyben a" drágakő volt. Duma azt
•
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mondta, hogy a drágakő nem eladó. A veimiszándékozók azt
hitték, hogy az ígért árral nincs megelégedve, tehát sokkal nagyobb árt ígértek neki. Miután atyja fOlébredt Duma elkérte
tőle a szekrénykulcsot és átadta a ^vevőknek a drágakövet.^Ezek
pedig azt az összeget akarták neki lefizetni, amelyet utoljára ajánlottak neki, de Duma csak az először felajánlott kisebb összeget
volt hajlandó elfogadni, mondván : Menls Isten, hogy az atyám
iránti tiszteletet, amely kötelességem, pénzzel megfizetessem magamnak, én ebből nem akarok hasznot húzni, Isten ezért megjutalmazta Dumát oly képen, hogy még abban az évben para
adumat ellett tehene, amit tizennégyezer forintért adott el.
Rabbi Simeon, Gamliel fia mondta : Talán senki sem tisztelte oly mértékben szüleit mint én, kivéve Ézsau, mivel én
köznapi ruhámban szolgálom ki szüléimét, mig Ezsau erre a
célra*külön díszruhát vett fel, miként Rebeka mondotta Jákobnak; Vedd fel azt a díszruhát, melyben Ezsau szokta kiszolgálni
atyját és igy menj be hozzá, hogy föl ne ismerjen téged. A Tálműd beszéli: Rabbi Izsmáel második otthona a tanoda volt,
anyja ezért különösen szerette és valahányszor a tanodából haza
jött, anyja megmosta lábait és a vizet, amelylyel lábát mosta,
megitta. Midőn Rabbi Izsmáel ezt megtudta, többé nem engedte
lábait megmosni, ekkor anyja panaszra ment a tanodába és
mondotta, hogy fia nem tiszteli öt, amin a rabbik szerfölött elcsodálkoztak, de Rabbi Izsmáel felvilágositotta őket, hogy anyja
mit kifogásol magatartásában, mire a rabbik azt mondták neki :
Ha anyád ezt kívánja, tartozol kedvében járni és lábaidat általa
megmosatni.
״Mert az Örökkévaló a te Istened megáldott téged^ kezed
munkájában, ismerte jártadat e nagy pusztán á t ; e negyven
éven át az Örökkévaló veled volt  לא חסרת ד ב רnem hiányzott
neked semmi sem^^ Rendszerint, ha valaki vendéget fogad első
napon szárnyas pecsenyével szolgál, neki ebédül, másnap már
marhahús is megleszi, harmadnapon már csak főzeléket
tálal neki, negyednap már a pokolba kívánja vendégét.
Nem úgy Isten, negyven éven keresztül táplálta Izráelt a pusztában és mindég úgy vendégelte meg, mint első napon  חסר תxS
 דברés nem csökkentette táplálékát. Csak kimondani kellett
Izráelnek kivánságát és már teljesült. Csak szavába került, högy
milyen étket óhajt enni; legott kiérezte annak izét a mannából.
Midőn Izrael erről n^eggyözödött lelkesen kiáltott f e l: י' ח עי לא
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 אחסר,;Az Ur az én pásztorom, ezért miben sem szenvedek
hiányt•^
;,Es mondta az Örökkévaló nekem :  אל תצר את מואבNe
szorongasd Móábot és ne támadd meg háborúval, mert nem
adok neked az ö országából örökséget, mert Lót fiainak adom
Őrt örökségül/^ Mivel Mózes sírja Móab területbirtokában van
és mivel Kíith fog Móáb népéből származni, ezért kimélte meg
Isten Móábot. ״Szólt hozzám az Örökkévaló, mondván : Te átvonúlsz ma Móáb határán, Oron át és közeledel Ammón fiai
felé, ne szorongasd őket és ne támadd meg őket, mert nem adok
Ammón fiainak országából neked örökséget, nlivel Lót fiainak
adtam azt örökségüké Mivel Neomi fog tőle származni, aki királypkat ád Izraelnek.
;
״Szólt Isten hozzám : Ezen a napon kezdem bocsátani a
tőled való rettegést és félelmet a népekre  תחת כל השמייסaz
egész ég alatt^^ mivel aznapon, amelyen Mózes hadakozott
Oggal, a nap megállt az égen, hogy Mózesnek elég ideje legyen az ellenséget végkép legyőzni, ezt látta a világ és rettegés
fogta el Mózes előtt. Józsua idejében is megállt a nap. Hasonló
esetről emlékezik meg a Talmud. Egyizben Izrael országából a
nép az ünnepre Jeruzsálembe z^irándokolt, útközben a nép nagyón szomjazott, erre Nakdinion, (hirjon fia — aki igen gazdag
ember hirében állt — elment egy élőkelő pogány úrhoz és tizenkét ciszterna vizet kölcsönbe kért tőle, amit az illető teljesített
is, de kikötött bizonyos határidőt, amidőn a vizet vissza kell
fizetnie, ha pedig erre képtelen volna, akkor tartozik Nakdinion
neki minden ciszternia vízért tízezer forintot fizetni. Midőn a
határnap elérkezett elküldött Nakdimonhoz, hogy vagy töltse
meg ciszternáit vízzel vagy pedig fizesse le a kikötött összeget.
Nakdimon most visszaüzente neki, hogy még eshet eső a mai
napon és igy megtelhetnek cisztérnái. Erre a pogány uraság
fölkacagott és szólt: Hónapok óta már nem esett az eső, hát
éppen most fog esni és a kilátás örömében, hogy még a mai
napon nagy összeg birtokába fog jutni örömtelten és vigan
ment fürödni. Nakdimon pedig a szentélybe vonúlt és esőért könyörgött Istenhez, mire oly nagy záporeső keletkezett, hogy nem
csak a ciszterna, hanem annak az úrnak összes kutai és cisztornái csordúltig megteltek vizzel. Ekkor Nakdimon követelt
pénzt az úrtól, mivel több vizzel fizetett, mint a mennyit kölcsön
kapott, de a pogány uraság azt vitatta, hogy a nap már rég
/
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letűnt és igy a határidő napja is elmúlt, mire Nakdimon újból
könyörgött Istenhez és ime a felhők elvonúltak, a nap )ךedig
kisütött az égen.
,,Szichon nem engedett minket átvonúlni, kivonúlt élőnkbe
ő és az egész népe, de az Örökkévaló elénk adta öt, mi megvertük őt
és fiait, meg egész népét. Városait meghóditottuk, lakosait megöltük
 רק הבהמה בוזנו לנוcsak a barmot vettük prédáúk^ Szichon meghóditásánál ruhát, barmot ejtettek prédáid, de Ogon vivott gyözelménél  בזונו לנוmár undorodtunk a sok zsákmánytól és ott
hagytuk, csak az aranyat vettük el. כי הקשה יי* אלהיך את רוחו
״Mert megkeményitette az Örökkévaló a te Istened Szichon szivét.“ Ila a gonosz néhányszor vétkezik és nem mutat mé^ hajlandóSágot sem a megtéréshez, akkor már maga Isten is megkemónyiti szivét, hogy igy megtorolhassa rajta elkövetett bűnét. így
cselekedett Isten Fáraóval, Egyptom királyával is.
״Megfordúltunk és fölmentünk Básan felé és kijött Óg,
Básan királya elénk ő és egész népe háborúba Edreibe. Az
Örökkévaló pedig mondta nekem : Ne félj tőle, mert kezedbe
adtam öt, egész népét meg országát, tégy vele, amint tettél
Szichonnal, az Ernóri királyával, aki Chesbonban lakik. Az
Örökkévaló kezünkbe adta Ógot is és egész népét, mi megvertűk Öt úgy, hogy nem hagytunk belőle maradékot“. Bölcseink
mondották: Oly hősiesen harcolt Izrael Og ellen, oly fényes
volt a győzelem és kten segítsége, gondviselése oly nyilvánvaló, hogy méltó lett volna dicshinmúst zengedezní Istennek,
ügy mint a nádastengernél, de ez a feladat Dávid király részére
fenntartatott, aki e fényes győzelmet megénekelte, amint mondva
v a n : לם־חון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשון כי לעולם חסדו
״Hódoljatok az Örökkévalónak, hatalmas királyokat megölt, Szichont Emóri királyát, mert örökké tart kegyelme. Ógot, Básán
királyát, mert örökké tart az 0 kegyelme.“
*
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Mózes könyörgése.
 ואתחנן אל יי בעת ההוא,.És könyörögtem az örökkévalónak
abban az időben“. Amott a magas szirttetön, Kanaánország határán áll a nagy törvényhozó Mózes, szepiej könnyel tolvéki
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lelke sasszárnyíikat ölt, szive háborog, tekintete epedve csügg
a távolesö országon, ahová vágyai viszik, A néma ajkak megmozdúlnak és szivrehatóan esdekelnek: 011 Uram Istenem, ki
kegyelmeddel elárasztottad méltatlan szolgádat zsenge korától
aggságáig, engedd : ״Hadd vonulj;*k be és hadd lássam azt a
magasztalt országot, mely a Jordánon túl onnan van, azt a kéklö
szép hegyet és a Libánont“. Ekesszólásának egész varázsával
esdekel, megkísérel, mindent, hogy Istent kiengesztelje és kegyességre bírja maga iránt, de hasztalan. Ez a szorgos könyörgés, ez az állhatatos sopánko'dás, ez a nemtágitas és ötszáztiz(mhétszer meg-megujuló esdeklés (Midras szerint  )כמנין ואתחנןgondolkodóba ejtették bölcseinket, elannyira, hogy azt a kérdést
vetették fel, vájjon mi indította Mózest arra, hogy mindenáron
az Ígért országba jutni kívánkozott, talán annak gyümölcsét élvezni és javait megizlelni óhajtotta-e?
Szerintünk Mózes azért vágyakozott oly nagyon népét az
Ígért földre vezetni, mert jól tudta, hogy Izráel mint nomád nép
a pusztaságban nem imponálhat tiszta, magasztos vallásával a
többi nemzeteknek, melyek bizonyára ekként okoskodtak: Könnyű
Izráelnek tisztának, nemesnek erkölcsösnek maradni a sivatagban,
ahol éldelet nem kínálkozik, ahol alkalom sem nyílik a vétkezésre és nincs ami elterelje az erkölcs Ösvényéről; ahol nincsenek mulatóhelyek, szórakoztató alkalmak, ahol be kell érnie a
mannával és a sziklavizével, ahol mi sem kínálkozik, ami őket
elcsábíthatná. Ezért kívánta Mózes vajha bejuthatna Kanaánba
ögy
és mézzel folyó országba, ahol az alkalom kinálva-kinálja magát a mertéktelenségre, az éldeletre. 0 érezte magában
az erkölcsi erőt, hogy ott is a kényelem, a nyugalom, a bőség
közepette képes lesz Izráelt tiszta ártatlanságában és érintetlen
erkölcsiségében megtartani, ami által ékes példaképévé vált
volna Izráel a többi nemzeteknek. Ezért könyörgött és esdekelt :
 אעברה נאÓh engedj bevonúlni az Ígért földre  ואראהhadd mutassam be magam a többi nemzetek előtt, hogy abban az áldott
szép országban is, mely a Jordánon túl van és mely regényes
fekvése által mintegy önmagától kínálkozik az éldelet, a szórakozásra, mely környezve van gyönyörű hegyek és Libánon által,
hogy ebben az országban is megtudom őrizni a magam és népem erényét és ártatlanságát. Ott akart ő nemes és mérsékelt
életmódjával és Izráel ideális, erkölcsi életével más nemzeteknek
követendő példát adni. Tehát nem az élvezetek miatt kívánkozott
I
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a földi javakban bővelkedő országba, hanem a hit és erény
sikeres terjesztése szempontjából. Ugyde erre a eélra Isten más
egyént szemelt ki, ezért szólt neki:  לב ל ךelég,  הרב ל ךvan erre
egy más mester kiszemelve  ומנוés ha tudni vágyói, hogy ki •
ez az irigylésre méltó egyén, megmondom :  יהושעez Józsua,
ki erkölcsi nyomdokaidba fog lépni és el fogja végezni azt,
amire nemesen érző szived vágyott.
Mózes azt hitte, mivelhogy legyőzte Szichont és Ogot ennek érdemében bemehet majd az országba, de Isten azt mondta
neki: Hiába ! Meg kell halnod a pusztában.  ר ב ל ךÁdám idősebb volt náladnál még is kellet áldóznia a múlandóság törvényének. Erre Mózes azt felelte : Igen, de Adámnak csak egy
parancsot adtál és azt is megszegte. Most azt mondta Isten :
Abrahám ez a kiváló egyéniség, aki miattnm tűzbe engedte magát dobni, is meghalt. De Abrahámtól — felelt Mózes — gonősz ember, Izsmáel származott, Izsák is meghalt — szólt Isten,
— pedig Izsák kész volt tiszteletemre föláldozni magát. Tőle
még — felelt Mózes — Ezsau származott. Most Isten Jákobra
hivatkozott, akinek tizenkét igaz fia volt és mégsem kerülhette
el a halált. De vájjon fölment-e Jákob a magasba — vetette
ellen Mózes — és átvette-e a Tórát Izráel számára? Izráel százezer emberének megbocsátol — akik pedig többet vét\eztek —
nekem pedig nem bocsájtanál meg? Az más — felelt Isten —
egy sokasság, egy egész nemzettel szemben elnézőbb vagyok,
mint egyes emberrel. Büntess, sanyargass, fenyits meg testileg
 לא אמותcsak a halálangyal kezébe ne szolgáltass át engem
 ואספר מעשי יהés én készséggel foglak dicsőíteni és nevedet
magasztalni —, könyörgött Mózes — Hasztalan —- mond Isten
—
 זה השער לייA halálkapuján keresztül megy be az égbe min
den igazságos ember, te sem képezhetsz kivételt.
. . Midőn Mózes azt látta, hogy minden könyörgés, minden
ellenvetés hiábavaló elment fűhöz tahoz mindenkinek közbenjárását kikérni. Szólt ég és földhöz: Imádkozzatok érettem! De
ezek azt felelték : Hiszen magunkért is eleget kell könyörögnünk, mert ami vesztünk is ki van mondva:  השמים כעשן וב״Az
egek elenyésznek mint füst és a föld elpenészedik mint ruha.
Most elment Mózes az égi testekhez : Nap, hold és csillagokhoz
és szólt: Fohászkodjatok értem : De ezek is feleltek : Magunkért is kell imádkoznunk, nem pedig másért. Majd elment a tengerhez hasonló kérelemmel, de ez csodálkozva kérdé : Mi lelt
X
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Mózes, te ki egykoro.i kettéhasitottál engem, akivel Isten dicsösege volt, aki annyi csodát mivel tél és most hozzám vagy
kénytelen fordíilni ? Az angyalokhoz is fordúlt Mózes siránkozva,
jajveszékelvc. Végre azt mondta neki Isten : Megesküdtem vagy
te halsz meg, vagy egész Izráel, a választás nálad. Akarod-e,
hogy te élj és egész Izráel elhaljon? Isten ments! — felelt Mózes — inkább ilyen ezer ember haljon meg, mint én vagyok,
mintsem egy is elpusztuljon Izrael köréből. De mégis — próbálkozott tovább Mózes — légy tekintettel édes anyámra, ki
már két gyermekét siratja, óli ne tetőzd szivfajdalmát, miért
legyen kénytelen harmadik hát is elvesztenie? Mózes ám tudd
meg — szólt Isten — itt az ideje, hogy Józsua vegye át a korHiányzást, neked meg kell hallnod. Oh ha csak ezen múlik —
felelt Mózes — szívesen adom át a kormányzó pálcát Józsuának,
leszek az ö tanítványa és hadd legj^en ö az én mesterem. Am
legyen — szólt Isten — élj és légy Jósua tanítványa. Ekkor Mózes elment Jósua sátorába, aki előadást tartott éppen akkor a
népnek a Tórából és az ajtó mögött szerényen meghúzódott,
elfödve arcát, hogy föl ne ismerjék. A nép mindazonáltal megpillantotta öt és szólt Jósuához : Mi az, te ülsz és nagymestered
Mózes áll? Ekkor Jósua is észrevette Mózest és megszaggatva ruháit
fölkiáltott: Uram Mesterem ! Mit niivelsz ? Egész Izráel pedig
könyörgött Mózesnek : Tanits te minket, de Mózes azt felelte :
Nem szabad. A nép azonban nem tágitott, mire égi hang hallatszott: Jósua tanitson ! így hát Jósua tanitotta a népet, Mózes pedig
jobbjaEleázár meg balja mellett ült. Midőn Jósua (előadását befejezte
a nép Mózeshez fordúlt a kérelemmel, magyarázná neki meg
azt, amit Jósua tanitott, de Mózes kénytelen volt bevallani
hogy már nem ért a tanitáshoz, ebbeli elkeseredésében maga is
fölkiálltott: Világ Ura! Itt már az ideje, hogy meghaljak. Most
égi hang hallatszott: Mózes még egy órád van, addig fogsz
még élni. Ekkor elkezdte Izráelt megáldani törzsekként, de midön látta, hogy ez huzamos időt vesz igénybe egyszerre áldotta
meg egész Izráelt. 1גajd ismét égi hang szólalt meg : Mózes még fél
óra áll rendelkezésedre.! Ekkor bocsánatot kért a néptől : Sokát zaklattalak benneteket tanítással, bocsássatok meg nekem.
Te, is bocsáss meg nekünk — felelt megindultan a nép — hogy
oly sokat megbántottunk és igereltünk téged. Ekkor ismét szólt
az égi hang : Mózes még egy pillanat aztán meghalsz ! Mire
Mózes fölkiáltott:  ״ ברוך שמו חי וקים לעולם ועדÁldva legyen
r
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Isten neve, mely ijrökké él és a végtelenségig fennálk^ Aztáji
még mondta a népnek: Ha bementek az országba tartsátok
meg engem emlékezetekben. Ok pedig feleltek: Hát elfelejthetiink־e téged, aki annyi jót tettél velünk? Most Mózes szivére
tette a kezét és elérzékenyülve szólt: E kezek, melyek a Tórát
átvették Istentől most a földbe temettetnek, alig mondta ezt ki
tiszta, átszellemült lelke felszállt az égbe, mire maga az Örökkévaíó temette el öt. Ez Adar hó hetedik napján történt, vagyis
Mózes születésnapján, mivel Isten az igaz ember életéveit betölti hiány nélkiil, teljes százhúsz évig élt, egy nap sem hiány- '
zott belőle.
״Menj fel Piszga csúcsára, vesd fel szemeidet nyugatra,
északra, délre és keletre, nézd meg szemeiddel, כיי לא תעבר את
 הירדן הזהmert nem fogsz átvonulni ezen a Jordánon^^, csontjaidat sem fogják átvinni. Mózes pedig megillelödve szólt: \Tlág Ura hát abban az érdemben sem részesülök, amelyben József részesült, akinek csontjait átviszik Izráel országába? De
Isten felelt: Te eltagadtad héber voltodat, midőn Jetró leányai
mondották : Egyptomi férfi mentett ki bennünket a pásztorok
kezeiből és te nem cáfoltad meg őket, hogy nem vagy egyptömi, hanem héber férfiú, ezért nem kerülnek csontjaid Izráel
országába, József azonban nyíltan vallotta a főpohárnok előtt:
״A héberek országából loptak el engenr^ Jákob tetemei sértétlenül érkeztek Kanaán országba. Józsefnek csupán csontjai
kerültek oda, Mózesé egyáltalában nem került oda. Egyébiránt
Mózes azért lett a pusztában eltemetve, hogy majdan a feltámadás idejében, az ö érdemében a pusztában elesett izráelitákat
felvigye magával Izráel országába.
ff

^

Móze5 beszédét folytatja.
t

״És most Izráel halld a törvényeket és rendeleteket, melyekre tanítalak benneteket, hogy megtegyétek,  למען תחיוhogy
éljetek“. Ez arra vall, hogy nem elég a tudomány, a fő a cse!ekedet, ennek révén élünk.  ״ לא תוסיפוNe tegyetek hozzá az
igéhez, melyet én parancsolok nektek és ne vegyetek el belöle“. Példáid : Ne készítsétek a Téfilint öt szentirási szakaszból, öt
bojtot szemlélöszálakból, az ünnepi csokor ne készüljön ötféle növényből, ne üljetek nyolc napon át sátrakban stb. Isten teljes
Tórát adott nekünk és nem hiányosat, igy hát nem szabad sem-
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mit hozzátenni. Különben pedig, ha valaki kénye-kedve szerint
meghosszabithatja a Tórát, akkor vajmi könnyen megengedi
magának meg is röviditeni azt, ha  ברצותו מרחיבönként hozzátehet az írás parancsaihoz, akkor  ברצותו מקצרkényedvedve szerint el is vesz belőle. Ezért mondja az írás :  לא תסיפוne tegyetek hozzá az igéhez, hogy  ולא תגרעו ממניel ne vehessetek
belőle.
״Ti pedig, kik ragaszkodtok az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, mindnyájan éltek ma*־. Hogyan — kérdik bölcseink
— ragaszkodhatik az ember Istenhez ? ügy, hogy tetteihez ragaszkodik. Utánozza Isten cselekedeteit. Yalaniint Isten könyörül
a szegényeken, úgy az embez is iparkodjék a szükölködőn segiteni, miként az Ur enyhiti a fájdalmat, megvigasztalja a gyászólókat úgy az ember is enyhitse a szenvedést és legyen
részvéttel a gyászolók iránt. Egyébiránt aki a liittudósokhoz ragaszkokodik annyi, mintha Istenhez ragaszkodnék.
 ״ ושמרתם ועשיתםŐrizzétek és tegyétek meg‘*. V'annak emberek, kik, hogy a vallás kötelező parancsainak teljesítése alól
kimenthessék és kivonhassák magukat szörnyű naivitással azt
hirdetik, hogy a vallás parancsait nem szükséges ténylegesen
megtartani. Elég, ha az ember lelkiisrnerpte tiszta, a tisztesség
útjáról le• nem tér, becsületbe vágó dolog ellen nem vét, nem öl
és nem rabol, mást meg nem károsít és gonoszságot nem követ
el. Imádkozni? Fölösleges dolog. Isten úgy is ismeri legtitkosabb
gondalatiniat. Ha reggel fölkelve kimegyek a természet nagy és
tágas templomába, fölvetem szemeimet ama felsőbb tájékok
felé, ahol Isten lakik és arra teremtő erőre gondolok, aki a
mindenséget alkotta és mozgásba hozta, akkor már imádkoztam.
Ilyen téves nézettel szemben állítja a Szentirás ושמרתם ועשיתם
 ״Őrizzétek, tartsátok és teljesítsétek a törvényt^^ mert nem elég
a puszta gondolat. Ilyetén mondja az írás ושמרתם את העבודה
 הזאתolyan időben kétszeres kötelesség a •tényleges istenitiszteletet csorbítatlan épségben fenntartani, midőn a kor gyermekei,
az ifjabb nemzedék kicsinylőleg, megvetőleg szót; mire való
nektek immár ez a régi elavúlt, ósdi imádási mód. Mikor érkezett el az az időpont, hogy a vallást, a Torát szigorúan és megalkuvás nélkül kell megtartani? Akkor mikor az általános jelszó:
״El a régi, avúlt Tórával
״Mert az a ti bölcseségtek és értelmetek a népek szemeiben, amelyek hallják mindezeket a törvényeket és mondják
. f
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majd: Bizony bölcs és értelmes ez a nagy nemzet^^ Mi sem
bizonyít jobban a mi vallástörvényeink igaz volta mellett, mint
az a körülmény, hogy nekünk izraelitáknak adatott és évezredek
óta kitartunk mellette, mert tölünk még legádázabb ellenségeink
sem tagadhatnak meg bizonyos életrevalóságot, bizonyos észbeli
tehetséget és bölcseséget. Már pedig ily okos, eszes és bölcs
nép nem ragaszkodna egy üres fantomhoz és kimériához és
nem szenvedne érte ezerszeres mártiriumságot. Ezért mondja az
írás :  ושמרתם ועשיתםcsak őrizzétek cs tartsátok meg híven a‘
vallás törvényeit, mert a ti bölcseségtek és értelmiségtek elismert még a többi nemzetek szemeiben is és igy elöbb-utóbb,
hovatovább mégis csak arra a meggyőződésre fognak jutni
mégis csak bölcs és értelmes nép ez az izráelita félekezet és
ha ez megtartja és hiven ragaszkodik a vallásához, bizonyos,
hogy igazvolta, szentsége, üdvössége ellen nem lehet kifogást
emelni.
״Mert, melyik az a nagy nemzet, melyhez Isten oly közel
van, mint az Örökkévaló, ami Istenünk, bárhol szólítjuk öt“.
Rendszerint, ha valakinek gazdag rokona van, eldicsekedik vele,
ellenben ha szegény rokona van, akkor eltagadja, nem úgy Isten, midőn Izráel szegény elhagyatott, megvetet| volt Egyptombán, nem tagadta meg rokonérzelmét tőle,' h^ínem pártját vette,
segítette és népének vette és hirdette. ״Elszöszülött fiam nekem
Izráel“.

A tiz ige ismétlése.
Mózes szólt Izráel fiaihoz : Halljad Izráel a törvényeket és
rendeleteket, melyeket elmondok nektek. Az Örökkévaló szővétségét kötött velünk Choreben. Szinröl-szihre szólott az Örökkévaló veletek a tűz közül, mondván :  ״ אנכי יי אלהיךÉn vagyok
az Örökkévaló“. Miként az uralkodó, ha trónra lép törvényt ad
népének, úgy Isten is törvényt oszott népének, kétfelé osztva.
Az egyik kötáblára fölirta az Isten iránti és a másikra az erűberek iránti törvényeket. Első sorban tudd meg, hogy én vagyok
az Örökkévaló, aki kiváltott téged Egyptomból, méltányos tehát, hogy ezért uradnak ismerj el engem, de ha akként gondolkodnál, hogy, mellettem még más urat is fogsz ' szolgálni,
ezért parancsolom:  לא יהיה לך אלהים אחריםNe legyenek neked
más istenek az én színem előtt. Hűségedről pedig csak úgy le-
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szék meggyőződve,  לא תשא את שם יי אלהיך לשואlm nem ejted
ki az örökkévaló, a te Istened nevét hiába.  ם השבת1שמור את י
 ״ לקדשוŐrizd meg a szombat napját, hogy megszenteljed^^ ez
által nem fogod elfelejteni, hogy én kivezettelek Egyptomból és
országot adtam neked.  ״ כבד את אביך ואת אמךTiszteld atyádat
és anyádat‘^, ha szüléidét, akiknek testedet köszönheted, tiszteled, akkor bizonyára engem, akitől lelked származik, is félvetisztelni fogsz. Ez az öt ige Isten iránti parancsok. A másik
kötáblán volt ismét öt rendbeli parancs, melyek embertársunk
iránti kötelésségeinket szabályozzák.  לא תרצח,,Ne ölj''. Ez alatt
azt is érthetjük, hogy felebarátunk becsületét, jó hirnevét ne
öljük meg, terjesztvén róla nemtelen, becstelen dolgokat, ha fájdalmas és rettenetes, ha iszonyú és megrenditö a testi halál,
akkor fölötte rettenetesebb és iszonyúbb az erkölcsi halál. Óh a
halál ezen neme sokkal borzasztóbb, mint a fizikai halál. Óh
emberek  העתירו ליי אלהיכםl^önyörögjetek az Örökkévaló Isteniiez,  רמור מעלי ר ק את המות הזהbőgj ׳vegj׳e le rólatok csak az
ilj׳nemü halált. Ezért, 11a valaki embertársát erkölcsileg megIkolja, talán még nagyobb bűntényt követ el, mintha testét
öli meg. ״ לא חנאףNe paráználkodj". A modern felfogás szerint, manapság már fölösleges a vallás törvénye, mivel a társadalmi szabályok pótolják ezt. Pedig a társadalmi törvény, a
modern felfogás nem Ítéli el határozottan a bűntettet, ha ügyesen végezte az illető, de igenis kérlelhetlen vele szemben akkor
ha ügyetlenségen rajtakapta. Botlányos ostobaságért kellő szigorral szokta sújtani az ilyen ügyefogyottat a modern társadalom. Csak ügyesen végezze valaki a tilosat, az erkölcstelenséget,
akkor minden feledve van, talán tapsolnak is neki, a kor tipikus
alakjának, igazi cultúrembernek, telivér gavallérnak tartják.
Egy gavallér elcsábítja, megszökteti barátjának hites feleségét.
Vájjon elitélik-e a gavallért? A társadalom, a jobb osztály, a
felsőbb kör kitaszitja־e kebeléből, köréből? Nem! Sőt ellenkezöleg, irigylik, tapsolnak neki, egy bizonyos nimbus veszi körül, világfinak tartják, csak az ügyetlen férj, a hitvesen nevet a
világ. Jó volt neki, úgy kell neki, a filiszternek. No hát ilyenek
ezek a sokat magasztalt modern felfogások, ezek az égig dicsért és magasztalt társadalmi törvények. Ezek volnának hivatva
ami szent válásunkat, a hit magasztos törvényeit pótolni? Soha!
Az az éhes ördög, az a szegény ember, ki, hogy éhező kicsinyelnek egy falat kenyeret adhasson, egy kenyeret lop a péküzletből
9
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az ki van taszítva a tisztességes emberek társaságából, de az ®*־v‘
világfi, aki embertársának becsületét, !)oldogságát, házi békéjét
elrabolja, az — a társadalmi szabálj^ok értelmében — becsületes ember, gavallér, dicsó fényes alak, világfi. Oh émberek
higyjétek el  אשרי תמימי דרך ההולך כ תור ת ייBoldog csak  ׳az,
aki a hit egyengetett ösvényén jár és a szent Tóra törvéin eit
fogadja el magára nézve kötelezőnek, de nem holmi társadalmi ^
szabályokat.
לא תגנוב
lopás, ha embertársunk gondolatait, szándékát meglessük és azt álúton, fondorlattal meghiii״
sitjuk. Felebarátod üzletet akar kötni, bérletet kivenni és te
szándékát ismerve kerülő úton, alatomban, titokban, orozva,
háta mögött megelőzöd öt nevetve aztán a megcsalatottnak jogos bosszúságát. Nem valóságos lopás-e ez? Ne hidd azonban,
liogy csak az ilyen egyenes megkárositását embertársadnak tiltja
a Szentirás, de hamis tanuzás által meg van engedve felebatódat megrövidíteni, ezért parancsolja a Szentirás: לא תענה ברעך
 ״ עד שקרNe tégy hamis tanúságot felebarátod ellen^^ Azt se
hidd azonban, hogy csupán ajkaddal, szóval, hamis tanuzás által
nem szabad ártani felebarátodnak, de gondolatban, szemeddel,
sziveddel megkivánhatod a másét, ezért emeli ki a Tóra a titilalmat:  לא תחמודNe kivánd meg felebarátod feleségét, házát,
mezéjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát és semmit ami
felebarátodé.
^ ״Ez igéket mondta az Örökkévaló az egész gyülekezetnek
a hegyen és ti mondtátok : Ezen a napon láttuk, hogy Isten
szól az emberhez és ez életben marad. De most miért halljuk
meg? Ha még tovább halljuk az Örökkévaló hangját, akkor
meghalunk•^ Ki ne venné itt észre az ellentmondást Izráel szavaiban. Először azt mondták : íme ezen a napon láttuk, hogy
Isten szól az emberhez és ez életben marad. De mindjárt utána
tették : Ha tovább halijuk az Örökkévaló hangját, akkor meghalunk. Értsük meg jól a mély értelmet, mely Izráel szavaiban
rejlik. Ismerjük a Midras azon elbeszélését, hogy midőn Nimród
Abraháraot tüzes kemencébe dobatta, testvére Plárán ekkép gondolkozott: Ha Abrahám sértetlenül kerül ki a tüzeskemencéböl,
akkor vele tartok, nem borulok le Nimród bálványa előtt és
engedem magam a tüzeskémencébe dobni, ellenesetben azonban
hódolok Nimród bálványának. Midőn tehát Abrahám, Isten jó^:
f
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niRgát, de bizony ö odaveszett a tűzben. Miért? Abrahám, ;iki
meg sem sejthette, hogy Isten kisegíti öt a tüzhalálból teljes
odaadással áldozta fel magát, hite tehát őszinte, szilárd és megalkuvásnélküli volt, ezért megmenekült, de Hárán hite csak feltételes volt és azon reményben dobatta magát a tűzbe, hogy ö
is megmenekül, miként Abrahám, tehát nem volt igazi כסירת הנפש
önfeláldozás, ezért veszett oda. Izráel is, aki eleinte azt hitte,
hogy az olyan ember egy percig sem maradhat élve, akihez
Isten beszél, mégis, hogy csak abban a rendkívüli lelki gyönyörben részesüljön, hogy Isten beszéljen vele, készséggel hallgáttá Isten szavát és akarta magát feláldozni. De midőn már
tapasztalta, hogy Isten beszélhet az emberrel és mégis életben
maradhat, ezentúl, ha Isten beszélne hozzá nem hallgatná önfeláldozással és igy meghalhatna. Ezt az érvelést Isten is helyeselte és szólt Mózeshez: Hallottam a nép szavát, jól mondták
mindazt, amit szóltak.
, ״Vajha ez a szivük maradna nekik, hogy féljenek engem
minden ídöben^^ Innen következtetik a bölcsek, hogy minden
Istentől ered, minden az ö ajándéka, kivéve *az isteniféleleni,
ez egyedül az embertől függ, ezt Isten nem mo/ditja elő, hanem az ember saját szivének síigaImazására van bízva. שמע
 ״ ישראל יי אלהינו יי אחדHalljad Izráel, az Örökkévaló ami Istenünk, az Örökkévaló eey“. E mondatban Isten neve háromszor
fordul e lő :  יי אלהינו ייAz első név arra vall, hogy Isten
volt, létezett és uralkodott még a világteremtés előtt is. >אלהינ
annak az eszmének ad kifej<‘zést, hogy Isten a jelenhen is atyánk.
Urunk, Istenünk és az utolsó név azt bizonyítja, hogy időtlen
időkig Istenünk lesz 0. Ha az ember ezt az imát elmondja,
ne csak érzék, és értelem nélkül, hanem mély ajtatosság*
kíséretében mondja el, erre vall e szó  שמעis, mely egyszersmind értelmet fejez ki. M<)ses a/t mondta Izráelnek. Szinai hegyén egyhangúlag valottátok:  ״ געשה ונשמעMegtesszük és meghallgatjuk^^ Isten parancsait. Az aranyborjú készítésénél megszegtétek a  נעשהfogadalmát, most tehát arra kérlek benneteket,
tartsátok meg legalább a  נשמעfogadalmat, hogy naponta áhitattal elmondjátok a S’maa imát. Hasonló ez azon esethez, midön király két drágakövet ajándékozott arájának az egyiket
csakhamar elvesztette, ekkor arra kérte a király, hogy legalább
^ ipásikra vigyázzon, hogy azt el ne vesitse,
%

I
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Miért mondjuk halkan ezen im át: ברוך שם כבול מלכותו
 ״ לעולם ועדÁldva legyein királyságának dicsőséges neve mindörökké
Mert midőn Mózes az égben volt a tiz igét átvenni
az angyalok kara énekelte ez imát. Midőn lejött, Mózes
ezen ima elmondására tanította Izráelt. Nehogy azonban
az angyalok ezt irigy szemmel nézzék, ezért m'ondjuk el halkan.
Ugyde Jomkipur napján, midőn Izráel minden bűntől menten,
tisztán áll *Isten előtt olyan mint az angyal és igy nem kell
tartania az angyalok irigységétől, ezért mondjuk aznapon lián״
gosan ezen imát. Miként mi magasztaljuk Istent, hasonlóan magasztal Isten is minket angyalai előtt. Isten azt mondja: ^ אחת
 ״ היא יונתיEgy igaz nemzetem van, nekem: Izráel. Mi pedig
azt valljuk:  ״ יי אחדEgy az Isten^^
 ״ ואהבת את יי אלהיךSzeresd az Örökkévaló a te Istenedet^^
Bárha az ember tartozik Istent félni és a bűnt kerülni a büntetéstől való félelemből, mégis dicséretreméitóbb az, aki tisztán
Isten iránti szeretetből cselekszi a jót és kerüli a bűnt.
 ״ ב כ ל ל ב ב ך ובכל נפשךEgész sziveddtd, egész leikeddek^ a szív ben keletkezik először az élet jele, ha pedig az ember meghal,
legelőször is a szivdobbanása szűnik meg. így hát szeresd öt
szived első dobbanásától kezdve annak utolsó dobbanásáig.
 ״ ובבל מאדךÉs egész eröddek^ vagyis egész vagyonoddal, ha
az isteniszolgálat nagy anyagi áldozattal jár is. Bölcseink kérdik : Ha már egész lelkűnkkel kell szeretnünk Isteht, אפילו הוא
 נוטל את נפשיךmég ha lelkűnkbe, életünkbe kerül is ez a szeretet, mire való a figyelmeztetés ״egész vagyonoddal“, hiszen
az élet drágább, becsesebb a vagyonnál ? Felelet: Vannak emberek, kiknek a pénz becsesebb, drágább életüknél is, ezeknek
szól a figyelmeztetés : Szeresd az Örökkévalót egész vagyonoddal. Első pillanatban képtelenségnek tetszik, hogy léteznék em־
bér, ki jobban szereti pénzét életénél. Es mégsem állitottak bölcseink képtelenséget. Hiszen látjuk, hogy egyes emberek lefekvés előtt elmondják imáikban :  ״ בידך אפקיר רוחיKezedbe adom
át Uram Istenem lelkemet, életemet megőrzés miatt“, lelkűket
igen, de nem vagyonukat, mert ha Isten áldozatot kiván tőlük,
hogy szigorú pontossággal tartsák meg a szombatot, az ünnepekét, azzal állnak elő, hogy a megélhetési mód, az üzlet, a mestérség, a hivatal, a kenyérkereset vasszükségessége nem engedi
a szombat és ünnepnapok szentelését. Az ilyen felfogással szemben követeli az írás : Szeresd az Örökkévalót  ככל ט אדךminden
f
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vagyonoddal, még akkor is, ha ezen isteniszeretet által esetle •ס
anyagi károd, vesztességed volna is.
Mások szerint •^
^וייי^יב ך
 ״ בכל ל בegész szívedből •־ez Abrahámra
vonatkozik, aki Istent s/ivböl imádta, telte, szerette és Isten nevét terjesztette, megismertette a világgal.  ״ ב ב ל נפשךEgész
lelkedböl“ ez Izsákra vonatkozik, aki kész volt életét feláldozni
Istennek.  ״ ובכל מאלךEgész vagyonoddal“ ez Jákobra vonatkozik, aki vagyonából tizedet adott Istennek. ״És legyenek ezek
az igék,  אשר אנכי טצוך היוםmelyeket ma {)arancsolok neked,
a szivedben^^ Minden nap oly kedvesek legyenek neked Isten
parancsai, mintha aznapon adattak volna neked. ״Vésd be
azokat gyermekeidnek szivébe  ודברת בםés beszélj róluk
A Tóra legyen beszédednek tárgya mindenkor, ne csak gondolatban foglalkozz vele, hanem szóval is, akkor maradandó lesz
nálad. A gyermekek hitoktatása a szülök legszentebb kötelessége.
Tartozik az ember gyermekét a Szentirásban taníttatni ב שבתך
 בביתךmidőn boldog családi tüzheij^én időzik,  ובלכ תך בדרךde az
élet egyéb viszontagságos helyzetében is, akár  בישכבךa sors súlyos csapása földig sújtod téged, akár  ובלךמךa vakszerencse
pillanatnyi veszélye magas polcra, a jólét magaslatára emelt.
 ״ וקשרתם לאות על ידךKösd azokat jelül kezedre'^ bal kezednek vastag húsára, a szívnek Atellenében והיו ל ט טפ ת בין עיניך
..és legyenek homlokkötöül szemeid elött^^ a fejrevaló Tefilint
tedd agyadra.  ״ וכתבתם על מלות ביתךÉs írd azokat házad ajtófeleidre és kapuidra^^ A jobb oldalon, mivel az ember is jobb
lábával lép (dőször. Bölcseink beszélik : Antininus romai császár
Rabbi Jehuda hanászinak egyizben drágakövet küldött ajándékúl, felszólítván öt, 11a vájjon tudna-e neki ennél becsesebbel viszont kedveskedni. Mire a rabbi  למזוזהküldött neki. ״Mit —
szólt a császár — én oly drágiikövet küldök neki, melyhez kö־
zönséges ember nem juthat, mivel vagyona elégtelen ilyen drágakő megszerzésére és ő egy értéktelen tárgyat küld nekem
ami két garasért kapható? ״ *־Nem úgy — válaszolt Rebénu
hakkodos — Te küldtél nekem olyasmit, amit pénzért el lehet
érni, de én olyasmit küldtem, melynek értéke megbecsülhetleii,
mert a Tóra szavai fölérnek minden javadalommal. Azonfelöl
a te ajándékod nem biztos tolvaj, rabló ellen, de amit ón küldtem neked, az megőriz téged és házadat mindem bajból, amint
Írva van:  ״ בשכבך תשמור עליךFia lefekszel és elalszol őriz téged, ha felébredsz a Tóra pártodat fogja*‘.
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.jHa elvisz téged az Örökkévaló az ígért országba, neked
ád nagy városokat telve minden jóval, לך פן ת שכח את יי
őrizkedjél, hogy el ne felejtsd az Örökkévalót“. Mivel, ha az
embernek jó sora van elfelejti előbbi szorult helyzetét, ezért,
ha jó lészen dolgod az Ígért országban, ne felejtkezzél meg
előbbi sorsodról, midőn Egyptomban éltél és hogy ebből a sanyarú helyzetből Isten segített ki és fordította jóra sorsodat. ״Az
Örökkévalót, a te Istenedet féljed, öt szolgáld  ובשמו ת שבעés
nevére esküdjél“. Ha lekötni óhajtod magad valamely nemes
dolog elkövetésére, hogy azt annálbiztosabban megtegyed szabad esküdnöd. Miként Abrahám cselekedett, akiről azt olvassuk
a Szentirásban, hogy azt mondotta Szodoma királyának : הרימותי
 ידי אל ייFölemelem esküre kezemet az Örökkévalóhoz, hogy
idegen vagyonból mitsem fogadok el. לא תנסו את יי אלהיכם
״Ne kísértsétek meg az Örökkévalót“. Ne mondja az ember:
Szolgálni fogom Istent és majd meglátom, hogy megsegit*e aztán, szerencsésebb leszek-e akkor? Senki sem köthet szerződést
Istennel, bizonyos feltételek mellett akarván öt szolgálni, hanem
tartozunk neki alázattal, szeretettel akár áld, akár sújt, akár
ajándékoz, akár büntet.
 ״ לא מרבכ םNem mivel számosabbak vagytok mind a népéknél kedvelt meg az Örökkévaló benneteket és választott ki titekér, hisz ti vagytok a legkevesebben mind a népek között“.
Bölcseink mondották : Mivel Izráel nem tart magáról sokat, hanem szerény és alázatos, ezért kedvelte meg Isten és választóttá népének. ״Tudd meg, hogy az Örökkévaló a te Istened
az Isten, hűséges Isten, aki megőrzi a szövetséget és a szeretetét azoknak, kik öt szeretik és megőrzik parancsait ezer nemze(léken át. וT  ו מ שלם לשנאיו על פניו לחאבDe megfizeti azoknak
akik öt gyűlölik, mindegyiknek magának, hogy elveszitse; nem
késik gyűlölőjével szemben, annak magának fizet meg“. Isten
csak a gonoszt bünteti, de gyermekeit nem. Ha pedig a gonosznak némi érdeme is van, akkor még e világban jutalmazza meg,
hogy a jövő életre ne tarthasson igényt. Mint a veszélyes betegnek, akinek felépüléséhez immár semmi remény, az orvos
megenged bármit enni, mert hiszen úgyis meg fog halni, igy
Isten is a gonosz embernek ad a jelen életben mindenféle jót,
hiszen úgy sem fog részesülni a jövő élet boldogságában. Bölcseiuk szerint három dolog miatt kedvező a gonosz ember
sorsa itt e földön. Mivel némi jót a legelvetemedettebb ember

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

• T*

.וראעד

ואתחנן

»• ז

צאינה

is cselekszik hébe־korba, továbbá azért, liogy látva Isten engédókenységet, kegyességét, megtérjen és magábaszálljon, végre
pedig, mivel utódai között jó és nemesérzelmü emberek is
lesznek.
״Azért őrizd meg a parancsolatot, a törvényeket és rendeleteket, melyeket én neked ma parancsolok, hogy megtegyed
azokat“. ״Ma“ alatt a jelen élet, ez a korány értendő. Ez a
világ alkalmas, hogy ebben végezzük Isten parancsait^ itt tökéletesedjünk, a másvilág csak arra való, hogy az elkövetett
jótétemények után járó jutalmat élvezzük, de ott fenn már nem
kell parancsokat teljesíteni. Ezért igyekezzék minden halandó
földi zárandoklása idejeben jót cselekedni, erkölcsösen élni,
a vallás ösvényén járni és akkor az isteni jutalom nem fog
elmaradni.

Ékev

עקב

Yisszaemíékezés a pusztai

életre.

 והיה עקב תשמעוןHa a kisebbrendü, lényegtelenebb törvenyékét, melyeket az emberek mintegy  עקבlábbal, sarkkal taposnak. megőrzitek és megtartjátok, akkor az Örökkévaló is
megőrzi a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseiteknek.  ואהבך וברבך והרבךSzeret, megáid és megsokasit téged.
Midras hasonlattal világítja meg ezt. Uralkodó szép kertjét dőlgoztatta meg napszámosok által, de nem nyilvánítja előttük,
hogy melyik fa mivelése után fog nagyobb bért fizetni, mert ha
ezt előre közölte volna velük, akkor minden egyes napszámos
csak azon fa körül szorgoskodnék, mely után több fizetés, nagyobb. bérösszeg jár a kert többi fai és növényei pedig miveletlenül, gondozás nélkül maradnának. Isten sem nyilvánította ki
a parancsok teljesítése után járó különböző kisebb-nagyobb jutalmat, nehogy az emberek csak a nagyobb jutalommal járó
parancsok teljesítése után törjék magukat és a kisebbrendüeket
elhanyagolják. Csupán két parancsolatnál egy fontos és egy
kevésbbé fontosnál említi a Szentirás a jutalmat is. A szülői
tiszteletnél, ahol azt• olvassuk : ״Tiszteld atyádat és anyádat,
hogy hosszúéletü légy“ és egy másik sokkal lényegtelenebbnek
látszó törvénynél, amely igy hagzik : Ha madárfészek kerül
י

I
;
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elébed és az anya ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el
az anyát a fiákkal együtt. Bocsásd el az anyát és a fiakat elveheted,  למען ייטב לך והארכת ימיםhogy jó dolgod legyen és
hosszú életű légy^^ Látni való tehát, hogy sokszor csekély parancsolat teljesítése után is nagy jutalom jár, ezért ne válógasson az ember az Isten parancsai között, mert hiszen nem
ismeri a parancsokért járó jutalom nagyságát.
Más nézet szerint  והיה עקב תשמעוןazt jelenti, ha azokat
a parancsokat teljesítitek, amelyeket lábaitok, sarkaitok segítségével eszközlitek ; ha eljártok Isten házába, betegek látogatására, gyászolók vigasztalására, akkor az Örökkévaló is megőrzi a szövetséget és a szeretetet, melyről megesküdött őseiteknek. Habár szombaton nem szabad gyorsan menni, futni, de
nemes cselekedetek, Isten parancsainak teljesítésében szabad
sőt üdvös dolog sietni, futni, buzgólkodni. Lépteink sok jó és
szép dologra vezetnek, de vétkezhetünk is lépteinkkel : Ha a bűn
után futunk, büszkén lépdelünk, vagy a vallás parancsait lábbal
tiporjuk. Rabbi Chananja ben Taradjon leányát megszöktették
és hírhedt házba vitték erőszakosan. Ekkor sirt és panaszkodott,
jajveszékelt és vádolta önmagát, hogy Isten azért büntette öt
Így, mivel büszke volt és kacéran lépdelt a nyilvános tereken.
 ״ ושמר יי אלהיך ל ך את הבריתMegőrzi neked az örökkévaló
a te Istened a szövetséget** a jövő életben fogod élvezni mind
ama áldásokat, melyekkel őseid : Abrahám, Izsák és Jákob megáldott léged, a jelenben, ezen a földön csupán Bileám áldását
élvezed, ״Aldottabb leszesz mind a népeknél, לא יהיה בך עקר
nem lesz közödted magtalan^^ Midras igy értelmezi ezt : Imád
nem lesz meddő, hanem meghallgattatást nyer Istennél és teljesülnek óhajaid.
f

 בל המצוהAz egész parancsolatot teljesítsd elejétől végig.
Ha nemes dologhoz fogsz,
igyekezz
azt keresztülvinni
és nem félbenhagyni, mivel csak annak tulajdonítják a
nemes dolgot, aki befejezte, betetőzte, de nem. aki csupán megkezdte. így olvassuk például Jósua könyvében: ״József tetemeit,
melyet Izráel Kanaán országból felhozott, eltemették Sechemben^^ Hát Izrael hozta-e fel és nem-e* Mózes? De mivel Mózes
nem ment be az országba és igy nem ö, hanem Izrael fejezte
be ezt a tettet, ezért tulajdonítja az írás e nemes tettet ízráelnek,
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Emlékezzél meg az egész útról, amelyeu vezetett téged az
örükkévaló negyven éven át a pusztában. Sanyargatott és éheztetett téged és enni adta neked a mannát. Ha valaki őrükön
dúslakodik az élvezetekben, akkor az éldelet elveszti csábját,
ingerét előtte. Ha sok ennivaló van szemeink előtt, akkor rendszerint keveset tudunk enni. Ha szőlőben vagyunk és előttünk
van a sok gyümölcs ugyancsak keveset tudunk enni, mivel a
szem jóllakik a sok gyümölcs láttára. Isten tehát, hogy jólessék
neked a tápláléka előbb éheztetett, sanyargatott, nem hullajtottá
a mannát szüntelen, csak egyszer napjában, hogy a sok táplálék
ne legyen mindég szemed előtt és elvegye étvágyadat és ez
okozta aztán, hogy a mannát annál nagyobb élvezettel fogyasztottad. ״Ruhád nem kopott le rólad^^ A felhő mosta ki ruháikat.
״Lábad nem dagadt meg“. Ez a levitákra vonatkozik, kik mezitélén lábbal vitték a frigyládát.
Értsd meg szivedben, hogy amint bünteti az ember a fiát
úgy oktatott, nevelt es büntetett téged az Örökkévaló. Az elkényeztetés a legnagyobb nevelési hiba. Ha az apa nem szigorú gyermekéhez, mindent enged neki és minden akadályt elhárit útjából, hogy minnél könnyebben jusson céljához, ez nem
igazi szeretet, hanem csupán ״beteges, korcs szeretet“. Elbizakodás, oktatlan dölyf, rövidlátás, ferde világnézlet, korai blazirtság, petyhüdt jellem, szeretetlenség és szükkeblüség ilyen
nevelésnek az eredménye. Embereket nevelnek a kényeztető
szülök, kiknek a társadalom, az egyházi élet nem veheti hasznát, kikben nincsen lelkesedés, nincs ideál : embereket, kik viharban meg nem állhatnak, kiket feldönt az első forgószél.
Isten Izráelt azáltal, hogy sanyargatta harcképessé tette, felruházva öt ellentállási erővel, megedzette testüket-lelküket és fórmálta jellemüket. így cselekszik az okos szülő is.
״Őrizd meg az Örökkévaló parancsait, mert az Örökkévaló elvisz téged oly országba, ahol nem szükiben eszel kenyeret,
ahol nem szenvedsz hiányt semmiben. És midőn eszel és jólakol, áldd az Örökkévaló, a te Istenedet“. Ha valamit élvezesz
akkor előbb mondj áldást Istennek, ezzel elismered, hogy Isten
az, akinek élelmezésedet köszönheted, hogy az 0 jóvoltából
élsz, eszel, iszol, 0 táplál téged. Ellenben, aki áldás nélkül
élvez, annyi mintha elrabolta volna Istentől a táplálékot. A háladatlanság rút tulajdonság, ezt kerülni minden eniber . szent
kötelessége. Napjainkban a báladatlanság oly nagy rekordokat
«
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ért el, hogy nem csupán n jótettet felejtjük el, hanem magát a.
jótevőt is : Istent. Pedig í \ z emheri szív legsajáto.sahb tulajdonsága: a bili a volna.
y.Es fönnliójázó lesz szived és elfelejted az Örökkévalót*^
Előbb inti őket ]Mózes a dőzsöléstől szólván: ..Nebog’y egyél és
jóllakjál, jó házakat épits és bennük lakjába Majd anyagi javaikról beszél : ,.Marhád, juhod sokasodjék, ezüstöd és aranyod
sokasodjék és mindened a mi lesz sokasodjék^^ Es ezután
mondja : ״És fennhéjázó lesz szived^S ebből tudjuk  ״meg, hogy
]!a az embernek jó sora van, gazdag és földi javakban dúslakodik, akkor fennhéjázó, büszke, kevély lesz,' megfeledkezik Is״
tenről és azt hiszi, hogy saját ereje és keze hatalma szerezte
neki azt a nagy vagyont. Amannak emberek, akik azt ]!iszik,
hogy Isten segítségét bizvást nélkülözhetik, saját véges erejük־
kel remélnek boldogúlni. Olyan erős, olyan szilárd, olyan meg־
ingadhatatlannak vélik saját erejüket, liogy Isten segitségére
(‘gváltalában nem ■reflektálnak. Amit szere^5nek, amit összeharáeső Inak, amit gyűjtenek és összehalmoznak azt önerejüknek,
szorgalmuknak, leleményességüknek és elmósségüknek tulajdonitanak : Önerőmből küzdöttem fel magam; igy gondolkodnak ők.
Az emberek azt veszik észre, hogy bizonyos növény, valamely
termés az ö hozzátevésük nélkül nem tenyészhet és ezért nem
képesek felfogni, hogy miért tulajdonitsák az áldást a bőséget tisztán csak az Isten áldásának, segitségének. Rövidlátásuk
mellett nem tudják azt, hogy a teremtő a teremtésben szándékkai némi űrt hagyott, hogy azokat az ember kitöltse, hogy a
hasznos munkában neki is egy része jusson. Pedig mily bal־
gaság Isten segítsége nélkül magát eltartani. Zárja csak cl
*Isten az eget, az ég forrásait, keményitse csak meg a föld rögét, vagy Öntse el a mezőt és rétet féktelen árjával, változtassa
át a kaszát és sarlókat kardokká, adjon csak a perzselő napnak nagyobb erőt. Oh Isten egy perc alatt semmivé teheti
a־zt, amin az emberek esztendőken át fáradoztak. Am dolgozza־
tok, fáradozzatok ilyenkor, ám tartsátok el családjaitokat ily
mostolia időben kezeitek  ׳munkájával. Egyetek, igyatok, ha
Isten segitségét elvonja !öletek. Ezért ״ וז ב ד ת א תיי אלהיךEmiékezzél meg az Örökkévalóról a te Istenedről, mert ő az, aki
neked erőt ád, hogy szerezzél vagyont**.
 ויהי מקין ארבעים יום.,És volt negyven nap és negyven éj
míjltán, átadta nekem az Örökkévaló a. két kőtáblát és !pondta
*
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nekem: Kerekedj fel, menj le innen hamar, mert megromlott a
te néped, letértek hamar az útról, melyet nekik parancsoltam,
készítettek maguknak öntött képet. És meirfordúltam, lementem
a hegyről, láttam ime vétkeztetek az Örökkévaló ellen, ekkor
megragadtam a két táblát, ledobtam és összetörtem azokat szemeitek láttára״. Ezzel kisebbíteni akarta Izráel vétségét, mivel
a két tábla volt az összekötő kapocs Isten és Izráel között, jelentve a szövetséget köztük, mint a férj és hitves között, de
ha a szövetség táblája megsemmisül, akkor a házassági szővétség önként megszűnik és Izráel hűtlensége nem hasonlitható
a hitves hűtlenségéhez, hanem csak olyan hajadonhoz, aki erkölcstelenséget követett el.  ״ ובאהרן התאנף ייAhronra is megharagudott az Örökkévaló, hogy elpusztítsa és én imádkoztam
Ahronért is abban az időben״. Isten elpusztítani akarta Ahron
gyermekeit, Mózes könyörgése annyit eredményezett, hogy csupán két fia halt meg, mig a másik kettő életben maradt.
 ״ שם מת אהרןOtt halt meg Áhron״. A Szentirás azért emlékezik meg Ahron haláláról ott, ahol a két kőtábla eltörését
beszéli el, mivel Isten előtt az igazak halála oly fontos, mint
a kőtáblák e drága menyei kincs, elvesztése. ״Abban az időben
választotta el az Örökkévaló a Lévi törzsét, hogy vigye az
Örökkévaló ládáját״, mivel a Lévi törzs nem imádta az aranyborjút és nem vett részt e bűnös cselekedetben.
״Most pedig Izráel, mit kiván az Örökkévaló, a te Istened
tőled, minthogy féljed az Örökkévalót״. Innen a tanulság, hogy
csupán az istenifélelem adatott az embernek föltétlenül, hogy
Isten nem befolyásolja az embert az isteniszolgálatban és szabad
akaratára van bizva. Mindem embernek három jóbarátja van :
pénze, rokonsága és érdemei. Mig ez életben időzünk, a jóba^
rátok velünk vanna^, hozzánk ragaszkodnak, ha meghaltunk
egyenként al-elmaradoznak tőlünk. Legelőször vagyonunk lesz
hűtlen hozzánk, rokonainké sirig elkísérnek, onnan visszatérve
csakhamar elfehjtenek bennünket, csupán érdemeink, jótéteményeink hívek és kitartók, ezek elkísérnek Isten trónusáig, szót
emelnek mellettünk, védenek, pártolnak és hirdetik ártatlanSágunkat.
A Talmud kérdi: ״Mózes azt mondta Izráelnek: מה יי אלהיך
 ״ שאל מעמךMit kíván az Örökkévaló a te Istened tőled egyebet
minthogy féljed?  אטו יראה מלהא זוטרתי ״Vájjon oly csekély
.dolog־e az isteni félelem ?* Igen  לגבי משה מלתא זוטרתיMózesnek
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ez csekélység״. Ez a felelet korántsem kielégítő, mert hiszen
nem Mózesnek, hanem Izraelnek mondotta: Mit kíván az Örökkévaló egyebet tőled, minthogy féljed az Örökkévalót. Úgyde
van az isteniszolgálatnak több fokozata: יראה אהבה קדשה טהרה
 פרישותfélelem, szeretet, szentség, tisztaság is "tartózkodás.
 יראהA büntetésből való félelem okozta isteniszolgálat e fokozat legalsóbb módja. Mózes például elérte a legmasabb fokot,
de ezt Isten nem is kívánja a közönséges embertől a nagy tömegtől, a közönségtől, megelékszik, ha a köznép csupán félelemből szolgálja Istent. Ez az, amit a Szentirás mond: מה יי
 אלהיך שאל מעמךMit kiván az Örökkévaló a te Istened t ő l e d ,
vagyis a közönséges néptől, nem az isteniszolgálat legkiválóbb,
legmagasabb fokát,  כי א□ ליראהhanem csupán az utolsó fokot,
a félelemből való isteniszolgálatot. Erre kérdi a Talmud: אטו
 יראה מלתא זוטרתיHát olyan csekély feladat-e Istent félni ? Igen
 לגבי משה מלתא זוטרתיMózessel szemben, aki az isteniszolgálat
legmagasabb fokát érte el, a félelemből való szolgálat igazán
csak csekélység.
Bölcseink mondották: Az idézett mondatból következtetni,
hogy az ember tartozik naponta száz áldást mondani, mivel e
szó :  מהÍgy olvasandó:  מאהami százat jelent. Ebbe s/ámitattnak az imában foglalt áldások is, minthogy pedig a szombati
imákban kevesebb áldás fordul élő, ezért egyék az ember szombati napon többféle gyümölcsöt és az élvezetük e őtt elmondandó
áldások kiegészítik azokat százra, mint köznapon.
,jEs lészen, ha hallgattok parancsolataimra, amelyeket én
ma nektek parancsolok, hogy szeressétek az Örökkévalót, a ti
Isteneteket,  ולעבדו בכל ל ב ב כ םhogy szolgáljátok öt egész srzívett kkel״. E szolgálat alatt az ima értendő, mely kell, hogy
szívből eredő legyen. Csendesen folyjék az ima az ajkról nem
pedig hangos kiáltással, miként Channa imádkozott szívből, de
csendesen, oly halkan, hogy csupán ajkai mozogtak. Ezért hitte
Eli a főpap, hogy ittas nő áll előtte és keményen szólt reá:
Vesd le magadról iszákosságodat, részegségedet, de Channa felelt neki: Látszik, hogy nem vagy próféta, különben tudnád,
hogy nem vagyok részeg, hanem bánatos kedélyű nő. Ekkor
azt mondta neki a főpap: Menj békében, az Örökkévaló hallgassa meg könyörgésedet és teljesítse kívánságodat. Kiváltképen
a nők ne imádkozzanak emeltebb hangon, nehogy mások ájtatosságát zavarják. Az ájtatos, szívből *eredő csöndes ima betölti a
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szivet és lelket ineDjei érzéssel nie־״tisztítja az érzéket minden
hozzá tapadó földi salaktól és világossággal tölti be az emberi
szivet, bizalmat önt a lélekbe és fölemeli az embert Isten közelébe. Ha imádkozunk mindég úgy képzeljük, mintha király előtt
állnánk. Reggel, ha álmunkból fölébredünk, áldjuk Istent, aki
lelkünket visszaadta porhüvelyünkbe. Ne hajlongjunk túlsókat.
xV bölcsek elöirták, hogy a  שמונה עשרהimában négyszer tartozunk meghajolni. Kezdetén, továbbá :  מק אברהםszóknál, aztán  מודיםimánnái és végre  הטוב שמך ולך נאה להודותkitételnél.
Ha bevégeztük a  שמונה עשרהimát, három lépést hátráljunk,
még pedig élőbb a ballábbal, aztán újból háromszor egymásután meghajlunk jobbkéz felé, aztán balkéz felé és kelet
felé.
 ״ ונתתי מטר ארצך בעתוAkkor megadom országtok esőjét
annak idejében״. Vagyis kellő időben sem midőn nincs szükség
reá, sem pedig midőn már n;így szükség van reá. Más nézet
szerint: ״idejében^^ alatt értendő : este és ünnepnapokon, mikor
nem zavarja az embereket foglalkozásukban. ואםסח דגנך ותירשך
 ״ ויצהרךHogy betakarítsad gabonádat, mustodat és olajodat״.
Bárha Isten azt követeli, hogy a Tórával foglalkozzunk éjjelnappal, mégis kivánja, hogy az élet fenntartásáról is gondoskodjunk, a föld megviselésében is szorgoskodjunk. ונתתי עשב
 ב שדךE n adok füvet meződön és nem miként némely hitetlen ember mondja, hogy a természet maga működik és
lioz elő
gyümölcsöt.  לב ה מ תךEn adok füvet barmodnak,
 ואבלת.*és te eszel és jólakol^*. Az ember is tartozik először
marhája, barma táplálékáról gondoskodni és aztán önmagá!H)l. A gazdagság rendszerint dölyfössé, hivalgóvá, negédessé
teszi az embert, ezért az ígért isteni áldás után legott óvá int
bennünket a Szentirás :  השמרו לבם פן יפתהŐrizkedjetek, hogy
el ne csábitassék szivetek a nagy bőség következtében és el ne
térjetek Istentől,  וחרה אף יי בכםmert akkor fölgerjed az Örökkévaló haragja ellenetek és elzárja az eget, hogy ne legyen eső
és a föld ne adja meg termését; és ti elvesztek csakhamar a
jó országból, melyet az Öiökkévaló nektek ad.
V^egyétek azért eme szavaimat szivetekre és lelketekre,
 וקשרתם אתםkössétek azokat jelül kezetekre és legyenek honilokkötőül szemeitek között. Jóllehet, hogv a száműzetésben nem
kötelezők a Szentirás minden parancsai, de ־ציצית׳ תפילין׳ מזהה
vei légién ékesítve minden izráelita.  ולמדתם אתם את ב ר כ םTanitsátok meg azokra gyermekeiteket. Mihelyt a gyermek beszélni
p
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tud, tartozik az atya öt a Tórára tanitani, legalább a szentirási
mondatra:  לנו משה מורשה ק הל ת יעקב,״ תורה צודTórát adott
nekünk Mózes öröksége Izrael gyülekezetének^^ és e mondatra :
 ״ שמע ישראלHalljad Izráel az Örökkévaló ami Istenünk, az Örökkévaló egy*‘. Tanítsuk gyermekeinket a Tórára, csak igy lesznek vértezve az élet csalódásai, küzdelmei és szenvedései ellen.
Már zsenge korában vezessük be gyermekeinket a Tóra tanulmányba. A fa csak akkor fejlődik törzsében és ágaiban, csak
akkor hoz gyümölcsöt, ha levélzetét: harmat, napfény és levegő
éri; e nélkül végkép elhal, elenyészik és elcsenevész. Ámde
erős törzset, terebélyes ágakat csak akkor hajt, ha szivgyökerei
termékenyitő talajban terjednek el, sudara csak akkor tör ég
felé, ha gyökerét a föla termékenyitő televén}׳ébe bocsájtja és
minél mélyebbre eresztheti bele, annál hatalmasabban fejlődik.
Es ami a fának a levélzet, az a vallásunknak az ifjúság. A vallás csak úgy élhet a zsidóság kebelében, ha annak gyökere : a
Tóra az ifjúság szivébe oltatik. Önmaga és felekezete ellen
vét tehát olyan szülő, ki nem gondoskodik gyermeke minél intenzivebb vallásnevelése felöl.
״Hogy sokasodjanak napjaid és gyermekeid napjai a földön, melyről megesküdött az Örökkévaló őseiteknek, ל ת ת להם
 כימי השמים על הארץhogy nekik adja, mint az ég napjai a föld
fölött**'. Ez az Ígéret biztosítja Izrael országának fennállását
örök időkig. Ámbár Izráel a jelenben nem bírja ez országot,
de maga az ország elpusztilhatatlan mint az ég és fenn fog
állani, mig a nap fenáll az égen. Rabbi Jochanan egykor Babylonban járt, ahol ősz, éltes emberekkel találkozott és csodálkozva kiáltott fel:  ״ איבא סבא ב ב ב לLehetséges-e? Nini BabyIonban is vannak öreg, ősz emberek! Hiszen a Szentirás hosszú
életet Ígért csupán  ״ על האדמהazon földün, melyről megesküdött az Örök kévaló őseiteknek“, tehát csak Izráel országában?
De midőn megtudta, hogy a Babylonban lakó izráreliták reggeleste a templomba járnak, ezen érdemnek tudta be hosszú életűket.
״Mert ha megőrzitek mind e parancsolatot, melyet én nektek parancsolok,, elűzi az Örökkévaló mindama népeket, előletek*‘.
Ha megőrzitek parancsait, akkor Isten meghallgatja könyörgésteket. ״Nem állhat meg senki előttetek“. Ima és Istenbe vetett
bizalom révén Isten megsegít minket minden bajtól, megvéd
minden ellenségtől. Boldog tehát az olyan ember, ki sűrűén.
r
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naponta kétszer is kopogtat Isten házának ajtaján és örökön
bízik Istenben, mert, aki Istenben bízik, az nem csalatkozik.

R’éh
ftídás és

ראה
átok.

״ ראה אנכי נתן לפניכם היום ב רכ ה וקללהLásd, én teszek ma
elétek áldást és átkot^^ Bölcs Salamon élénk színekkel ecseteli
a restség következményeit, hogy mennyi kárt szenved a tunya,
rest ember. A legszebb tulajdonság a szorgalom és az erény, .
egyik a másiknak okszerű következménye, mert a restség a
legrútabb tulajdonságoknak kútfeje, szülöanyja. A szorgalom
életfenntartó hatalom, de munkátlanság elöbb-útóbb véginségre
juttatja az embert és valóban többet ér a szorgalom tehetség
nélkül, mint nagy tehetség szorgalom híján. A szerencse elnyeréséhez is szorgalom és kitartás kell. Aki a házán mutatkozó
javítások eszközlését elhanyagolja önhibájának tulajdonítsa, ha
aztán háza elöbb-utóbb egészen bedől, összeesik és rommá válik. Egy kis javítással, egy kis körültekintéssel idejekorán még
megmenthette volna házát a teljes megsemmisüléstől. így áll ez
a ruhánál is. Pár öltéssel még megmenthetné ruháját, de mivei rest volt a keletkező foszlást összevarni, a szakadás mind
nagyobb mérveket öltött és nemsokára a ruha teljesen elsilányúlt, viselhetlenné vált. Az ember testét is tartozik gondozni,
ápolni és erősíteni, ha ezt elmulasztja, vagy csak felületesen
cselekszi, azt eredményezi, hogy munkaképtelenné válik és éhen
vesz. Erkölcsi, szellemi tekintetben is áll ezen igazság, aki lelkének nem ád tápot nemes cselekedetek, isteni parancsok teljesitése által, az lelkét Ínségre juttatja és ki ne tudná, hogy nincs
szegényebb, árvább ember, mint a lelkiszegény. Az ember lelke
hasonló ápolást igényel mint a mező, szántóföld. Már most van
olyan szántóföld, melynek talaja kemény és igy ennek megmivelése nagyobb fáradságba kerül, van aztán háladatosabb, kövér, televényes szántóföld, melyet kevesebb fáradsággal lehet
cultuválni. így van lélek is mely, fogékonyabb a nemes, magasztos erények iránt, de van lélek, melynek mivelése, ápolása
gondozása és tökéletesítése nagyobb fáradságba kerül. De azért
pzt a keményebb talajú mezőt is fölszántják, bevetik, mivelik.
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Így azt a lelket is mivelni kellj talán még szorgosabban még fokozottabb erővel és gonddal, a mely kevésbbé fogékony a szép, jó és magasztos tanok és tulajdonságok iránt. A lélek istápolása, a vallás
törvényeinek megtartása az ember szabad akaratára lett bízva, mert
ha Isten befolyásolta volna az ember akaratát vallásosság tekintetében, hit dolgában, akkor a vallásosság nem volna érdem,
a hitetlenség nem volna bűn. Ezért mondja az írás: ראה אנכי
1  ניתן לפניכם היום ברכהme elébed teszem ma az áldásos életösvényt és az átkos életutat, választhatsz köztük tetszés szerint,
,de saját jólfelfogott érdekedben ajánlom neked: ובחרת בחיים
válaszd azt az utat, amely az élethez, az örökléthez vezet, amely
által megszerezheted a jövő élet boldogságát. Ha már most tudni
akarod, hogy melyik út az áldásos és melyik az átkos, hát megmondom:  את הברכהaz, áldást akkor találod meg אשר תשמעו אל
 מצותha hallgattok az Örökkévaló, a ti Istenetek parancsaira,
amelyeket én ma nektek parancsolok és az átkot akkor hozod
magadra,  אם לא תשמעוha nem hallgattok az Örökkévaló, a ti
Istenetek par!ncsaira és eltértek az útról, melyet én nektek ma
parancsolok.
״Őrizkedjél, hogy be ne mutasd égöáldozataidat bármely
helyen, amelyet látsz, hanem csak ama helyen, melyet kiválaszt
az Örökkévaló.
Vannak ifjú emberek, kik erkölcstelen életmód által aláássák egészségüket és dévaj, zajos, mértéktelen élvezetek által
azt eredményezik, hogy korán, ifjan dőlnek a sírba. Nem gondóinak a jövővel, az élet őszére, hanem már a tavaszon fölélik
egész erejüket. Milyen nyár, milyen ősz következhetik egy ilyen
zajos, viharos tavasz után. És még vannak emberek, kik vakmerően azt állítják, hogy a vallás szigorú törvényei testileg és
anyagilag tönkre teszik az embert. ]Milyen szörnyű hazugság!
Nem a vallás parancsai teszik tönkre az embert, hanem a vallásellenes cselekvés, életmód, ez viszi az embert időnek előtte a
sírba. Ha a vallás áldozatot kíván is tőlünk, mint példáúl, önmegtagatást, mértékletességet, józanságot, éppen ezen állitólagos
áldozatok szolgálnak javunkra אלה המצות אשר יעשה אתם האדם
 וחי בהם ולא שימותhiszen ezen parancsok és szabványok arra
valók, hogy az őket híven követők általuk éljenek és tönkre ne
menjenek. Maga az észszerűség dictálja, hogy kövessük a vallás
p«arancsait, még ha azok némi áldozatokba is kerülnének, semmint a bit törvényéi ellen cselekedjünk, amivel föláldozzuk erőnff
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két és v^elönket, egészségünket és egész életünket. Ezért mondja
n Szentirás :  ה שמד לךóvakodjál, őrizkedjél, hogy fel ne áldozd
magad, egészségedet és életedet, azáltal, hogy mindenütt, ahol
alkalmat látsz és találsz mnlatni, élvezni és gyönyöröket hajhászni, zabolátlanul és féktelenül oda adod magadat a pillanatnyi
élvnek, ami által aláásod és tönkreteszed ifjú életedet, viruló
egészségedet, hanem igenis ott, ahol Isten, hit és erkölcs kivánja
az áldozatot, az élvezetek lemondását, ott hozzál készséggel áldozaíot az Ur oltárán, áldozatot, mely csupán abból áll, hogy élj
és cselekedj akként, miként én az Örökkévaló megparancsoltam
neked.
״Őrizkedjél, hogy el ne hagyd a levitát minden napjaidban
a te földeden.A zon érdemben, hogy a levitát segited, az Örökkévaló kitágitja határodat, vagyont, földi javakat ád neked, hogy
gazdag lész és terjeszkedel. Rabbi Eleázár, Rabbi Jehosiia és
Rabbi Akiba együttesen gyűjtöttek szegények számára. Judan
Aben nevű gazdag ember rendesen nagy adományt nyújtott nekik át a szegények számára, idővel az emlitett jóltcvő tönkre
ment és csupán egy• kis szántóföld maradt vissza a nagy vagyonból, abból táplálkozott szűkösen. A Rabbik nem ismervén Judan
szükes helyzetét újból ellátogattak hozzá pénzadomány dolgában.
A nemes adakozónak nagyon íájt, hogy nem nyújthatott nekik
oly nagy segélyt, mint hajdan. Most érezte először nyonlasztó
helyzetét, de feleségének tanácsára eludta kis földjének felét
egykori gazdagságának ׳maradványát és a vételárt átadta a gyűjtő
rabbiknak. Ezek megáldották öt nagylelkű adományáért és távoztak. Judan Aben pedig kiment a mezőre felére zsugorodott
földjét felszántani. Egyszer csak ökrének lába besülyedt a földbe.
Midőn Judan az ökör lábát kisegitette >a mélységből, kemény
tárgyat vett észre az üregben, kiemelte és vasládika volt telve
drága kövekkel. Így jutalmazta meg Isten Judan Abent jótékon} ságáért. Midőn egy évre reá újból ellátogattak hozzá a rabbik
és hogyléte, sorsa felöl tudakozódtak, azt felelte nekik: Aldástok
teljesült rajtam.
Bachja mondja : Ha szegény ember gazdagtól kisebb őszszeget kölcsön vesz és azt a rendes időben megfizeti, akkor a
gazdag többször és nagyobb összeget is biz reá. Isten is meggazdagítja azt, aki vagyonából a szegényt támogatja. A gazdag
mindég úgy tekintse vagyonát, mint őrzésre átadott összeget,
hogy vele jót cselekedjék szegényt, szükölködőt segélyezzen,
f

ff

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

ור ^לנ ה

ראה

צא^נה

519

(le ne dicsekedjék vagjonával, mert nem az öv(% Isten csak probára teszi, ha vájjon £o^’־e nemesen gazdálkodni a vagyonnal.
״Ha majd kitágitja az Örökkévaló, a'te Istened határodat,
amint'szólt hozzád és te azt mondod: Húst elletném, mert lelked
vágyik whiist enni, lelked minden vágya szerint ehetsz húst/^ El)־
bői kitűnik, h^gy az ember csak akkor egyék húst, ha jó megy
sora. Ellenkezöesetben takarékoskodjék és csak szombat meg
ünnepnapon egyék húst.  לבל תי אכל הדםptH  ״ רקCsak légy erős
és ne egyél vért. Rabbi Simeon mondta, ha már a vér élvezetét,
mely úgy is undorral tölti el az eml)er lelkét, oly nyomatékosan
tiltja a Szentirás, mennyivel inkábl) kell kerülni az olyan tiltott
élvezeteket, amely után szivünk vágyakozik. למען ייטב ל ך ולבניך
,Hlogy jó dolgod legyen és utódaidnak u t á n a d . í m e , látható
mil}^ dúsan jutalmaz lst(m, ha a vér élvezetének elhagyásáért,
melyet úgy sem enne az ember, mivel undorodik tőle, ily nagy
jutalmat igér, hát még, ha olyan élvezetektől tartózkodunk, melyet
lelkünk megkíván, mennyivel nagyobb jutalmat várhatunk akkor
Istentől. A vér élvezete, vérengzővé teszi az embert és vad érzelmeket kelt még utódaiban is. Ezért mondja a Szentirás : Ne
egyél vért  למען ייטב ל ך ולבניך אחריךiiogy j() dolgod legyen
neked és tiaidnak utánad, azaz, hogy te seni, gyermekeid sem
legyeiu^k vérengzők, vadak, brutálisak, hanem כי תעשה הישר בעיני
csupán azt tegyed, ami helyes az Örökkévaló szemében. Más
szóval: Ha nem élvezel vért, akkor szelid természetű, nemesérzelmű leszesz.

Az

álpróféta.

 ״ כי יקום ב ק ר ב ך נביאHa támad közepette(! j>róféta vagy
álomlátó és ad neked jelt vagy csodát**, elhitettetni akarván
veled, hogy Isten !)eszélt vele és azt ])arancsolta, hogy holmi
planétát imádj vagy más bálványt, ne higyj neki és ne hallgass
reá. Ámbár csodákat miveit szemed előtt, tudd meg, hogy ezek
nem isteni csodák, hanem csupán varázslatok, szemfényvesztések.
De ha egy régtől igaz prófétának elismert jós azt mondaná,
hogy a szükség, az adott viszony és a jelen körülmény követeli,
hogy egy vallási parancsot ezidöszerint tekinteten kívül kell
hagyni, akkor elhiheted neki. Nem kell attól tartanod, hogy ez
a próféta időközben rossz útra tért, mivel az ember nem veszitheti el .?zavahilietöségét, ha mincieddig gyanurj^ a
f
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nem szolgáltatott. így látjuk ezt Illés prófétánál is, hogy az
idő, hely és körülmény okozta szükségnek engedve, túltette magát azon* vallási parancson, hogy csak Jerusalemben szabad áldozatot bemutatni, de ö, hogy a bálványimádóknak a helyszinen
megmutassa, miszerint csak az Örökkévaló az egyedüli .igaz Isten és az ö bálványaik haszontalan semmik, Jeruzsálemen kivül
áldozott. És a nép követte Illés próféta tanácsát, nem szegült
ellene, nem állította, hogy az ö tanácsa és cselekedete összeütközésbe jön a vallás rendeletével, mivel róla tudva volt, hogy
igaz próféta és Isten engedőimével teszi túl magát az egyszer
a vallás parancsán. Hasonlóképen látjuk, hogy Jósua Jerikó városát szombat napon ostromolta és vette be, mivel a szükség
parancsolta, hogy a szombatot megszentségtelenitsék. Ezért is
nem élveztek a zsákmányból semmit, mivel a szombatról szóló
parancsolat tekintet nélkül hagyásával ostromolták a várost.
Mind ilyen eseteknél csak akkor adj hitelt a prófétának, ha azt
mondja, hogy Isten csupán ez egy esetnél engedte meg a vallás
parancsát megszegni. Ellenben, ha egy órakulomszerü hang
szólal meg, mondván, hogy valamely isteni parancs ellen cselekedj, akkor ne figyelj e hang szavára, ne kövesd parancsát.
Miként a Talmud beszéli, hogy egykor nézetkülönbség volt a
bölcsek és Rabbi Eliezer között, mire hang hallatszott, mely azt
mondotta, hogy Rabbi Eliezer szerint kell dönteni a vitás* ügyben, ekkor Rabbi Jehosua ellenvetette, hogy az ilyen hangra
mit sem kell ügyelni, mivel a Tórában az van mondva, hogy
minden vitás ügyben a többség szava dönt. Ha igaz próféta jövendöli, hogy Isten csapást fog mérni az emberekre és jóslata
nem teljesül, ezért ne tartsd öt álprófétának, mert lehetséges,
hogy Isten az ö könyörületességében megváltoztatta előbbi szándékát, látván a nép bünbánatát. Jónás próféta is azt hirdette a
népnek, hogy Isten Nini ve városát el fogja pusztítani negyven
nap múltával, de mivel a város lakói még idejekorán megtértek.
Isten elállt előbbi szándékától és megkiiíiélte a várost.
Ha elakar csábítani testvéred, anyád fia, hogy idegen isteneket szolgálj, ne engedj neki és ne hallgass reá. A Szentirás
azokat sorolja fel, akik az embernek legkedvesebbjei: Anyád
fia, fiad, leányod, kebleden levő feleséged, felebarátod, hogy
ezek csábs/avainak sem szabad engedni és őket a méltó búntetéstöl álköhyörületből elvonni, mennyivelkevésbbé mások szavaira hallgatni és Isten ellen hűtlenséget elkövetni. Vannak ént״
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berek, akik azért hisznek Istenben, mivel atyjuk e hitben nevelte őket és ők a hitet ha^yoinányképen vették át ' szüleiktől,
ez még nem erős, szilárd hit, mert hasonló ez a vak emberhez,
ki előtte menő ember nyomdoka után megy és meg nem botlik,
de ha nem megy előtte senki, akkor csakhamar megbotlik és
elesik, vagyis egyedül nem képes menni. Ilyen az olyan ember
hite is, aki kénytelen a szülőktől örökölt hitre támaszkodni, de
a maga eszével nem képes fidfogni az istenség nagy eszméjét.
Mennyivel erősebb, biztosabb, szilárdabb az olyan ember hite
aki tanult, kutatott, búvárkodott és önállóan gondolkodni képes.
E két rendbeli hivőre nézve mondja a Szentirás: Ha elakar
csábítani testvéred, hogy szolgálj más isteneket, melyeket te
sem önálló gondolkodás révén, sem pedig szüléidtől átvett hagyományképen ismersz, ne engedj neki és ne hallgass reá. Aki
hinni akar, annak tudnia kell. Isten nyilt titokká alakúi át annak, akinek érző szive intézi hozzá epedő kérdését. Ezért ajánlják bölcseink a tudományt, hogy a hitetlent legyőzni és felvilágosítani képesek legyünk.
,jHa hallod városaid egyikében, mondván : Kijöttek alávaló
emberek közepedből és eltántorították városuk lakóit, mondván :
Menjünk és szolgáljunk más isteneket, melyet ti nem ismertek,
 ודרשת וחקרת ושאלת היטבakkor keress, vizsgálj •és kérdezz
jól és Íme igaz, bizonyos a dolog, megtörtént ez az utálat kö?epetted“. A Szentirás itt szigorúan lelkünkre köti, hogy ne
Ítéljünk elhamarkodva, hanem vizsgáljuk meg szorgosan az ügyet
és hallgassuk ki a tanukat körülményesen. A biró tartozik a
tanukat kihallgatni *a következőkre nézve. Melyik ugarévben,
melyik Jóbeiben, milyen hónapban, milyen évben, milyen napon,
melyik órában, milyen helyen történt a dolog és milyenszinü
ruha volt a csábítón fehér-e vag3 fekete ?
״Gyermekei vagytok ti az Örökkévalónak, a ti Isteneteknek ; ne vagdaljátok meg magatokat és ne csináljatok kopaszságot szemeitek között a halottért^^ A bálványimádók, akik a
jövő élet létezéséről nem tudtak és azt hitték, ha az ember
meghalt, akkor elveszett örökre, keseregtek és kitépték hajukat,
ha valaki a családból elhalt. Mi azonban, kik a lét folytatásábán, a lélek halhatatlanságában hiszünk, ne cselekedjünk ékképen. Gyermekei vagytok ti az Örökkévaló istennek és igy hisztek a
lélek halhatatlanságában, ezért ne csonkítsátok meg testeteket bálíatatokban. ne tépjétek ki hajaitokat kétségbeeséstekben. Az a
%
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Viszontlátásra! tegye erőssé sziveteket, gránittá kebleteket
hiszen a kedves halott nem veszett el örökre, csak elköltözött
jobb világba, szebb tájékra. Vájd egykor viszontlátjátok öt.
״Ne főzd meg a gödölyét anya tejében*״, vagyis : Ne főzz
tejeset zsirossal vegyest. Ez a tilalom háromszor fordul elő a
Szentirásban. Az első tiltja a tejes és zsíros eledel vegyes fő־
zését, még oly esetben is, ha nem akarjuk megenni. A második
tiltja az ilyen vegyes föztet enni, a harmadik pedig tiltja annak élvezését bármely módón, azaz hasznát sem szabad venni,
sem eladni, sem elajándékozni, még az ebnek sem szabad azt
adni.
SZÓ:

/

Jótékony3ági törvények.
 ״ עשר תעשר את כל תבואת זרעךTizedet adj vetésednek minden terméséből, amely terem a mezőn évről évre‘^ Azért említi
a tizedelést kettős kifejezéssel:  עשר תעשרhogy először adj
tizedet a levitáknak, aztán ismét különítsd el termésednek másik tizedét és vidd fel Jerusalembe, hogy ott szent helyen egyed.
Rabbi Jochanan igy magyarázza:  עשרadj tizedet és ennek érdemében  תעשרmeggazdagodol, meri Isten a jótékonyságot gyakorló cmbért gazdagsággal, vagyonnal, töldi javakkal megjutalmazza.
Bárha Istent nem szabad [)róbára tenni, de jótékonyság gyakorlásával megengedett, dolog, Jstent próbára tenni, mikent az írás
mondja :  בחנוני נא בזאתTégy engem próbára ezzel, adj tizedet,
támogasd a szegényt, meglátod nem fogom-e tízszeresen megtériteni a jótékonyság oltárán hozott áldozatot.
,,lla lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike, kapuid
egyikében, a te országodban, amelyet az Örökkévaló, a te Istetened neked ad ne keményitsd meg szivedet*‘. Fia • alamizsnát
nyújtasz neki, ne kisértsd azt durva kifejezésekkel, ne kiálts
reá keményen, hanem fogadd a szükölködöt nyájas arccal.
Rabbi Jannai egyizben szemtanúja volt annak, hogy gazdag
ember a nyilvános piacon alamizsnát nyújtott egy szegénynek
és mondta a gazdagnak : Fölötte jobb lett volna, ha a szegénynek egyáltalában nem adtál volna, semmint nyilvánosan megszégyenitettcd őt. Bölcseink szerint, aki szegényt nem támogat
oly vétséget követ el, mintha bálványt imádna,. Aki nincs oly
anyagi helyzetben, hogy szegényt támogathasson, azt legalább
megteheti, hogy nyájas szóval fogadja és elpanaszolja, mennyire
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sajnálja, hogy nem segélyezheti öt, de aki vagyonos ember, az
ne zárja be kezét szűkölködő testvére előtt.* Vannak azonban
olyan szegények is, akik inkább éhen vesznek mintsem, hogy
könyörögjenek, kéregessenek, az ilyenekre nézve parancsolja az
írás: ״adj kölcsön neki szükségéhez mérten, amennyire szüksége
van a
״Őrizkedjél, hogy ne legyen valamely alávaló gondolat a
te szivedben, mondván :  קרבה שנת השבעKözeledik a hetedik
év, az elengedés éve^S amikor nem szántok és nem aratok és
Így magam is szUkiben leszek a földi javakban, miért ajándékozzam és adakozzam tehát? így nem szabad gondolkoznod,
mert Isten megtéritheti más úton-módon azt, amit a szegénynek
adsz. Mert ha ekként akarnál kibújni az adakozás kötelessége
alól,  והיה ב ך חטאakkor maga az elengedés évének pontos Ix^־
tartása is bünszáinba megy, mivel amit ott vesztesz megtérit(;d
magadnak a szegényen, igy hát nem tartottad meg helyesen az
elengedés törvényeit.  נתון תתן לוSokszorosan adj neki, a gyakori adakozás által szived hozzászokik a jótékonyság gya kori ásához.  כי בגלל הדבר הזהAdakozzál, ajándékozzál, mert a szerencse szeszélyes és forgandó, ha nem ajándékozol, úgy lehet,
hogy leszegényedel és magad is szegénysorba jutsz és mások
támogatására leszesz utalva.
Mielőtt embertársad teljesen elszegényül támogasd öt. Ha
észre veszed, hogy rosszra fordúl sorsa, ne várd be mig teljesen leszegényedik, hanem idejekorán légy segítségére, támogasd, hogy teljesen le ne roskadjon. Ez által azt éred el, hogy
egyáltalában nem lészen közötted szűkölködő, aki alamizsnára
szorúljon. Amiben szükséget szenved, abban segélyezd öt, de
nem tartozni öt gazdaggá tenni. Ha a szegény restel téged otthonodban felkeresni és baját elpanaszolni, tartozol öt házában,
ajtajában
• felkeresni és az alamizsnát házába vinni. Rabbi ♦ Abba
— igy beszéli a Talmud csomó pénzt vett magához hátra vetette és igy ment a szegényekhez, ezek vettek a pénzből, anélkül, hogy ö látta volna, hogy ki vesz a hátára vetett iszákjából.
Egy másik taiiaita azt mondta feleslegének : Ha szegény ember
beállít hozzád, siess adj neki gyorsan ajándékot, hogy ha netalán gyermekeid is idegenek segitkezésére lennének utalva ne
kelljen várniok, mig a gazdag alamizsnát nyújt nekik, felesége
erre méltatlankodva szólt: Miért átkozod gyermekeidet ? De ö
felelt: Nem átkozom őket, de nem lehet a szerencsében bizni,
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nem állandó az ós az ember sohasem tudhatja, hogy idővel
mire jutt még ö, vagy gyermeke. Bölcseink mondották : A jótékonyság révén láthatja az ember Isten dicsőségét amint irva
van :  אני בצדק אחזה פניךCsupán a jótékonyság érdemében Iá־
tóm sziliedet Uram Istenem. Az ima is akkor nyer meghallgattatást, ha a jótékonyság kiséretében jár. Ezért ajánlatos, mielőtt
imádkozunk előbb Alamizsnát osztani.
״Mert nem fog kifogyni a szűkölködő az országból, azért
parancsolom én neked, mondván: Nyisd meg kezedet testvérednek, szegényednek és szükölködődnek, a te országodban^^ Miért
ez ismétlés ? Hiszen már emlitette az Írás: ״Ne keményitsd
meg szivedet és ne zárd be kezedet testvéred előtt, hanem nyisd
meg kezedet neki‘?^^ ügy de a Szentirás nem is tételezi fel Izráel
fiaitól, hogy ha egy-két szegény ember jön hozzá, hogy ne segélyezné öt, hiszen a jótékonyság gyakorlása sajátos tulajdonsága Izráelnek, miként bölcseink mondották : ״Izráel gyermekei
könyörületesek, szégyenlősek és jótékonyak*‘. De a Szentirás
attól tartott, hogy, ha elszapordnának a segélyt kérők, elannyira,
hogy úgyszólván egyik átadná a kilincset a másiknak, akkor
megunná, túlsóknak tartaná az adakozást, az áldozást, ezért újból szivére köti Izráelnek a Szentirás, hogy ilyen esetben sem
szabad elvonni segitkezö kezét a szüköjködötöl. Ezt mondja
tehát a Szentirás: Ha csupán egy-két szüköldödö lesz kapuidban
jól tudom, hogy nem fogod megkeményiteni szivedet és bezárni
kezedet testvéred előtt, mert hiszen a jótékonyság gyakorlása a te sajátos tulajdonságod és igy eleve jól tudom, hogy
kinyitod kezedet neki és segíteni fogod öt. De azt is tudom,
hogy nem fog kifogyni a szűkölködő közied és egyik a másiknak fogja átadni az ajtó kilincsét, ilyen esetre és szigorúan parancsolom neked, meg ne und, ne sokaid az áldozatot, hanem nyisd meg kezedet akárhányszor testvérednek, szegényednek és szűkölködöknek.
Test és lélek két iker testvér. E két ikertestvért azért párositotta Isten az emberben, hogy úgy a testnek, mint a léleknek éljünk és úgyszólván az égit a földivel összekapcsolva itt
e földön boldogúljunk és a másvilágon idvezüljünk. De — fájdalom — mit tapasztalunk e téren? Azt, hogy a testet dédelgetjük, minden kívánságát teljesítjük, niig a lélek szűkölködik,
éhezik és ínségre jut. Szóval a lélek nem igazi, hanem csak
mostoha testvére az embernek. Legföljebb azzal áltatjuk, hogy
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hlajd, íílöi’el, (íi’egségben, vénségben, mikor a lélek már úgyis
elválni készül a testtől, akkor gondosabb ápolásban fogjuk részesiteni a lelket. Ez ellen szabadkozik a Szentirás, nlidön azt
mondja : יהיה בך אביק
ha lészen b e n n e d p 0 r b ü v 0 1y e d b en szllkölködőj aki völtaképen tulajdon édes testvéred,
 אשה יי אלהיך נוהן לךezen a foldíin, nielyet az Örökkévaló neked ideiglenes tirtózkodási lielytíl adott  לא תאמץne légy szűkkeblü és szűkmarkú e szűkölködő testvéred, a lélekkel szemben,
 כי פתח תפ ת חhanem légy bőkezű iránta és adj neki, amennyire
csak szüksége van. Őrizkedjél a nemtelen gondolattól, לאמר
ekként okoskodván :  קרבך שנת השבעHiszen úgyis majd elérkezik az öregség, a hetvenedik év,  שנת השמטהamidőn a lélek úgyis elszakad a testből, a gyémánt a sártól, majd akkor kizárólagosan a lelket fogom táplálni és ig\ ־e szofiszma segitségével
 ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לוrossz szemmel néznéd szüköiködő testvéredet és elvonnád tőle a legszükségesebbet is ; וקרא
 עליך אל ייde a lélek ily mostoha bánásmód következtében panaszt emelne ellened Istennél  והיה בך חטאés te súlyos bűnbe .
esnél. Ezért  נתון תתןadni adj bőven neki és ne bántson tégedet az, ha a lélek kellő ápolásban részesül általad, כי כגלל הדבר
 הזהmert ennek révén az Örökkévaló megáldja kezed minden
munkáját.
^
 ״ שמור את הדש האביבőrizd meg a kalászérés hónapját*^,
hogy az ómeráldozatot pontosan bemutassad, hálából, hog y Isten megáldott gabonával és mivel e !!()napban szabadított ki
téged az egyptomi rabságból. ״ ועשית חנ שבעותTarts hetek ün־
nepét‘^ örvendj azon és örvendeztesd meg a szegényt is tehetséged
szerinti adományoddal. Isten azt mondta : Ha te raegörvendezteted az én családjaimat: a Lévit, az idegent, az árvát és az
özvegyet, akkor én megörvendeztetem a te családtagjaidat :
fiadat, leányodat, szolgádat és szolgálódat.  ״ ושמחת בחגךörülj
ünnepeden^^ Ezért nem szabad ünnepnapon házasságot kötni,
hogy az ezzel járó öröm össze ne vegyüljön az ünnep örömével.
A hetek és sátoros ünnepnél parancsolja az írás az örömet, de
nem Pesach ünnepnél, mivel a hetek és a sátoros ünnepen a
szent földön már bővelkedtek a termésben és a szegénynek is
juttattak belőle, ellenben Pesachkor az újtermés még nem volt
érett, nem volt betakarítva, igy nem adhattak belőle a szegé)lyeknek, tehát nem is örvendhettek ezen ünnepen. Ez okból
pem tordúl elő a Pesachra vonatkozó imákban e szó : ש^חה
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..öröm**. A sátoros ünnepnél igy olvassuk a Szentirásban : והיית
 אך שמח,.Csak légy vidám^^ minden  אךszócska fogyatkozást
jelent, azaz túlságosan, kicsapongóan ne örvendj, nehogy megfeledkezzél Istenről és erkölcst-elenségre vetemedjél. Helyénvaló
ez a figyelmeztetés sátoros ünnepre vonatkozólag, mivel akkoron
már betakarittatott a sok földi gyümölcs és igy könnyen föltehető, hogy a bőség közepette elragadtatja magát az ember határtalan, féktelen örömre és újjongásra. Örömed abban nyilvánuljon, hogy örömteltcn imádd Istent, miként a szent zsoltáros
mondja:  ״ עבדו את יי בשמחהSzolgáldd az örökkévalót örömtelten.

Sóftim

שפטים

Birák és felügyelők.
 שפטים ושטרים,,Bírákat és felügyelőket rendelj magadnak
minden kapuidban^^ Bölcs Salamon mondotta: דרכיה דרכי נועם
״A Tóra útjai kellemesek és minden ösvénye békesség“. Isten a világot is békével teremtette, mivel az ég tűz és vízből
áll, melyek rendszerint nem férnek meg egymással, de az ür,
 עושה שלום במרומיוbékét létesített e két különböző elem között.
Maga az Isten neve is béke, amint nioiidva van: ויקרא לו יי שלום
״Es elnevezte őt: Az ür a béke.“ Izrael is békét szerzett test és
léleknek, midőn a Tórát elfogadta, mert a Tóra egészséget ád
a testnek az írás szava szerint:  ולכל בשרו מרפאaz egész testnek egészséget ád. De a Tóra a léleknek is gyógyulást szerez,
amint mondva van : ״ תורת יי תמימה משיבת נפשisten tana teljes
visszatereli a lelket Istenhez. Imánk is békével végződik, az áldozatok sorozata is a békeáldozattal végződik. Még ha Izráel
háborúba indúlt, akkor is békeüzenetet küldött az ellenséghez,
mielőtt ütközetbe bocsátkozott vele, vagyis megkísérelte békés
úton az ügyet elintézni. Az ég lakói, az angyalok között is békét közvetít Isten. Végre a holtaknak is szükségük van békére,
ezért mondja a Szentirás: ״ ואתה תבוא אל אבותיך בשלוםÉs te
békében fogsz megtérni szüléidhez“. Nagy kincs a béke és
szüksége van az embernek reá, mert ״jobb egy száraz falat
örömmel, mint vágott barmokkal tele ház viszálykodással“, Es
úgy amint szüksége van a világnak a békére, épp oly szüksége
*

p
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van jogra, ezért iiioiulta Isten:  שפטים ושטרי□ תת*ן לך..Bírákat
és felügyelőket rendelj magadnak minden k a p u i d b a n J o g , törvény, igazság, bíróság !u'dkül az (‘inberek öldökölnék egymást
és nem volna senki a földön, aki számon kérné tölUk embertár־
saik életét. Hajdan Izráel országának minden városában volt
egy huszonhárom biróból álló kisebb Szanliedrin, a székvárosbán, Jerusalemben pedig (‘g}' hetvenegy tagból álló nagy Szánhedrin, melv(‘k halálos Ítéletet hozhattak.
Fontos a törvény, a nép jóléte függ tőle. Csak a jog
igazságos osztása képes nemes érzelmeket fakasztani a népben.
A jogszolgáltatás fontos vallási parancs, melyet Isten földi birák hatáskörébe utalt, de ha az emberek nem hoznak igazságos
Ítéletet, akkor Isten veszi kezében az ü״:yet és ítél. לא תטה משפט
״Ne liajlitsd él az Ítéletet.“ Ne alkalmazz bírákat, akik részrebajl(')k. Értelmes, tanúit ember legyen a bíró és aki tudatlan
emb(;rt alkalmaz bírónak, annyi mintlia hamis Ítéletet hozott
volna. Azért említi a Szentirás a bírák alkalmazása mellett azt
a törvényt:  לא תטע לך אשרה,,Ne ültess magadnak ligetet, semmi
fát az Örökkévaló oltára melléd‘, mivel ha, vallástalan és lelkiismeretleii bírákat alkalmaznak, annyi mintha bálványt imádnának, mintha ligetet ültettek volna bálványimádás céljára.
 לא ת מ ר פנים..Ne ismerj tekintélyt és ne fogadj el megvesztegetést‘‘. A biró ne legyen udvariasabb, elözékenyebb. szivélyesebb az egyik peres félhez, mint a másikkal szemben, uíí ültesse le az egyiket, inig a másikat állni engedi. Ne fogadjon
el megvesztegetést még attól sem aki igazságos dolgot kövedéi,
mert ha egysz(‘!’ megvesztegetést elfogad, lelietetlen, hogy ne
hajlítsa a jogot a megvesztegető fél felé.  צ לק צדק ת ר ח ף,
ságot, csak igazságot kövess“. Ajkad ne hangoztasson mást,
mint amit szived érez.  ״ ל ט ק תחיהHogy élj“. Az igazságtalanság a romlás útja, ellenben az igazság az élete. Az igazság keresésében a komoly, ernyedcdlen törekvés a tődolog, csak mindenoldalú vizsgálat folytán lelhetni fel az igazságot.
Midras mondja : Ííat lépcsője volt Salamon királj^ trónjának, ha az elsőre lépett egy herold harsány hangon felkiáltott :
 לא תטה משפט.,Ne hajlítsd el az Ítéletet.“ Ha a másodikra lépett, felkiáltott:  לא תכיר פניםNe ismerj tekintélyt, a harmadikon: לא תקח
 שחדNe fogad j el megvesztíigetést, a negyediken: לא תטע לך אשרה
Ne ültess magadnak ligetet, az ötödiken:  •לא תקום לך מצבהNe
állíts fel magadnak oszlopot, végre ha Salamon király a ható*

^
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lépett a herold felkiáltott:  לא ת ע הNe áldozás az
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Örökk évalónak, a te Istenednek ökröt vagy juhot, amelyen
hiba van.
Ha találkozik közted férfi vagy nö, aki más isteneket
szolgál és leborúl előttük és tudtodra adják és te hallod, jól
kutatod és ime igaz, bizonyos a dolog, akkor kövezd meg a
férfit vagy a n őt:  ובערת הרע מקריבךirtsd ki a gonoszát közepedböl, mint a kovászos tárgyakat Pesaeh előtt kikeresik, kiku־
tátják és eltüntetik, igyen  ובערתkeresd ki a gonoszát kebe־
ledben es irtsd kí
meg ha az illető 2!^ הרובrokonaid
egyike is. ודרשת הטיב
kutass^^ a tanuk kimondását vedd
jól fontolóra, vizsgáld, meg, ne higyj nekik vakon, hátha valótlant bizonyitanak. Rét vagy három tanú valomására ölessék
meg, de nem egy tanú kimondására. A tanú keze Jegyen rajta
először, midőn megkövezik és csak utána az egész nép keze.
Há nehéz lesz neked valami az Ítélkezésben akár vér
akár jog, sérelem, vagy bármely pőrös ügyben, akkor menj fel
a levita papokhoz és a biróhoz, aki lesz abban az időben. Miért
mondja a Szentirás, hogy menjen ahhoz a biróhoz, aki lesz
abban az időben“ természetes, hogy csak ahhoz mehet és nem
olyanhoz, aki már nem létezik? ügyde ezzel azt akarja mondani, hogy minden körbeli birót tisztelni kell, még ha nem is
olyan tanúit és értelmes mint a ietünt korban létezett birák. A
viszálykodás, egyetlenség és szétvonás még az elmére is bénitólag hat és megzavarja az észt, tí'ívútra vezeti a tudóst és azt
eredményezi, hogy előforduló kétes ügyben az abbavágó törvényt,
vallási szabályt szem elöl téveszti. Ezért mondja a Szentirás:
Ha nem vagy tisztában valamely jogi kérdésben, akár vér és
vér, kár jog és jog között, vagy egyéb sérelmi ügyben, tudd
meg, 1‘Ogy ez azért van mert egyetlenség, viszálykodás és szétvonás uralkodik kapuidban.
Ha bemész az Ígért országba és elfoglalod azt és azt mondód: Hadd tegyek föléin királyt, mint mind a népek, melyek
körülöttem vannak,  שום תשים עליך מלךtelu'tsz magad fölé királyt. Nagy tiszteletben kell a koronázott királyt részesiteni,
lován nem nyargalhat más ember, székén nem ülhet senki más,
koronáját nem veheti fejére egy alatvalója sem, hasonlókép ruháját sem. Személye s/ent és sérthetetlen, ha valaki
sérté.^t követ el ellene, nem engedheti el a sértést. Szolgáit más
nem fogadhatja m<íg. Még a próféta is tiszteletteljesen tartozott
állni és meghajolni előtte, csupán főpap nem állt és hajbókolt
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a király előtt, ellenkezőleg, ha a király az Úrim és Tumim révén kért tanácsot a főpaptól, a király állt meg a főpap előtt.
A király özvegyét csak más király vehette nőül.
Testvéreid közül tégy magnd fölé királyt, nem tehetsz magad fölé idegen férfiút, aki .nem testvéred. רק לא ירבה לו סרםים
Csakhogy ne szerezzen magának sok lovat, ne vegyen magának sok
nőt, ezüstöt, aranyat ne szerezzen magának túlsókat. Attól tartott az
írás, ha sok lovat szerez, akkor Egypíoraba küld izráefita férfiakat,
hogy ott, ahol gazdag lótenyésztés volt, szerezzék be a lovakát, a Szentirás azonban nem akarja, hogy Izráel fiai Egyptómba menjenek, hogy ott el ne tanulják a rossz dolgokat és
cselekedeteket. Yálószirü, hogy ez a tilalo 11 csak az akkori
időkre szólt, de nem a későbbi korra. A soknejüséget pedig
azért tiltotta a királynak az írás, nehogy a sok asszony eltántoritsa szivét Istentől. Hiszen látjuk Adáninak csak egy felesége
volt, mégis bűnre csábitotta, hát még a sok asszony még inkább
el térit! az ember szivét Istentől. A
túlsók ezüst és aranyat
azért tiltotta a Szentirás, nehogy a király a népet zsarolja nagy
adóval, hogy igy sok ezüst és aranyat halmozzon föl kincstárába. Olyan a pénz mint a tűz, mennél több fát tesznek a
tűzre, annál jobban ég, mennél több aranyat gyűjt az ember,
annál többre vágyakozik. Nincs furcsább örvény, mint az embéri szív . Belevethettek minden gyönyört, ahdyet, hogy betelnék v e l e — megrázkódik és kiszélesül,  לא ישבע כסף.אוהב כסף
aki a pénzt szereti nem lakik jól a pénzzé .
Salamon király vétett a fönntemlitett három tilalom ellen
és ezért büntetésben részesült Istentől. Sok lovat szerzett, elánnyira, hogy negyvenezer istállóval rendelkezett, ezer feleséget
vett magának és temérdek sok aranyat meg ezüstöt gyűjtött.
0 bölcsességében bizott, azt hitte, ha sok lóra tesz szert, még
sem fogja népét Egyptomba küldeni, ha sok felesége lesz még
sem fogják öt hitében megtántoritani, ha még oly nagy vagyona
lesz, még sem lesz fennhéjázó, de bizony a Szentirás követkéz*
tetése teljesült nála is. A királynak volt külön lemásolt Tórája,
amelyből olvasni tartozott, hogy megtanúlja félni az Örökkévalót és
megőrizze minden szavát, minden törvényét. ,,Hogy hosszú ideig
éljen királyságában  הוא ובניןö és fia Izráel közepette^^ Ebből
azt tudjuk meg, hogy a király fia örökölte a trónt, még fölkenni sem kellett a fiát, mivel a trónra született. Salamont
mégis fölkenték, mivel Dávid másik fia, xVdónijuh a trónra jo9P

« •
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got formált, ezért Dávid meghagyta, hogy Salamont kenjék föl
királylyá.
 לא יהיה לכהנים הלויםa ׳a1amint a királynak ne legyen túlsok pénze, hasonlóképen a papoknak sem volt szabad vagyont
gyűjteni, ezért rendeli a Szentirás: ״Ne legyen a levita papoknak, Lévi egész törzsének osztálj^része és birtoka Izráellek‘.
Szenteljék életüket az isteniszolgálatnak és az Örökk é való nak
hozott áldozataiból táplálkozzanak. A sok vagyon eltérítette
volna Őket a szellemi élettől, az isteuiszolgálattól. A hittudósok
se vágyakozzanak földi javak után, hanem tanulmányozzák a
Tórát, búvárkodjanak a szent tanba, de világi dolgokkal ne
foglalkozzanak, a közönség pedig támogassa őket, hogy életűkét gondnélkül és zavartalanúl szentelhessék a Tórának, és az
isteniszolgálatnak.
 ״Ez legyen a papok joga a néptől, azoktól, akik áldozatot
vágnak, akár ökröt, akár juhot, adja a papnak: הזרע והלחייס
 והקבהa lapockát, a két álkapcsot és a gyomrot^^ Mivel Pincdias
karjával megölte az erkölcstelen fejedelmet, ezért kapják utódai
a lapockát, mivel pedig ajkáról fohász emelkedett Istenhez, ezú1*t
nyerik utódai az álkapcsokat, mivel végre átszúrta a vétkes
fejedelem és a midjanita nő beleit, ezért kapják utódai a
gyomrot.
״Ha bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked,  לא תלמדne tanúlj cselekedni ama népek utálajtai szerint‘‘. Varázslást ne tanúlj meg tőlük, bogy büvszerekkel bánj, de azon célból, hogy a varázslókat teleplezhessük és
bebizonyithassuk szédelgésüket, szabad a varázslás tudományát
elsajátitani, ilyen célból kellett a S/.anhedrin tagjainak is ismerni
a varázslást.  לא ימצא בך מעביר בנר ובתל באש.,Ne taiáitassék
közted, aki keresztülviszi fiát vagy leányait a tüzön^‘. Hajdan a
bálványimádók két oldalon tüzet raktak, a lángok mindkét 01־
dalról összecsaptak, ekkor egyik gyermeküke.t keresztülvitték e
tűzön és a bálványnak feláldozták, azon reményben, hogy ezáltál többi gyermekeik életben maradnak,  ״ קסם קסמיםVarázsló
Mi a varázslás ? Példáúl : Valaki botot vesz a kezébe és kérdi
tőle: Menjek-e ide vagy oda, aztán a merre esik a bot, arrafelé
megy.  ״ מעונןidőjós‘־. Nem szabad azt mondani. Ilyen időben
üdvös otthonból elindúlni a távolba, amolyan időben pedig nem.
Ez a nap szerencsés, amaz néni. Ilyen napon jó munkába kézdeni, amolyan napon nem tanácsos. ״ מנחשBabonás‘־. Aki va-
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!amely dolognak jelentőséget tulajdonit, példáúl: Ha kenyere
kiesett szájából, szarvas elébe futott, pálcája kezéből kiesett és
azt mondja, hogy ez valamit jelent, valamely rendkívüli esemény
bekövetkezésére vall, ez a bííbona.  ״ וחבר חברBüvölő^^ Ez alatt
olyan embert értünk, aki bizonyos bűvös szavakkal magához
(ísalogat kigyókat vagy egyéb állatokat.  ״ ושאל אובSzellemidézö/*
״ וידעניJövendőmondó^'. V a u egy állatt  ידועa neve, ennek
csontját a jövendőmondók szájukba vették és igy jövendöltek.
 ודרש אל המתים,,És aki kérdez a lialottaktób^ Ezek a szarvas
koponyája által kérdést intéztek a holtakhoz, hogy a jövő tekintetében felvilvágositsák öt.
 ״ תמים תדדה עם י׳■‘ אלהיךTökéletes légy az Örökkévalóvíil,
a te Isteneddel*•. Te ne hiddj semmiféle várázslásban, sem babonában, se jóslásban, se szellemidézésben egyedül csak Istenben.
A jövendőre nézve pedig, a:d Isten neked igaz prófétákat, akik
a körülmények szükségességéhez képest a bekövetkezendő escményeket meg fogják jelenteni neked.

A gyilkos büntetése.
Ha kiirtja az Örökkévaló a népeket, melyeknek országát
neked adja és te elfoglalod, benne lakói שלוש ערים תבדיל ל ך
három várost különíts el magadnak országod közepette, oda
fusson az olyan ember, aki nem szándékosan, hanem csupán
véletlenségböl embert ölt. Ha pedig kitágítja az Örökkévaló, a
te Istened- határodat, ez ]Messiás korszakában lészen, akkor
tégy hozzá még három várost, mivel akkor a  יnép is szaporább
lészen. A Talmud beszéli: Midőn Izráél még országában lakott
történt egyizben, hogy egy izráelita szombati napon lovagolt, mire
a bíróság halálra ítélte. Bárha e vétségért nem jár halálbüntetés, de a bírák elrettentő })éldát akartak statuálni. Erre vall a
Szentirás eme kifejezése: ..Irtsd ki az ártatlan vért Izráelböl*•,
értsd, ha nem is jár tettéért halálbüntetés és ilyen tekintetben
ártatlannak mondható, mégis, ha látod, hogy a kor oly romlott,
hogy a rossz példát mindenkor követni hajlandó, akkor kisebb
vétséget is szigorúan torolj meg és irtsd ki a bűnös vérét, még
ha vérbűnben ártatlan is.
Az idézett mondatot igy is lehet értelmezni: Ha a gyilkost
jog és törvényszerűen halálra Ítéled és az Ítéletet végrehajtod,
akkor a gyilkos bűnéért engesztelést nyer, azaz, mihelyt bűnhpr
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(lőtt vétkéért, ártatlan ás bünmentesen kerül lelke az égbe,
ellenben ha nem sújtod a gyilkost mélíó büntetéssel, akkor másvilágban fölötte súlyosabb büntetés vár reá. Aki e földön megszégyenül vétkes tettéért az ártatlan ״telekkel, tisztán kerül az
égbe. Aki minden álszégyent félre téve megvallja gyöngeségét,
az e világon szenvedett megszégyenítés következtében, a másvilágon a mégszégjenitéstöl menekül. Rabbi Amram — igy beszéli a Talmud — tanítványai és szomszédai előtt megvallotta,
hogy egy gyönge pillanatban már azon az úton volt, hogy
az erkölcs ellen vétsen, de még idejekorán legyőzte a gyöngeséget. A tanítványok erre némi szemrehányással szóltak mesterükhöz: Miért tártoa fel gyöngeségedet a világ előtt és hoztál
szégyent önmagadra? Jobb, ha itt e világon szégyenben m radók, semmint Isten előtt majdan megszégyenülve álljak — felelt a rabbi.
Ha valaki gyűlöletből ráles, rátámad felebarátjára és agyonüti és a gyilkos a menedékvárosok egyikébe fut, hozassák onnan vissza, hogy meghaljon. Ha valaki ellen erőszakos tarvii
előáll, hogy ellene valljon,  יעמדו שני האנשים אשר להם הריבakkor álljon a két peres fél az Örökkévaló színe elé. Ebből azt
tudjuk meg, hogy a peres felek a biróság előtt oly alázatosan
tartoznak állni, mintha Isten előtt állnának, mivel az igazság
osztásnál Isten jelen van, amint mondva van: ב ר ך ב אלהים ישפוט
A birák között van Isten, midőn ítéletet mondanak. לא תשג גבול
 ״ רעךEl ne told felebarátod határát•^ Ezt a tilalmat azért
hozza a Szentirás közvetlen a birák alkalmazása után, mivel a
legtöbb peres ügyek onnan származnak, hogy az egyik szomszéd
a másiknak területbirtokát kitolni igyekszik.
%

Ha valaki hamis tanuvállomást tesz felebarátja ellen, akkor tegyenek vele, amint 0 szándékozott tenni az ő testvérével,
hogy kiirtsd a gonoszt közepedből. Ha példáúl valaki felebarátja
ellen vall, hogy a szombatot megszentségtelenitette, amely vétségért tudvalevőleg halálbüntetés jár, utóbb azonban kitudódik,
hogy az illető hamisan vallott, akkor a hamis tanú öletik meg.
De a halálbüntetést csak akkor hajtják végre a hamis tanun,
ha még nem ölték meg azt, akire a tanú hamisan vallott, de
ha a halálos Ítélet már végrehajtatott, akkor a hamis tanú
büntetésben részesül ugyan, de nem öletik meg, mivel Isten nem
engedi, hogy az ő bírái ártatlant megöljenek és igy a hamis
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tanú kimondása alapján megölt egyén bizonyára más oly vétséget követett el, melyért halálbüntetés jár.
H m kivonulsz háborúba ellenségeid ellen, midőn közeledtek
a csatához lépjen oda a pap és szóljon a néphez: שמע ישראל
״Halljad Izráel; ti közeledtek ma a csatához, ne csüggedjen
szivetek, ne féljetek, ne rettegjetek és ne ijedjetek meg, mert
az Örökkévaló veletek megy és harcol értetek. És szóljanak a
felügyelők a néphez : Ki az a férfiú, aki új házat épitett és nem
avatta föl? Menjen és térjen vissza házába, hogy meg ne haljón a háborúban és más férfiú avassa azt föl. És ki az a férfiú, aki szőlőt ültetetett és nem vette hasznát? Menjen és térjen
vissza házába, hogy meg ne haljon a háborúban és más féfiú
vegye hasznát. És ki az a férfiú, aki eljegyzett nőt és nem
vette el őt? Menjen és térjen vissza házába, hogy meg ne haljón a' háborúban és más férfiú vegye el. Ki az a férfiú, aki bünössége tudatában és vétkei miatt fél és csüggedszivü? Menjen
és térjen vissza házába, hogy el ne csüggedjen testvéreinek
szive, mint az ö szive. Azért emliti a Szentirás, akinek új háza,
szőlője, felesége van, az térjen vissza, mivel a nyilvános megszégyenitéstöl akarja óvni az embereket, mert ha csak azt emlitette volna a Szentirás, hogy aki vétkei miatt csüggedt és fél
az térjen vissza^ akkor a világ megtudta volna, ha az egyik,
vagy másik hazatér, hogy az illető bűnös, vétkes ember. így
azonban, hogy az új házat, szőlőt, feleséget is emliti, ha valaki
visszatér a harcmezöről a világ nem tudhatja, hogy vétkei miatt,
nem mer résztvenni a háborúba.
Isten a békét óhajtja, ezért tartozott Izráel, mielőtt háborúba vonúlt előbb az ügyet békés úton elintézni. Ha a békét
elfogadják, akkor a népnek ne legyen bántodása, de legyen
adófizetője Izráelnek. Jósua mielőtt Isten parancsából elfoglalta Kanaán országot három levelet küldött az ott lakó nemzetekhez.
Az elsőben békét ajánlott nekik, ha átadják neki az országot.
Ez ajánlatot a giboniták elfogadták és eljöttek Josuához, aki
elfogadta őket és vizhordókká tette meg egyéb szolgai munkára
alkalmazta őket. A második levélben fölszólította őket, hogy
hagyják el az országot, akkor semmi bántódásuk nem lészen.
Erre hajlott Girgusi és népével otthagyta az országot. A har!Hadikban az volt mondva, aki velünk mindenáron megverekedni
akar, az készüljön a háborúra, a harcra és fegyverkezzék fel.
Erre harniinc néptörzs összegyülekezett és harcolj; Jósuával,
0
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lía ostromolsz e g y várost hosszú időn át, harcolva ellene,
hog־y bevedd azt, ne pusztítsd el fáját, fejszét ne emelj reá,
mert ehetel róla/^  כי האדם עץ השדהMert az ember a mező fája.
Miivént az ember nő, úgy^ á fa is, valamint a fa gyümölcsöt hoz,
úg*y az embernek is vannak gyümölcsei: gyermekei. Ezért még
egy ágat sem szabad lemetszeni a gyümölcsfának. Mint a fa
csak egy kis körre vetheti árnyékát, igy az ember is csak késkény körért él, de annálinkább kötelessége e kis kört szerete׳
tével boldogítani. Amannak fák, melyeken gyümölcs nem fejlődik
és vannak emberek, kik elaggnak anélkül, hogy nemes tettek
bizonyítanák egykori tevékenységét. ״Olyan az ember, mint a
mezőnek fája‘^ Isten adja az éltető nedűt a fának is, az embernek is. Fölfelé emelkedik fa és ember egyaránt. A^ihar megtépi
a fát, hullatja lombjait, leszaggatja gyümölcsét, de az emberi
igyekezetnek is gyakran útját állják az élet viharcsapásai, a
fájdalmak égzengései.
Ha találnak megöltet a földön, a mezőn fekve és nem
tudják, hogy ki ütötte agyon. Akkor menjenek ki véneid és biráid kutassanak a gyilkos után, ha nem nyomozhatták ki a gyilkost hozzanak egy marliaüszőt, szegjék nyakát és temessék el
azon mezőn, ahol a holttest feltaláltatott és ezt a mezőt nem
volt szabad többé felszántani, örök emlékül parlagon maradjon,
mivel gyilkosság történt rajta. Mivel az emberben háromféle ♦m*ő
lakik; állati, mert testi ׳szükségletét végzi, növényi, mert az embér olyan, mint a mező fája és szellemi, amire lelke képesíti,
ezért, ha nem nj^omozhatták ki a gyilkost, három irányban ál(loztak a megölt leikéért. Barmot öltek, a mezőt parlagon hagyták és imádkoztak : ״ כפ ר לעמךBocsásd meg népednek,Azráelnek,
amelyíd megváltottál, óh Örökkévaló ! és ne engedj ártatlan vérbűnt Izrael néped közepette.^*
״Szóljanak és mondják :  ידינו לא שפכה את הדם הזהKezeink
nem ontották ezt a vért és szemeink nem látták. *־A Talmud
kérdi: Ki is tételezné fel a város véneitől, az igazság, jog és
törvény őreitől, hogy gyilkosságot kövessenek el ? Alire hát e
kijelentés: Kezeink nem ontottak ezt a vért? Ámde igy értették.
Semmi tekintetben nem adtunk okot e gyilkosság elkövetésére.
Ha szükségből öngyilkosságra vetemedett, mivel éhezett, óh mi
készséggel segélyeztük volna, ha nyilatkozott volna előttünk,
vagy ha ismertük volna sanyarú helyzetét. Éppúgy kíséretébe
adtunk volna melléje embereket, ha tudtuk volna, hogy élete
/
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az úton veszélyeztetve van, vagy ha kíséretet kért volna tőlünk.
*Midez nem történt, ezért mentek vagyunk a bűntől. Tartozik tehát minden ember idegent, mielőtt a helységet elhagyja, kenyérrel, útravalóval ellátni és elkísérni az úton. Nagy a jótékonyság ereje mondja a Talmud. A vas kettétöri a követ, a tűz,
elolvasztja a vasat, a viz eloltja a tüzet, a felhő főlszivja a
vizet, a szél széjjelhajtja a felhőt, az ember ellentáll a szélnek,
a félelem legyőzi az embert, a bor eloszlatja a félelmet, az álom
elűzi a bort, a halál mindent elsöpör,  וצדקה תציל ממותde a
jótékonyság megment a haláltól is.

Ki-szécé  כי תצא
t

törvények*
#

 ״ כי תצא למלחמהHa kivonúlsz háborúba ellenséged ellen^^
Bölcs Salamon mondotta:  ״ תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצורנהAdd
fiam szivedet nekem, szemeid pedig, hadd őrizzék utaimat^^ Ezzel azt akarja kifejezésre juttatni, hogy az ember tartozik Istent
szolgálni testének mindén tagjával, kiváltképen szivévcd és szemével, az ember e két főtagjával. Szem és szív csábítják az
embert leginkább bűnre, ezért mondja az írás és imádkozzak
mi naponta kétszer is ולא ת תו ח אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם
 זונים אחריהםNe kövessétek szivetek és szemeiteket, ha azok
rosszra elcsábítanak benneteket, mert aki szive rossz vágyaitól
és szeme kéjes kivánataitól elcsábítani engedi magát, okvetlen
a bűn örvényébe esik. Ha a szem az érzéki vágy után eped a
szívbe is vággyá tészen. Pedig legtöbb esetben, az ami után az
ember fut csalfa, tünde fényalak.‘ Ott kezdődik szolgaságunk,
midőn vágyaink parancsolnak nekünk, ellenben aki magát fékezni
tudja, ura magának. Ezért mondja a Szentirás: Ha kivonúlsz
háborúba ellenséged ellen és látsz a foglyok között szép termetű
nőt ne siess öt feleségeddé tenni, hanem tartsd egyideig házadba.
A Szentirás számolt az eshetőséggel, hogy az ember esetleg nem
lesz képes érzéki vágyainak parancsolni, megengedte tehát, hogy
a fogoly nőt feleségül vegye, nehogy bűnös viszonyt folytasson
vele. Előbb azonban nyírja le haját és növessze körmeit, vesse
le szép ruháit és sirassa meg atyját, anyját egy teljes hónapig.
Mindezt azért tegye, hogy érzelmét Lehűtse és ne vágyakozzék

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

י
536

'• *י

i

W

ורא^נ^ן

.

,

4

י

י תצא3

^א^נוז

utána, de azért is, hogy a nö fájdalmas érzését kímélje. Ha
mindezt tette vele és még azután is ragaszkodik hozzá,
 ל ך לאשה. והיתדnőül veheti 0t.
Más nézet szerint azért maradjon a házban egy teljes hónapig, hogy tanulja megismerni előbb az igaz Istent, a vallás parancsait. Ha eddig kijáró, futkosó volt, szokjék hozzá a házbán maradni, amint szemérmes, erkölcsös nőhöz illik. Bárha
mindezeket teszi még sem ajánlatos idegen vallású nőt elvenni
és az írás megjósolja, hogy ilyen nőtől  בן סורר ומורהmakacs,
ellenszegülő fiú í o g származni, ezért említi közvetlen utána a
makacskodó és ellenszegülő fiúról szóló rendeletet. Mi jellemzi
a makacskodó, ellenszegülő fiút ? Az, hogy lop atyjától, kicsapongó életet követ,^nem hallgat szülői szavára, dőzsöl és iszakos, rendetlen életmódú. Az ilyen fiút a szülő tartozott a bíróság kezébe adni, ez pedig szigorúan itél fölötte, halálra Ítéli,
megkövezteti.
״Ha lesz valakin bűn, halálos ítélettel és megölik és fölakasztod öt egy fára,  לא תלין נבלתו על העץne hagyd hulláját
éjjelen át a fán, hanem temesd el az nap^‘. כ״ קלל ת אלהים תלוי
Ha példáúl valaki felakasztatott, mivel Istent átkozta, bárki, ha
elmegy az akasztófa mellett, azt fogja mondani: Ez átkozta
Istent, ezt pedig gyakran hangoztatni Isten iránti tiszteletlenség,
ezért vegyék le mihamarább az akasztófáról. Másrészt pedig az
ember Isten képmására lett alkotva, igy hát nem szabad Isten
képmását ilyen lealázó helyzetben közszemlére tenni.
Ha embertársad valamit elveszített és te megtaláltad,
 השב תשיבם לאחיךvidd vissza testvérednek, mivel minden ember
tartozik felebarátját támogatni. •Az ember barát nélkül olyan,
mint a bal kar jobb nélkül. Igyekezzél barátod iránt a szív vonzalmat és jóakaratot oly fokra emelni, hogy benneteket úgyszólván egy lélek hasson át, egy érzelem fogjon el: a szeretet,
mert az igazi barátság nem egyéb, mint minden erkölcsi és
anyagi dologra nézve, egyetértés, jóakiU’at és szeretet. Lelkek
egyesülése a barátság, ezt érti a Szentirás e parancsolat alatt:
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
 ולא ילבש גבר שמלת אשד. ״ לא יהיה בלי גבר על אשדNe legyen férfi ruhája asszonyon és ne öltsön férfi asszonyruhát^^ Isten
minden ember számára kijelölte a hatáskört, melyen belül kell,
hogy serénykedjék és működjék ernyedetlenül és fáradatlanúl.
Ezen hatáskört túllépni nem ajánlatos. Nem csupán vak vélet/
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lennek a müve, hogy a férfi Iiatásköre a külvilág, az élet zajos
piaca, mig a női hivatás súlypontja a házba helyeztetett. A
társadalom csak Isten bölcs tervét hajtá végre, midőn a férfinnak a nyilvános életet a nőnek pedig a családot jelölte ki hatáskörül. Hasztalan az újabb kor törekvése a nő emancipáció
tárgyában, ez a természet rendjének felbomlását eredményezné.
Hiszen kün az élet zajos piacán, ahol érdek érdekkel küzd, hol
nagyszabású terveket kell kigondolni és kidolgozni, hol fáradni,
küzdeni, dolgozni és serénykedni kell, hol föl — fölcsattan
föl — fölha1״sog az érdekérti harci riadó, ott van helye a férfinek,
aki a nyers erő és hatalom jelképe. A családban, a házban pedig, ahol ezer meg ezer kicsiny dologra kell ügyelni, a szeretet
szálait szőni, fonni és összekötni, hol az otthont valóságos édennp kell átvarázsolni, ott van helye a nőnek, aki, az erény,
a szeretet, a gyöngédség jelképe. , ולא ילבש גבר שמלת אשדÉs
valamint a férfi, ha önfeledten a gyönge nő hatáskörébe téved
nevetséges bábbá satnyúl, hasonlóképen ,יה בלי גבר על אשד,לא יד
maga alá sülyed a nő, ha balga elbizakodottságban viaszszárnyakat ölt, a nap közelébe tör, magasabbra semmint természeti
ereje engedi.
Ha madárfészket találsz, ne vedd el az anyát a fiákkal
együtt, hanem bocsásd el az anyát és a fiakat elveheted. Előbb
kell az anyamadarat elbocsátani, nehogy szivfájdalniat okozz
neki, ha látja, hogy a fiakat elveszed. A Szentirás nagy súlyt
fektet az állatvédelemre. Salamon király mondotta : ״Az igazságos
embe^r barmán is könyörül , mig a gonoszok irgalma is kegyetlenség. Emberi méltósága ellen vétkezik az, aki nem bánik könyörületesen az állatokkal. A Szentírás hü szelleme szól a Talmud־
ból, midőn általánosan elfogadott, mindenkitől elismert törvény
gyanánt hirdeti :  צער בעלי חיים דאורייתאaz állatkinzás minden
neme szigorú bibliai tilalom.
 ״Ha új házat építesz  ועשית מעקה לגגךcsinálj korlátot tetödre, hogy ne hozz vérbünt házadba, ha valaki leesik arról^*.
A szerencse, a jólét és a boldogság eléréséhez szorgalom és
kitartás kell, mérséklet és^elövigyázat. Lassan hágcsóról-hágösóra
száljunk fölfelé, mert ha rohamosan akarunk emelkedni egy
pillanat alatt eshetünk le a mélységbe, összetörve, megsebezve
véresen. Van a léleknek egy erős szava: Nagyravágyás! Ha
szűk határok közt iparkodik mind följebb és följebb szökni,
liagyján! de hogyha túlerös, anyjára tör és küzd vele, mig
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egészen elvérzik. Legtöbb esetben a dicsszomj és nagyravágyás
az ifjúságnál észlelhető és található fel. Nem ,kárhozandó ez,
hiszen minden ember törekszik fölfelé és ha az ifjú akárhányszór csalódott is, nem sokat veszített, újból kezdi a küzdelmet.
De családos ember ne kockáztassa jóvöjét merész álmokkal,
fcielégithetlen vágyakkal. Ezért mondja a Szentirás: כי תבנה בית
 חדשHa új házat, új csalaládot alapítasz,  ועשית מעקה לגגךszabj
határt magasra .törő vágyaidnak, ne iparkodj mindenáron és
gőzerővel túlmagasra emelkedni, nehogy vérbünt terhely családodra, ha hirtelen leesnél a magaslatról és lezuhannál véresen,
sebzetten a mélysége, az örvénybe.
 ״ לא תחרש בשור ובחמר יחדוNe szánts ökörrel és szamárral
együtt^^, mert a szamár gyöngébb állat mint az ökör és csak
túlnagy erőmegfeszités árán végezheti azon munkát, melyet a
a sokkal erősebb ökör elbír. Méltányos, igazságos bánásmódot
tanúsíts az állattal szemben is, mennyivelinkább az emberrel.
 בעל הטריםmondja: Az ökör kérődző állat, a szamár nem, már
most esetleg a szamár azt hiszi, hogy az ökör még eszik, holott
ő már nem kap ennivalót és ez bántaná öt, ezért ne szánts
ökörrel és szamárral együtt. ״ לא תלב ש שעטנזNe ölts fel vegyes
szövetet, gyapjút és lent együtt^^, ezzel is tilja a különböző neműek vegyülését.
 בי יקח איש אשהHa valaki feleséget vesz és aztán rossz
hirt terjeszt róla, erkölcstelen előélettel vádolván öt, akkor ménjen a nő atyja a város véneihez, a bírósághoz és
kérjen vizsgálatot és elégtételt. A biróság indítson viszgálatot az ügyben és ha bebizonyúl, hogy a férj alaptalanúl
vádolta nejét, akkor a biróság testi fenyítést szabjon a férjre,
azonfelöl pedig bírságolja meg száz ezüst sékellel és adja oda
a leány atyjának, mert rossz hirt költött Izráel leánya felöl és
felesége legyen, el nem küldheti öt egész életében. De ha a
vád igaznak bizonyúl, akkor halállal bűnhődik a nő, mert gyalázatot követett el Izráelben, bujálkodván atyja házában és irtsd
ki a gonaszt körödből.
״ לא יבא ממזד בקהל ייNe jusson be fattyú az Örökkévaló
gyülekezetébe^^ értsd: Fattyú nem léphet házasságra tiszta erkölcsü féllel. Ne vegyen el amonita vagy moabita férfi izráelita
nőt még ha az illető áttérne is előbb az izráelita hitre, mert
nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton mikor kivonúltatok Egyptomból ó3 mivelhogy felbérelték ellened Bileámot, hogy
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elátkozzon téged, de izraelita férfi elvehet moabita nőt, ha a
.nő elébb áttér a zsidó vallásra, mivel nem a nő hivatása kenyeret és vizet vinni hadsereg elé.' Egyptomi és edomita vallású
gyermeke azonban, a harmadik nemzedék, jusson be közülök az
Örökkévaló gyülekezetébe. Bárha Edom elébed ment karddal
a pusztába és az egyptomiak sanyargattak benneteket, meg bedobták fiaitokat a folyamba. Isten mégis megengedte bizonyos
időhatáron túl a velők való összeházasulást, mivel ezek nem
csábították az izráelitákat a bűnre. Ámde Anion és Móab erkölcstelenségre csábították az izráelitákat, ami súlyosabb vétség
mintha megölte volna őket, mert aki valakit megöl az csak ez
élettől fosztja meg őt, ellenben, aki embertársát bűnre erkölcstelenségre csábítja az megfosztja öt a jelen és jövő élettől.
Ha táborba vonúlsz ellenséged ellen ושמרת מכל ל ב ר רע
őrizkedjél minden gonosz dologtól.  ל ב רbeszédet is jelent. Itt
tehát a Szentirás óvá int bennünket, hogy még ellenségünkről
se beszéljünk rosszat és ne rágalmazzuk öt. A rágalmazás bűnét pedig oly nagy vétségnek tekinti, mint az erkölcstelenségre
való csábítást, ezért állítja a Szentirás e két bűnt egymás mellé
vagyis azért említi a rágalmazást közvetlen az amóni és móabi
férfival való összeházasodás tilalma mellett. Három embert veszitenek el a rágalmazással: Azt, aki rágalmaz, azt akit rágalmazna és azt aki szívesen hallgatja, hogy embertársát rágalmazná előtte. Ezek veszítik el a jelen és a jövő életet:
A bálványimádó, a gyilkos, a paráználkodó és a rágalmazó. E
mondatot:  ״ ויתל תהיה לך על אזנןיÉs ásó legyen nálad fegyvereid mellett^^ a bölcsek igy magyarázzák: Újadat tedd füledbe,
mikor embertársadról rosszat beszélnek, hogy a rágalmazó szót
meg ne halljad.
 לא תביא אתנן זונהErkölcstelen és bűnös úton szerzett vagyónt ne vigyj be Isten házába ajándékképpen. Utána pedig
azt olvassuk a Szentirásban: Ne adj kamatot testvérednek akár
pénzre, akár eledelre, akár bármire, amire kamatot adnak. Ez
azt jelenti, hogy uzsoráskodás révén nyert vagyonnal ne tégy
jót, mert Isten nem fogadja el a bűnös úton szerzett pénzt ajándékképpen, gyűlöletes ez Isten előtt. Miként a próféta mondja:
״Haddjátok abban a hamis áldozatok hozását, undoritó ^tömjén
ez előttem, nem kérek belőle.“
f

 ״ כי תדר נדר ליי לא תאחר לשלמוHa fogadalmat teszel az
Örökkévaló, a te Istenednek, ne késsél azt teljesíteni, mert
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számon kéri azt az Örökkévaló, a te Istened tőled és vétek
lesz rajtad. Ami ajkaidon kijön őrizd meg és tedd meg, úgy,
amint megfogadtad az Örökkévalónak, a te Istenednek önkénytes adományúl, amit kimondtál száddak^. Értsük meg a jól a
Szentirás e szavának mély értelmét. Ha a nyelvet, szót, beszédet
csak e§zkö«nek tekintjük, amivel gondolataink, fogalmaink és
óhajtásainkat közöljünk, úgy valóban nincs semmi szentség az
emberi nyelven, de 11a vele érzelmeket gerjeszteni, az emberek
belsejébe, szivébe hatni, indulatokat mozgásba hozni akarunk,
ha a nyelv a beszélő ember természetét, gondolkozását, érzését
tükrözteti vissza, ha a szó legmélyebb rejtelme lelkűnknek és
minden erkölcsi létnek tényezője, lelki állapotunknak ismertető
jele, akkor ebből önként következik, hogy a szónak, mely ajkinkról elrepül, szentnek kell lennie. Hiszen ezzel különbözik
az ember Istennek többi teremtményeitől, hogy beszédes ajkkal
egyedül őt áldotta meg Isten. Már most az föl sem tehető az
emberről, hogy amit szent helyen, Isten házában fogadalomképen
fölajánl Istennek, meg nem tartaná, be nem váltaná, mert hiszen
nem is képzelhető nagyobb elvetemedettség, mint az Istennek
adott szót megszegni; de nem’bsak ezt várja Isten tőled ellenszolgálatúi annak, hogy beszédes ajkat ajándékozott neked, hanem, hogy embertársadnak tett Ígéretedet is szentnek, visszavonhatatlannak tekintsed. Ez az, amit az írás mond : כי תדר נדר
 ליי אלהיךHa fogadalmat teszel szent helyen, a templomban az
Örökkévaló, a te Istenednek, jól tudom, hogy nem fogsz késni
azt hiven teljesíteni, mivel jól tudod, hogy ilyen vétséget szigorú büntetéssel számon kérné Isten tőled és Istennek adott szavad megszegésével  והיה בך חטאnagy, súlyos bűnbe esnél. De én
azt követelem tőled, hogj bármi kijön ajkaidon, bármit igéméi
felebarátodnak, azt is tartsd oly szentnek, oly visszavonhatatlannak  ועשיתés váltsd be oly lelkiismeretesen כאשר נדרת ליי אלקיך
mintha csak Istennek tettél volna szent fogadalmat.  נדבהViszontszolgálat, viszontajándék az tőled, azért, אשר דב ר ת כפיך
mivel Isten neked, kizárólagosan neked emberfia, adományozta
a beszélőtehetséget.
A Tóra szivedre köti,  כי ת שה ברעךhogy a szegénynek
adj kölcsönt, mellete mondja:  השטר בנגע צרעתőrizkedj, óvakodj a bélpoklos sérelemtől, ez azt jelenti, hogy, aki nem ád
kölcsönt felebarátjának, az bélpoklos lészen. Midras mondja:
poklos betegség a telhetetlenség következménye, és olyan emOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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bérré ragad, aki nem jótékony és szükölködöt nem támogat,
nem segélyez. Valaki példáúl embertársától kapát kér kölcsön,
ez pedig azt hazudja, hogy nem adhat neki kölcsön kapát, mert
nincs neki, akkor Isten poklos sérelmet küld házára úgy, hogy
elöirás szerint kötetes házából mindent kirakni, ekkor tűnik ki
rosszasága, hogy igenis van kapája, de rosszindulata nem * engedtej bogy felebarátjának szivessséget tegyen.
״Emlékezzél meg arról, amit tett az Örökkévaló, a te Istened Mirjammal az úton, mikor kivonúltatok Egyptombók^, hogy
poklos lett, mivel rosszat beszélt Mózesről és hogy az isteni
glória távozott Izráeltöl. Közvetlen utána pedig azt olvassuk a
Szentirásban: ״Ha kölcsönzői felebarátodnak, bármely kölcsönt“־.
Ez azt jelenti: Ha az isteni glória rágalmazó beszéd követkéztében távozott tőled, siess, adj kölcsönt a szükölködőnek és
akkor Isten dicsősége újból be fog sugarazni téged, mivel Isten jelen van ott, ahol a szegényt támogatják, segélyezik. ״Ne
nyomorgassd a bérmunkást, a szegényt és szükölködöt testvéreid,
vagy idegeneid közül, aki országodban, kapuidban van. Aznap
add meg bérét és ne menjen le fölötte a nap, mert szegény ő
és epedve vágyakozik lelke bére után, nehogy kiáltson ellened
az Örökkévalóhoz és vétek legyen rajtad. ולא תחבל בגד אלמנה
Ne vedd zálogba az özvegy rúháját‘^ Ila valamely zálogot veszel tőle, ne menj be házába, künn állj meg, hogy ő hozza ki
neked a zálogot, ha tartozik neked.
Ha learatod, aratni valódat meződön  ושכחת עמרés elfelejtesz kévét a mezőn, ne térj visssa, hogy azt elvedd : az
idegené, az árváé és az özvegyé legyen, hogy megáldjon téged
az Örökkévaló, a te Istened kezed minden munkájában^‘. . Innen
a tanulság, ha valaki pénzt vészit el és szegény ember megtalálja, úgy ez oly érdemül tudatik be annak aki elvesztette,
mintha egyenesen odaajándékozta volna az elvesztett összeget a
szegénynek és jutalmat várhat érte, mivel a mezőn elfelejtett
búzáért is Ígéri a Szentirás:  ״ למען יברכך יי אלהיךliögy megáldjón téged az Örökkévaló, a te Isiened^^ pedig az illető éppen
úgy nem szándékozott gabonát elfelejteni a mezőn, mint ahogy
amaz nem szándékkal vesztette el a pénzt.
׳
״Mikor lerázod olajfádat  לא תפאר אחריךne szedd le a
bogyókat magad után, az idegené az árváé és az özvegyé legyen. E szó :  ״ תפארdicsekvést^^ is jelent, vagyis ha szegénynek alamizsnát adsz, el ne dicsekedjél vele, mert vannak em-
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berek, kik csupa merő dicsekvésből ajándékoznak és valahányszór segélyt nyújtanak a szegénynek, kikürtölik azt, hogy igy
jóltevő, adakozó, nenieslelkü ember hírében álljanak. A jótékonyság legszebb megnyilatkozása a felebaráti szeretetnek. Valóban aki embertársával jót tesz minden érdek, minden haszon
és minden dicsvágy nélkül, az az emberiséget tiszteli és szereti,
de amit jobb kezed müvei, ne tudja meg a bal.
Ha a bíróság valakit testi fenyitésre itél,  ארבעים יכנוnégyvénét ven^ssen reá, mivel a Tóra ellen vétett, mely negyven
napra adatott Izráelnek. Csak a biróság hatáskörébe tartozik
vétkest nlegfenyiteni, de ha magánember megüti felebarátját
vagy feleségét, az vétséget követ el. Ellenben, akit a biróság
testi fenyitésre Ítélt és az elitéit zúgolódás nélkül alá veti magát az Ítélet végrehajtásának, akkor bűne Istennél elengedést,
engesztelést nyer. Negyvennél többet ne veress reá ונקלה אחיך
 לעיניךnehogy testvéred lealáztassék szemeid előtt. Ebből a körülményből, hogy testvérednek nevezi a Szentirás, következtethető, hogy a büntetés elszenvedése után, ártatlannak, testvérednek kell tartanod öt és nem szabad szemére lobbantani
vétkét.
 בי ישבו אחים יחדוHa testvérek együtt laknak, értsd: e földön élnek és meghal az egyik közölük és gyermeke nincs
neki, akkor tartozik a testvérek egyike, még pedig első sorban
az idősebb testvérbátya a halottnak feleségét, illetve sógornőjét
nőül venni, hogy a halott neve ki ne törültesssék Izráelböl,
minthogy, ha valaki magzatot nem hagy visszaj elfeledtetik és
neve kitörültetik az emlékezetből. Ha azonban a testvér nem
akarja özvegy sógornőjét nőül venni, akkor chalicát adjon neki,
vagyis a sogorasszony a bírák előtt lehúzza sógora lábáról a
sarut, kiköp elölte, a biróság pedig felkiált: így történjék a
férfiúval, aki nem építi fel testvérének a házát.
Ne legyen neked zacskódban kétféle súlykö, nagy és kicsíny, nagy, amelylyel te veszesz és kicsiny, amelylyel eladsz,
mert a hamis mérték következtében Isten nagy büntetést mér az
emberre. Ezért olvassuk közvetlen e tilalom után: זכור את אשר
 ״ עשה לך עמלקEmlékezzél meg arról, amit tett neked Amálek^^,
mivel, ha hamis súlykö, nem igazságos mértéket használsz, akkor Isten ellenséget küld reád, kemélyszivü, kegyetlen ellenséget,
olyant, mint, amilyen Amálek és általa fényit meg téged.
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fi zsengék bemutatása.
 ״ והיה כי תבואÉs lészen, mikor bemész az országba, melyet
az Örökkévaló, a te Istened ad neked birtokul és elfoglalod
azt és lakói benne. Akkor végy zsengéjéből a föld minden gyűmö*lcsének, melyet betakarítasz földedről, tedd kosárba és menj
arra a helyre, melyet kiválaszt az Örökkévaló, a te Istened,
hogy lakoztassa ott nevét“. Bölcs Salamon mondotta : כבד את יי
 ״ מהונך ומראשית כל תבואתך וגו׳Áldozz az Örökkévalónak javaidból, földi gyümölcsöd zsengéjéből, akkor aztán csűröd megtelik és borházadban elárad a miist^^ Nem önmagának kér
Isten. Mit is adhatna az ember a Teremtőnek, hiszen minden,
amivel rendelkezünk tőle ered? De. igenis megkiván|a tőlünk,
hogy a szegénynek, a szükölködönek adjunk és akkor Isten azt
olybá veszi, mintha neki ajándékoztunk volna. Ne gondolkozzék
az ember olyképen : Ha vagyonon! egy részét odaajándékozom
szegényebb testvéremnek, akkor vagyonon! megcsappan, hanem
bízzék Istenben, aki a szegénynek adott ajándékot sokszorosan
megtéríti az embernek, miként az írás mondja: יש ספזר ונוסף עוד
Van, aki a szegénynek szórja pénzét, de ezáltal még jobban
szaporodik vagyona. Házitőke a jótékonyság, mely mindenkor
gazdagon gyümölcsözik, ]\linden más vallási parancsolatnál nem
szabad Istent próbára tenni, ha vájjon lesz-c szerencséje, ha
Isten parancsát követi, amint írva van: ״ לא תנסו את ייNe tegyetek Istent próbára^S de a jótékonyság gyakorlásának törvényénél Isten egyenesen felhívja az embert:  ״ ובחנוני נא בזאתTegyetek csak próbára engem, ha nem fogom e áldozatkészségtekét dúsan megjutalmazni^^ Bölcseink Salamon király e tanácsát:
 כבד את יי מהונןדÁldozz az örökkévalónak javaidból'^ így magyarázzák: Áldozz neki abból, amivel Isten megajándékozott
téged, ha példáúl szép és kellemes hanggal áldott meg, akkor
imádat mondd el szép zengzetes hangon, de a hiúság ne szerepeljen éneklésednél. Epenúgy, ha valaki szépen tud írni, írja
le magának a Tórát. Aki Tórát ir magának, annyi mintha
Szinai hegyen sajátkezüleg vette volna át a szent tant.
Izráelt elnevezte Isten termése zsengéjének, ezért illik,
hogy lzráel termésének zsengéjét Istennek Jbemutassa, az írás
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parancsa szerint :  ולקהת מראשית כל פרי האדמהVégy a föld
minden gyümölcsének zsengéjéből és vidd az Örökkévaló elé.
Az irásmagyarázók mondják, hogy a zsengék bemutatásával
Isten Izráelt mértékletességre akarja oktatni és szoktatni. Az
ember rendszerint alig képes megvárni a föld első termését és
mint újdonságot szeretné azt mihamarább élvezni, ezért páráncsolta a Szentirás, hogy az első termést, az első gyümölcsöt
vigyük Istennek és ne önmagunk élvezzük mohón, ezáltal hozzászokunk a lemondásra, a mértékletességre, mely egészségi szempontból tekintve is igen ajánlatos és célszerű. A boldog nyugalom ott kezdődik, ahol igényeink, élvvágyaink végződnek. Sok
betegség származik az élvvágyból, ellenben ott, ahol kevéssel
boldog lehet az ember és lemondani képes az Ínycsiklandozó
élvezettől, kedves az élet. Áldozzuk fel Isten oltárán vágyainkát, ezért parancsolja az írás, hogy a termés zsengéjét vigyük
az Örökkévaló házába. Ez úgy történik: Valaki bemegy gyűmölcsösébe és lát fügefán érett fügét, fonalat köt reá, ez a
jele, hogy e gyümölcs a fa zsengéje és hogy el kell vinni az
Ur szentélyébe. Ugyanígy cselekszik szőlőjében is.
A gazda, a tulajdonos önmaga tartozik elvinni a gyümölcsőt a szentélybe a főpaphoz, ha még oly előkelő férfi is, ha
uralkodó akkor is tartozik a kosarat vállára tenni és gyalog
fölvinni a hegyre, ahol Isten szentélye állt, ott elmondani a
következőket: ״Kijelentem ma az Örökkévaló, a te Istened előtt,
hogy elérkeztem az országba, melyről megesküdött az Örökkévaló őseinknek, hogy nekünk adja^^ Ekkor a pap átveszi a kosarat és az Örökkévaló oltára elé teszi. Majd pedig elmondja a
termelő : ״Bujdosó arameus volt az atyám, lement Egyptomba,
ott tartózkodott csekély számmal és lett ott nagy, hatalmas és
számos néppé, de az egyptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak bennünket és nehéz munkát vetettek reánk. Mi kiálltéttünk az Örökkévalóhoz, aki meghallotta hangunkat, meglátta
nyomorúságunkat, vesződségünket és szorongatásunkat. És kivezetett bennünket Egyptomból erős kézzel és kinyújtott karral,
nagy félelmetességgel, jelekkel és csodákkal, elhozott bennünket
erre a helyre és adta nekünk ezt az országot, e tejjel-mézzel
folyó országot. És most ime elhoztam a föld gyümölcsének zsengéjét, melyet nekem adtál óh Örökkévalód^ Ezzel a kijelentéssel
megcáfolást nyert a kémek azon állítása, hogy nem képesek az
országot elfoglalni, de ezzel egyszersmind ébren tartatott a népr
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ben a hit és tudat, hogy Istennek köszönheti Jzráel az országot.
 ארפוי אובד אביAz arameus Lábán vesztére tört Jákobnak,
ennek következtében ősatyánk, Jákob lekerüU Egyptomba, ahol
utódai tömérdek sanyaruságon mentek keresztül, mig Isten megkönyörült rajtuk, kivezette őket a rabszolgaságból és felhozta
őket egy áldott országba. Innen a tanulság, hogy az ember tartozik jósorban megemlékezni búteljes napjairól. Valamint Isten
segitette Izráelt és nyomorúságból áldásos helyzetbe juttatta, igy
remélheti minden bajban, szükségben szenvedő ember Isten segitségét, hogy borúra derű fog következni. Az Amálekről való
megemlékezésre azért következik legott a zsengék bemutatásáról
szóló rendelet, ,mivel Amálek megakadályozni akarta Izráelnek
Kanaán országba szándékolt fölmenetelét, hogy ne részesülhessen az áldásban, melylyel Izsák megáldotta Jákobot azaz, hogy
utódai élvezzék  מטל השמים למשני הארץaz ég harmatát és a
föld kövérségét, ezért tartozott Izráel dicsérni Istent és hálálkodni néki a föld zsengéje mellett, jeléül annak, hogy
Amálek gonosz szándéka nem sikerült, hanem Izráel igenis
elfoglalta az országot és teljesedésbe' jött az áldás, Izrael élvezi  משמני הארץa föld kövérségét annak jóvoltából, aki ראשית
első, vagyis az elsőknek elsője : Iste,n.
Nemcsak a földi örökséghez segiti Isten Izráelt, hanem a
jövő élet birtoklásához is. Ezt pedig a Tóra révén érheti el
Izráel, ezért mondja a Szentirás  ״ ללקהת מראשיתvágy a zsengékbők^ ez alatt a Tóra értendő melyet  ראשית חכמהa tudomány,
a bölcsesség elsejének, főbbjének neveznek. Isten itélőszéke elé
idéztetése alkalmából is az első kérdés, amit a lélekhez intéznek az, hogy foglalkozott-e sokat a Tórával ? Ezért igyekezzék
minden ember e földön a Tórával gyakran foglalkozni, hogy
erkölcsi eredményt mutathasson fel a másvilágban, להלכת אל
 המקוםhu azon helyre érkezünk, a honnan a lélek származik és
a hová mindannyian előbb-utóbb kerülni fogunk : Isten dicsőségének fénykörébe.
 לענית לאמרתHa a lélek fölkerül az égbe dicsőíti Istent,
aki segítségére volt• és megmentette a vétkes hajlamtól, a személyesitett bűntől : a Sátántól, akit  ארמיfondorkodónak, csalfának, allattomosnak neveznek, mivel tekervényes, álúton közelit az emberhez és bűnre csábítja őt. 0  ליגר שA lélek ott tar«
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tózkodott a földi porhüvelyben, az emberi testben, támogatás
nélkül, mert a test legtöbb részei készséges szolgái a bűnös
hajlamnak, ellenben a  ב1 ״ יצר טnemes hajlamnak^^ kevés követői vannak. Ámde Isten trónja előtt  וענית ואמרתmaguk a test
részei, szervei tanúskodnak az ember ellen, ha nem küzdött érélyesen és minden rendelkezésére álló erejével a bűn csábításai
ellen.
Hétféle gyümölcsből mutatták be a zsengéket: búza, árpa,
szőlő, füge, gránátalma, olajbogyó és datolya mézből, mindezekbői a legszebbet kellet kiválasztani és Isten házába vinni. Manapság nem visszük a zsengéket Isten szine elé, de ha a szegényt, az éhest jóltartjuk, annyi mintha az ür oltárán áldoznánk, ezért kell az éhező szegénj^nek is az étel legjavát és
legszebbikét adni, mert olyan ez, mintha Istennek adná. A zsengéket Isten és papja tiszteletére és Izrael javára mutatattak be.
Isten tiszteletére, mivel áldások kiséretében hozattak és elismerése volt Isten jóságának, hogy elhozott minket egy áldott országba. A pap tiszteletére, mivel a legszel)!) gyümölcsöt jutatták neki élvezetül. Izráel javára, mert a zsengék bemutatása
érdemében Isten megáldotta földjét és gyümölcsét bőséggel.
Minden egyes gyümölcsnemet külön kosárban kellett vinni, ha
azonban terhes volt több kosarat vinni, akkor meg volt engedve,
mind a hét gyümölcsnemet egy kosárba rakni. Ilyen sorrendbe
rakták a gyümölcsöt a kosárba: Legalól jött az árpa, föléje a
búza, aztán a datolya, föléje gránátalma, e fölé a füge, aztán
olajbogyó, szőlő pedig a kosár mellé adatott. Minden gyümölcsnem közé falevelet tettek elkülönitésü, a kosár oldalára pedig
két gerliczét kötöttek, áldozatnak szánva. EzenkivUl vettek még
egy pár gerliczét a főpapnak ajándékúl. Az egész ajándékot a
papok szétosztottak egymás között.
Útközben meg volt engedve a kosarat szolgának átadni,
hogy ő vigye azt, de, midőn a szent hegyhez értek, amelynek
csúcsán a szentély állt, az illetőnek kellett a kosarat a vállára
venni és midőn a szentélybe ért levette azt válláról, aztán átvette tőle a pap, a termelő pycdig elmondta a hálaimát, amint
fennt emlitettük. Ila valaki gyümölcsfát vett, de földje nem
volt, akkor hozott ugyan zsengéket, de nem mondhatta el az
emlitett hálaimát. Hasonlóképen hozhatott a szent földön lakó
idegen is gyümölcsöt, de ő sem mondhatta el a hálaimát, hogy
Isten adott neki országot, örökséget, földet. Azt sem n>ondhatta
m
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jöttem az országba, melyet őseimnek Ígértél, bogy utódainak
adod, mivel az idegenhitü ember őseinek nem ígérte Isten ez
országot.
Bárha a termelő, aki a gyümölcsök zsengéjét hozta önmaga
tartozott elmondani a hálaímát, de ha tudatlan ember volt és
nem volt képes önmaga recitálni, a hálaimát, akkor elömondták
neki azt, ő pedig szórúl-szóra utánamondta. Később belátván,
bog}■ ezáltal sokan megszégyenülnek elrendeltetett, hogy mindenkinek, a tudósnak is, előmondják a liálaimát, miként napjainkban is, mindenkinek felolvasnak egy szakaszt a Tórából,
01} annak is, aki maga is eltudná olvasni a szakaszt.
Nagy ünnepélyesség között és vigsággal történt a zsengék
bemutatása. Minden vidéki városban összegyülekeztek mindazok,
akik a gyümölcs zsengéjével Jeruzsálembe zarándokolni szándékoztak. Korra reggel a legidősebb a zarándoklók közül jelt
adott az indulásra, erre megindúlt a menet. Elöl ment egy áldozatnak szánt ökör, szarvai arannyal, feje pedig olajbogyóból
készült koszorúval ékesítve. Utána következett a harsonás, aki
különféle zenei productióval mulattatta a zarándokokat az egész
úton. Egyben h ingoztatták az utasok: שמחתי באומרים לי בית יי נלך
011 mint örvend lelkem, ha azt mondják nekem : Menjünk Istcm
házába! Nem naphosszán vándoroltak, hanem csupán a napnak
két harmadán át gyalogoltak, egy harmadát pedig pihenésre
szánták Midőn közel értek Jerusalemhez, előre jelezték megérkezésüket küldöncök által. Ekkor elébök jöttek Jeruzsálem
előkelői és szívélyesen üdvözölték az érkezőket. Midőn
JeruzSíilem kapuihoz értek e ״zsoltármondatot idézték : עומדות הין
 ״ רגלינו בשעריך ירשליםLábaink Jeruzsálem kapuiban állnak^^
Mind a munkások abba hagyták munkáikat, elébe mentek a
vendégeknek és szívélyes fogadtatásban résZ.esitették őket. A
harsonás egész az isteni hegyig ment előttük, odaérve valamennyien letették a kosarat és szent ihleltel és áhitattal mondták el ezen zsoltárt:  ״ הללויה הללו אל בקדישוIlalleluja ! Dicsérjétek a Mindenhatót szentélyében^‘, a fejezet végéig. A leviták
pedig rázendítettek ez imára :  ״ ארוממך יי בי דליתניMagasztallak
Örökkévaló, mert megmentettél és nem engedted, hogy ellenségeim rajtam örömet szerezzenek•‘־. A gazdagok arany vagy ezüst
edényben vitték a gyümölcs zseng'éjét, a szegénysorsú csak egyszerű fonott vesszökosárban, az utóbbi ott is hagyta kosarát a
papnál, mig a gazdag visszavitta drága edényét,
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 ארמי אובד אביAz arameusi Lábán elveszítette atyánkat,
Jákobot; csak szándéka volt Jákobot elveszítenie és az írás
már olybá veszi és tekinti mintha tényleg elveszítette
volna, mivel minden dologban a szándék határoz, bármilyen
legyen is a cselekedet. Ha Lábánon állt volna a dolog, akkor
szándékát valósította és elveszítette volna Jákobot, de Isten
akadályozta meg szándéka kivitelében.
״Ha teljesen megadtad termésed minden tizedét a barmadik évben és adtad a levitának, az idegennek, az árvának és
az özvegynek, hogy egyenek kapuidban és jóllakjanak, akkor
mondd az Örökkévaló, a te Istened színe előtt: Eltakarítottam
a szent részt a házból  וגסנתתיו ללויés oda is adtam a levitának,
az idegennek, az árvának, az özvegynek, minden parancsolatod
szerint, amelyet parancsoltál nekem, nem hágtam át egyet sem
parancsaidból és nem felejtettem ek^ Ez volt az adakozás
rendje: Először adtak főadományt״a* papnak, aztán első tizedet
a levitának, a levita maga is adott a nyert tizedből tizedet a
papnak, aztán újból vették a termés tizedét és fölvitték Jeruzsalembe, hogy ott elfogyasszák. Az ugar évtől számított barmadik évben adtak a szegénynek tizedet, midőn tehát a termés
zsengéjét minden harmadik évben fölvitték Jeruzsálembe, akkor
tettek vallomást, hogy mind ezen adományokat és tizedeket
előírás szerint pontosan megadták az illetőknek és hogy nem
hágták át Istennek ezen parancsait.
״Tekints alá szentséged lakhelyéből, a menyből és áld
meg népedet, Izráelt^^ Van abban némi vigasztaló, jóleső érzés,
hogy ha Izráel nem is hasonlítható angyalokhoz, égi lényekhez,
de pogányhitüekkel szemben mégis kimagaslik erényben, erkölesben, hithüségben és jótékonyságban. Ezért arra kérjük mi
Istent, hogy ne vonjon párhuzamot köztünk és az égi lények, a
a meny lakói között, hanem tekints le szentséged lakhelyéből
a menyből, le a földi lényekre, az emberekre és hasonlíts össze
bennünket hozzánk hasonló gyarló emberi lényekkel és akkor
okszerűen kell, hogy álldva dicsérd, magasztald népedet, ízráelt, mint teremtményeid kiváltságosát.
 ״ רדום הזה יי אלהיך מצרך לעשותE napon parancsolja neked
az Örökkévaló, a te Istened, hogy megtedd e törvényeket és
rendeleteket^^ Hát e napon adta-e Isten a tant Izraelnek, hiszen
pzóta már negyven esztendő múlt el? Miért mondja mégis az
írás; ;;B napon parancsolja Isten neked e törvényeket?^^ Ez
___
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arra oktat minket, hogy a Tóra mindenkor oly kedves legyén
nekünk, mintha aznap adta volna Isten. A Tóra legyen kisérönk az egész életen át bölcsünktől sirunkig, ez vezéreljen bennünket az élet rögös utjain, ez lészen vigaszunk a szomorúság
napjaiban, tanácsadónk szorult helyzetünkben és útlevelünk a
másvilágra.
Mózes meg Izrael vénei megparancsolták a népnek,
 שמור את כל המצוהőrizzétek meg mind a parancsolatot, melyet
én ma nektek parancsolok. És lészen, ha átvonultok a Jojdánon
hogy bemenjetek az országba, melyet az Örökkévaló ad nektek,
vegyetek a Jordánból tizenkét követ, állitsd fel azokat emlékül
és Írd reájuk a tannak minden szavát. Ezenkívül még más tizenkét követ is állítottak fel a Jordán folyóban, amelyre a papok álltak. Az előbbi tizenkét követ felállitották Evői hegyén,
majd elvitték azokat Gilgol városba. E kövek Írásáról másoltak
le később a Tórát elejétől végig, hetvenféle nyelvre fordítva.
Et a Tóra képezte közkincsét minden időben nem csak Izráelnek, hanem az egész emberiségnek.

Áldás- és átokosztás.
״Es megparancsolta Mózes a népnek ama napon, mondván:
 אלה יעמדו ל ב ר ך את העםEzek álljanak, hogy megáldják a népet,
a Gerizini hegyén^^ Hat törzsfő mondott áldást arra, aki a Tóra
parancsait követi és hat törzsfő állt az Évol hegyén, megátkozni azt,
aki ellenszegült a Tóra parancsáinak. A papok és leviták pedig a két
hegy között álltak. A papok arccal Gerizim felé fordúlva áldották íz־
ráelt, ha a Tóra szabványai szerint fog élni, mire a hat törzsfő ament
mondott. Ekkor a papok Evői hegye felé fordultak és elmondták az átokformát azokra, akik a Tóra rendeletéi ellen cselekednek, mire a másik hat törzsfő ament mondott. Az átokformát tizenegy rendbeli bűnre mondták ki. Az első a z : ha valaki bálványt imád és megtagadja az igaz Istent. A második :
ha valaki nem tartja tiszteletben atyját meg anyját. Ez utóbbi
vétséget Isten oly súlyosnak tartja, mintha Isten ■létezését tagadná, minthogy az embernek három rokona van, akiknek létezését köszönheti : Isten, atya, anya. A szülőktől keletkezik a
testi rész, a lelket pedig Isten adja az emberben, úgyszintén az
öt érzéket, az észt, értelmet és bölcsességet. Ha az ember életéliek végéhez közeledik. Isten visszaveszi az ő részét: a lelket,
a testet pedig ott hagyja az embereknek. Imádás Isten iránt és
f
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hála a szülök jótékony fáradalmaiért két sajátság az emberben
mindenik képes öt az állatok körén felöl magas emelkedésben
tartani, ellenben hűtlen az Isten ellen is, aki szüleit nem tiszteli. A harmadik átokkal azokat sújtottak, akik eltolják felebárátjaik határát. A negyediket arra, aki félre vezet vakot az
úton. Az ötödiket arra, aki elhajlitja jogát az idegennek, árvának és özvegynek. A hatodikat, hetediket nyolcadikat és kilencediket azokra, akik különböző fajtalanságot követnek el. A
tizedik átok azt érte, aki agyonveri felebarátját titokban, úgy,
hogy a földi biró'ság nem sújthatta. A tizenegyedik azt, aki
vesztegetést elfogad, hogy megöljön valakit, ártatlannak vérét
ontván.
Azonfelöi átkot szórtak arra, אשד לא ייקים את לברי התורה
 הזאתaki nem tartja fenn e tannak szavait, hogy teljesitse azokát teljes szivéből. Figyelemmel, kellő megfontolással és örvendve
kell Isten parancsait teljesitení. Örvendjen az ember annak,
hogy megtarthatja Isten parancsait. Ami a lelket örömmel tölti
el, az a testnek is jót tesz. A jámbor tett tiszta örömmel véghezvive, forrás, melyből erőt, melelégedést, lelkigyönyört meritünk. Ezért mondta Ben-Szirach ! ״Az Ür félelme gyönyörködteti a szivet, vigságot szerez, örömet és hosszú éietet^^ Az eniberek legtöbb, legnagyobb és legtisztább örömei azok, mik a
vallásosságból származnak.
Az ihletett próféta lelkes felhívást intéz hozzánk, szólván*
 שובה ישראל עד יי אלהיןיTérj meg és bocsátást nyersz, még ha ’
egyenesen Isten ellen vétkeztél is, 11a bálványt imádtál is.. Bölcseink példával világítják meg e mondat tulajdonképeni érteiinét. Ha valaki embertársát nyilvánosan megsértette és később
bocsánatot akar kérni tőle, akkor a sértett fél rendszerint azt
feleli neki: Hozdd el mindazokat, akik előtt megsértettél engem
és jelenlétükben kövess meg engem, akkor aztán hajlandó leszék neked megbocsátani. Isten azonban nem igy cselekszik, ha
az ember még oly súlyosan vétett is ellene, nyilvánosan azt
mondja: Térj meg szivedben  עד יי אלקיךtitokban. Isteneden
kivül senkinek se legyen tudomása vezeklésedröl és én készséggél megbocsátok neked, csak azon légy, hogy régi hibádba
vissza ne essél, hogy többé ne vétkezzél.
A megtérésnek egész szívből kell megtörténnie őszintén
és örömmel, ne kényszernyomás alatt. Aki nem örömest tér meg
az nem is tér meg igazán és Isten a büntetést, az átkot szórja
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olyanra,  תחת אשר לא עבדת את ייaki nem ürömmel szolgálja az
Örökkévaló .Istent. Kettős érdemet szerez az olyan ember, aki
az isteni parancsot örömmel teljesíti. Örökön az legyen törekvésed Istent félni, miként az írás mondja: ליראה את השם
jed az Örökkévaló szent nevét^^ Istent félni a legnagyobb érdem, áldozatba nem kerül és szüntelen megtarthatja az ember
e parancsolatot lépten-nyomon, éjjel-nappal. Más parancsot nem
mindég tarthat meg az ember ; például a  תפיליןvagy 1־ציצית1’ סszóló
parancsolatot csak úgy és csak akkor tarthatja meg, ha rendelkezik ilyenekről, ellenben Ist(mt félni bármikor, bármilyen
helyzetben lehet. Ez az, amit a szent zsoltáros mond : יראת יי
 טהורהAz isten iránti félelem tiszta  עומדת לעדés állandó,
vagyis mindenkor megtartható. Nem kivan tőlünk Isten egyebet
csakhogy megtérjünk hozzá tiszta szivből és akkor elengedi bü*
nőinket, megvigasztal, megsegít, kivált minket, a Szentirás tanú•sága szerint:  בי יבאו עליך בל הדברים האלה ושבת עד יי אלהיך.והיד
 ודיחמךושב וקבצךמבל העמיםHa mindezen átkok utóiémék téged
és te megtérsz, az Örökkévaló, a te Istenedhez, akkor visszahozza az Örökkévaló foglyaidat és irgalmaz neked, újra összegyűjt téged mind a népek közül és elvisz téged őseid országába.
Aki megtérését halogatja, vagy azt hiszi, hogy még ráér megtérni az esztelen ember, mert hiszen nem tudhatja, hogy mikor
hívja ki Isten az élők soraiból, ezért siessen mindenki megtérni.
f
Ha nem vétkezünk Isten és ember ellen, ha megőrizzük az ür
parancsait és járunk az általa rendelt úton, ha kapzsiság önér־
dek nem hajt, irigység nem ösztökél, elkeseredés fakasztotta
bosszú nem serkent bűnre, ha elernyedt eltikkadt szervezetünk /
nem kívánja, nem óhajtja a kábító gyönyört, ha vétkes szénvedély nem hevíti keblünket, ha nem keresünk élvezetet a vétekben, mely tiszta lelkiismeretünkért egy pilanatra kárpótoljón, ha nem kell keresni feledést, tompulást, elégtételt kábitószerekben, ha minden szívben ég a tiszta isteni szeretet, akkor
nincs és nem lesz többé bűn, az írás jóslása szerint יתמו חטאים
ארץ ורשעים עוד אינם. מן דElpusztúlnak, elvesznek a bűnök a világból és nem lészen többé gonosz ember.
\

I
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ft szövetség megkötése.
 ״ אתם נצבים היום כלב ם לפני יי אלהיכםTi álltok ma mindnjájan az Örökkévaló a ti Istenetek színe előtt. ״Bölcs Salamon
mondotta :  טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרתFölötte jobb a njiit
feddés, mint a kíméletes szeretet, mivel az őszinte dorgálás üdvöt szerez annak, aki szeretettel fogadja azt, ellenben kárhoza*
tót hoz arra, aki elutasítja magától az önzetlen szeretetből su>
§1állott feddést, miként az írás mondja:  ״ מרפא לשק עץ חייםA
nyelv, mely másokat jóra int életett ajándékoz, ellenben, aki
elutasítja magától a barátságos intelmet, az halált hoz magára.״
Aki másokat jóra int, mondja meg szemébe nyíltan hibáit és ne
szépitgesse azokat. Ezt mondja a világbölcs: Jobb ha nyiltan,
leplezetlentll, cikornyátlanul megmondja az ember társának hibáit,
vétkeit, és megtérésre, hibáhiak elhagyására ösztönözi semmint,
hogy álszeretetből szemet huny hibái, erkölcsi fogyatkozásai előtt,
vagy hogy barátja szeretetét ne kockáztassa nem mutat újjal
hibáira, nem figyelmezteti őt gyöngéire és erkölcsi kinövéseire.
Vannak azonban olyan rabbik is, akiknek intelmeikkel nem az
a céljuk, hogy megjavitsák !!iveiket, hanem csupán, hogy újjal
mutatva rájuk, nyilvános megszégyenítésbe részesítsék őket. Ez
frivol, nemtelen eljárás. Rendesen nem az igazság az, ami sért,
hanem a modor, vagy a forma, az alak amelyben azt kifejezzük.
A legelvetemedettebb lelkeket is meglehet nyitni, csak az alkalinas kulcsot kell megtalálni hozzá. Amilyen kötelesség szólani,
ahol a szónak van foganatja, olyan kötelesség hallgatni, ahol
nincsen fül, mely a szóra figyelne.
Kimchi mondja: Bárha megengedhető dolog a nyilvános
dorgálás, de aki szereti embertársait az négy szem közt fogja
figyelmeztetni őket hibáikra, hogy meg ne szégyenüljenek. .A
föntidézett mondatot egyébiránt igy is lehet értelmezni: טובה
 תוכחת מגולהJó a nyilvános megtorlás, mely Izraelt éri מאהבה
a szeretet kútforrásából, Istentől,  מסותרתaki rejtve van minden emberi szem előtt, m^rt bárha súlyosak Isten büntetései,
amikkel Izráelt sújtotta a két rendbeli szentély elpusztításával
és Izrael nemzeti önállóságának rombadöntésóvel, Izráel mindfti50nált^l >»ég ma is fennáll, é| és virágzik, Ez az, amit a Szent.
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Írás mond :  אתם נצבים היום כלכ םBárha súlyosak a csapások, az
átkok, melyek a Tórában felemlítve vannak és bár mindazok
teljesedésbe jöttek Izraelen, mégis miként ma itt álltok mindannyian, igy fog fennállástok lenni időtlen — időkig.
Mózes egybegytijtötte egész Izráelt és hüségesküt tétetett
velük, ht)gy a Tórát soha el nem hagyják, mivel a Szinai hegyen tett első esküjüket megszegték és aranyborjút készítettek
maguknak. Most ״tehát újból megeskette őket Móab síkságán,
mondván:  אתם נצבים היום כלכם לפני ייMiként Szinai előtt, úgy
álltok most is mindannyian az Örökkévaló, a ti Istenetek előtt,
ezért szent legyen az eskü, melyet tesztek, hogy a Tóra .páráncsai szerint fogtok élni. E szó:  אתם נצבים,;Ti álltok* ״azt jelenti, hogy Izráelnek örökös fennállása lészen nem csak a jelen
életben, hanem  לפני יי אלהיכםa másvilágban az Örökkévaló
Isten közvetlen színe előtt is. ; כלכם,Valamennyien*״, mivel minden izráelita részt vesz a jövő élet boldogságában.
J

״Gyermekeitek, feleségtek és idegened, aki táborod közepette van favágódtól vizmeritődig^‘. Milyen rangkülönbözet van
a favágó és a vizmeritő között, hogy azt mondja : ;,favágódtól
vizmeritődig? ״Ezt igy lehet magyarázni: Bölcseink a Tórát
majd fához hasonlították, amint Írva van : ; עץ חיים היא,Életfája
az, mindazoknak, akik ragaszkodnak hozzá*־, majd pedig vízhez
miként mondva van : ״Minden szomjuhozó jöjjön és merítsen belőle^^ Már most vannak emberek, kik a vallás parancsain, a
Tóra rendeletéin mindég faragcsálni szeretnének, akiknek a Tóra
szabványai túlsóknak, elviselhetlennek tűnnek, akik moderniz^álni
óhajtanák a régi tant és szentségtörő kézzel hozzányúlni, hogy
azt rövidcbbre szabják, hogy kényük-kedvük szerint csiszolják
megnyirbálják és körülfaragják. Vannak azonban — hála az Egnek — olyanok is, akik életcéljuknak tekintik a Tóra soha ki
nem apadható forrásából örökön meríteni tudományt, erkölcsöt,
vallásosságot, hithüséget és erőtgyarapitó vigaszt. Mózes összegyűjtötte egész Izráelt, minden rendű és rangú embereit éj szólt
hozzájuk: Itt álltok ma mindnyájan Isten színe előtt, főnökeitek,
törzseitek, véneitek és felügyelőitek, Izráel minden férfia; gyérmekeitek, feleségeitek és idegened, aki táborodban időzik*,״
 סח טב עציךattól kezdve, aki a vallás, a Tóra parancsain szüntelén faragcsálni, javítgatni óhajtana,  עד שאב מימ״ךa hittudósig^
aki folyton merít a hit feneketlen és kiap..dhatlan forrásából.
f
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״Hogy belépj az Örökkévaló, a te Istened szövetségébe
 ובאלתוés esküjébe, melyet az Örökkévaló a te Istened veled
köt ma^^ Az Örökkévaló megesküdött, hogy Izráelt soha el nem
hagyja, hogy más nemzettel ki nem cseréli, még ha Izráel rossz
útra térne is, amint mondva v a n : כי הואיל יי לעשות אתכם לו לעם
Az Örökkévaló megesküdött, ( הואילannyi mint  אלהeskü) hogy
ti izraeliták az ö népe lesztek.  ״ ולא אתכם לבדכםDe nem egyedűl veletek kötöm én ezt a szövetséget és ezt az esküt, hanem
azzal, aki itt van velünk állva ma az Örökkévaló, a te Istened színe
előtt és azzal, aki nincs itt velünk ma•*. A később keletkezendő nemzedékeket is megeskette Isten, hogy a Tóra mellett híven kitársanak. Ezért óvakodjék minden ember, hogy ezen szent esküjét
meg ne szegje. Ugyde vannak emberek, kik az eskü ellenére
is, nem félve az átkok teljesedésétől, szivük vétkes sugallata
után járnak, hogy vágyaikat kielégítsék, legföljebb azzal áltatják mapikat: majd ha kitomboltam magam, ha egyszer vágyaimat
kielégítettem, ha jóllaktam földi gyönyörökkel, ha már szivem
forró szenvedélyei kihűltek, az érzések többé nem ragadnak el,
szenvedélyek nem hevitik keblemet, akkor majd erkölcsös, vallásos, erényes életet élek. Csalódik ! Mennél többet enged vágyaiiiak annál telhetetlenebbek azok. Nem lehet a bűnös vágyat
jollakasztani. Sok függ a szándéktól is. Ha az ember a nemes,
jótettet örömtelt szivvel hajtja végre, akkor a jutalom fölötte
nagy, de épp oly nagy a büntetés is, ha a vétkes dolgot örömmel végzi. Vannak emberek, kik, ha vétkeznek is, bántja őket a
dolog, szomorúak, lehangoltak, nyomott kedélyüek, mert önmagukra haragszanak, hogy a bűn csábitásainak nem ^voltak képesek ellentállni. Az ilyen emberek büntetései nem oly nagyok.
Vannak ismét olyanok, kik sokáig töprengenek, gondolkodnak,
fontolgatnak, hbgy megtegyék־e, elkövessék-e a bűnt és aztán
végre mégis megteszik. Ilyenek büntetései kétszeresek, súlyosak,
mivel sokáig foglalkoztak a bűnnel és ezzel megfertőzték a lelküket. Ilyen értelemben mondották bölcseink: hogy a bűnös
eszme, gondolat súlyosabb mint maga a bűn.
״ פן יש בכם איש או אשהNehogy legyen közöttetek férfi vagy
nő vagy család, vagy törzs, melynek szive elfordul ma az Örökké valótól,  לא יאבה יי םילח לוmert akkor nem fog az Örökkévaló
annak megbocsátani.^^ Hogyan ? Még akkor sem, ha megtér, magábaszáll és szánja bánja tettét? Nem, akkor sem, ha olyan
szándékkal vétkezett, hogy* aztán megtér számítva arra, amit
bölcseink tanítottak ' במקום שבעלי רתשובה עומדים וגוolyan magaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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san, niint ahogy a megtértek állnak érdemben maguk az igaz
emberek som álhatnak, tehát előre kiszámított terv szerint vétkezett, hogy aztán megtérjen és nagyobb jutalomban részesüljön:
az ilyen embernek Isten nem bocsátja meg vétkét még ha ezerszer megtér is.
Isten előre megjelentette Izráelnek ha hűtlen lesz hozzá és
idegen isteneket fog szolgálni, akkor fölgerjed az Örökkévaló haragja az ország ellen, hogy rá hozza mind az átkot, mely meg
van Írva e könyvben  ת ם0  ויתשם יי מעל אדés kitépi őket az
Örökkévaló földjükből haraggal és fölgerjedéssel és nagy felháborodással  וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזהés veti őket más országba, mint e mai napon van. E szóban  וישלכםa ל
betű nagyobb alakban van írva, jeleül annak, hogy Isten Izrael nagyságát megfogja törni, lealázni.
 ״ הנסתרות ליי אלהינוa rejtett dolgok az örökkévalóé. •־Bűnök
vétkek, melyeket az ember titokban követ el melyekről az embereknek tudomása nincsen, azokat Isten torolja meg, de a nyilvánvaló vétkeket tartozik a földi biróság szigorúan megbüntetni,
nehogy engedékenysége következtében tárt kaput nyisson az általános erkölcstelenségnek. Más nézet szerint az idézett szeatirási
mondat azt jelenti, hogy sok dolgot nem értünk. Isten gyakran
igaz embert sújt és a világ ámulva kérdi, hol itt az isteni igazság? Úgyde  הנסתרות ליי וגו׳a rejtettek titkának nyitját csak Isten
ismeri és csak a nyilvánvaló, a kézzelfogható lett a mi osztályrészünk ; igy liát, ha nem is ״értjük Isten eljárását, cselekvését
vallásos megadással, zúgolódás nélkül kell meghajolnunk ítélete
előtt.
És lészen, ha reád jönnek mindezek a dolgok, szivedre
veszed és megtérsz az Örökkévalóhoz, hallgatsz szavára, te és
gyermekeid  בכל ל ב ב ך ובכל נפשךegész sziveddel és egész lelkeddel
akkor vissza hozza az Örökkévaló, a te Istened foglyaidat. Más
szóval a megváltás korszaka akkor köszönt be, ha a bűn megszűnt létezni és minden lélek megtér az Istenhez és az elzárt
szivek megnyílnak az Úr szavainak, amint mondva van : ומל יי אלהיך
 ״ את ל ב ב ךÉs körülmetéli az Örökkévaló, a te Istened szivedet és magzatod szivét, hogy szeresd az Örökkévalót, a te
Istenedet egész sziveddel és egész lelkeddel, a te életed kedvéért‘^
.
Mert ez a parancsolat, melyet én neked meghagyok ma,
 לא נפלאת הוא ולא רחקה הואnem elérhetlen számodra és nincs

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

sk i

ורא^ניו

tárol tőled. Könnyű a Tóra tanításait elsajátítani, לא ב!שמים הוא
nem az égben van, hogy mondanád: Ki száll fel érte számunkra
az égbe, hogy elhozza nekünk és hirdesse azt nekünk, hogy
megtegyük. Nem a tengeren túl van az, hogy mondanád: Ki
megy át számunkra a tengeren túlra, hogy elhozza nekünk és
hirdesse azt nekünk, hogy megtegyük, hanem oly közel van hozzád az ige  בפיך ובלבבך לעשתוszádban és szivedben, hogy megtegyed azt. Az emberi test három szerve segítségével szolgáljuk
Istent: ajkkal, s z í v v e l k é z z e l . Az ajkkal tanúljuk a szent
tant, szivünkkel imádkozunk és kezeinkkel tesszük a jót. Ilyen
értelemben mondották bölcseink: Három dolgon alapúi az erkölcsi világrendszer : a Tórán, melyet ajkainkkal tanulunk, az
istenitiszteleten, melyet szivünkkel végzünk és a jótékonyságon
melyet kezeinkkel gyakorolunk. Nachmanides szerint, az idézett
szentirási parancs a megtérésre vonatkozik, mondván: בי קרוב
 אליך הדבר מאדEz a dolog szerfölött könnyű neked  בפיךajkiddal imát rebegni,  ובלבבךés szivedben bünbánatot érezni.
 ראה נתוזי לפניך היוםLásd adtam neked egy szent, nagy
napot, ez:  ראש השנהaz újév napja, amelyben határoznak את חיים
az életről  ואת המותés a halálról. Ezen a napon jegyzik be az
égben egy emlékkönyvben, hogy ki van az életnek, ki pedig a
halálnak szánva. Ezért időszerű azon napon őszintén megtérni,
mivel Isten ezen napot a megtérőknek szánta, amelyen szívesen
fogad minden megtérő, eltévedt, vezeklő embert. A legcélszerűbb
ha az ember észreveszi, hogy vétkezett, legott megtérni. A megtért bűnös érdeme nagyobb az igaz embernél, mivel az igaz
ember még nem Ízlelte meg a bűnt és igy könnyű magát távol
tartani tőle. Ellenben a bűnös ember, aki a vétkes vágyakból
már élvezett, csak nagy erőfeszítéssel, önmegtagadással és lemondás árán képes szakítani a múlttal kibontakozni a vétek
ölelő karjaiból és széttépni a hálót, melyet a bűn szőtt és font
körülötte, ügyde csak akkor oly nagy a megtértnek érdeme,
ha olyan vétket követett el, melyet a józan ész nem itél el,
csak a vallás szigorú törvénye tilt, ámde, ha olyasmit követett
el, amelyet maga az emberi ész, tapintat és természet tilt és
megtér, akkor ez nem oly kiváló érdem, mivel nem az Isten
iránti szeretet indítja és ösztönözi a megtérésre, hanem a saját
esze, felfogása és belátása. Továbbá nagy érdeme van olyan
bűnösnek, aki ifjúkorában megtér, midőn a vágy, az élsovárgás még erősen ég, lángol, és forr benne, akkor nagy öűfélál-
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dozásba kerül lázongó, forró vérét lecsillapítani. Ellenben nem
nagy érdem öregségben megtérni, mert akkor úgy sem nyugtalanitják már az érzelmek, a szív forró vágyai kihűltek,
szenvedélyek nem hevítik már és igy könnyű a megtérés. Ezért
mondja a szent zsoltáros :  אשלי איש ירא את ייBoldog az, aki
teljes, duzzadó férfi erejében imádja és féli Istent. Vannak ismét olyanok, akik merő félelemből, hogy Isten keményen, szígoruan fogja büntetni őket, térnek meg és hagyják el a bűnt,
ezeknek vezeklését, bűnbánatát is szívesen veszi Isten. így történt ez Ninive lakóival is, akiknek Jóna próféta megjelentette,
hogy Isten városukat el fogja pusztítani vétkeik miatt, mire nagyón megfélemlettek, magukba szálltak, jobb útra tértek és Isten megbocsátott nekik, megkímélte a várost és nem pusztította
el azt. A megtérés műveleténél nem jő tekintetbe holmi külsőség, példáúl ha zsákot, hamut teszünk fejünkre, még a böjtölés
és sanyargatás sem, hanem csupán a jótet, a nemes cselekedet.
Ninive lakóinak megtérésénél sem olvassuk : וירא אלהים את שקם
hogy Isten tekintetbe vette volna • hamuzsákjaikat, hanem : את
 מעשיהםigenis tekintetbe vette cselekedeteiket és megbocsátott
nekik.
Vannak aztán olyan emberek is akik csak akkor térnek meg,
midőn a sors dúló fergetege legmérgesebb dühében csap rájuk,
ha az Ur keze súlyosan nehezedik vállaikra, ha az Eg csapása,
mint súlyos pöröly ütése érinti lelkűket, ha bú, ha bánat fájdalom, szenvedés mint égzengés hatalmasan emlékezteti őket Istenre
hitre, erkölcsre, amint mondva van:  ״ בצר לךHa bajban leszesz
és ,utói ér téged mindezen csapás, akkor megtérsz Istenhez.
Isten az ö kegyességében olyan engedékeny, hogy olyannak megtérését is elfogadja, aki testileg elernyedt, erőtlen és már képtelen vétkezni, ha megbánja ifjúságában elkövetett bűneit, miként
Írva van: , תשב אנוש עד דכדTérjen meg az ember még akkor is,
ha teste össze van roncsolva, össze van törve úgy, hogy már
nem képes vétkezni. Ilyen értelemben mondja a Talmud : Ha az
ember egész életén át vallásos, erkölcsös, erényes volt, de életének utolsó napjaiban letért, az erkölcs és erény útjáról,
akkor veszendőbe megy előbbi összes érdeme, amint az írás
mondja: צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעוAz igaznak vallásossága
nem menti meg öt azon napon, amelyen vétkezett. Viszont pedig
ha valaki egész életén keresztül gonosz, vallástalan volt és utolsó
napjaiban megtérj
össze.^ vétkei elenge4tetn,ek neki az írás
s

9

^
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tanúsága szerint:  ורשעת הרשע לא יבשל בה ביום שובו מרשעוNem
botlik meg a gonosz, előbbi rossz tetteiben azon napon, amelyen
megtér az Úrhoz.
A legkissebb érdem azonban azon megtéröé, aki közvetlen
halála előtt tér meg és nem addig, amig egé.szséges és nem
hallja még a halál rémes suhogását, de azéri az irgalmas Isten
az ilyen megtéröt is fölveszi atyai szeretetében. Csak az olyan
ember, aki még a halál előcsarnokában sem tér meg veszti el
örökre lelki idvességet. Ezért mondja Salamon király : Amig csak
képes vagy megtérni tedd azt, mig életben vagy, mert a sírban
ahova kerülsz, már nincs jótett, már nem lehet jóvátenni az elmulasztottat.
Az említett külömböző megtérők esete hasonló a következő
elbeszéléshez. Egyizben egy nemzetközi társaság elindult, hogy
az egész földet körülhajózza. Háborgó hullámok vetették a
hajót ide és tova. Fenn az égen vészes felhők hajszolták . egymást, lenn a mélységben ismeretlen hatalmak dübörgő hangja
hallik és a hajó tehetetlenül hánykolódik a hullámszirteken, végre
szigethez ért a hajó, a hol horgonyt vetett. A sziget telve volt
szép gyümölcscsel, jó forrásokkal és az utasok vágyva csengtek
a gyümölcs és forrásvíz után. De egyes utasok igy gondolkozz
tak : Nem megyünk le a hajóról, nem hagyjuk el, bárha tagadhatlan, hogy a sziget gyümölcse elég kecsegtető, de vajmi könynyen keletkezhetik újból nagy szél és elhajtja a járműt, akkor
aztán visszamaradunk a hajóról. Mások azonban kimentek a szigetre, gyorsan szedtek gyümölcsöt és visszasiettek a hajó fedélzetére, felkeresték régi ülőhelyeiket és kényelmesen elhelyezkedtek. Ismét mások Umentek és tovább időztek a szigeten,
midőn pedig visszamentek, helyüket már mások foglalták el és
csak szűk helyet tudtak szorítani maguknak. Többen azonban
keresztül-kasúl járták a szigetet és csak midőn az indulásra jel
adatott, siettek lelkendezve a hajóhoz, mely már indulóban volt
és csak nagy nehezen kapaszkodhattak fel a hajóra, néhányan
közölük a vizbe is estek. Végre voltak olyanok is, akik úgy
eltávolodtak és annyira el voltak foglalva az Ízletes gyümölcs
élvezetében, hogy az indulási jelzőt észre sem vették, a hajó
elindúlt, ők pedig a szigeten maradtak. Egyideig még ettekittak, élveztek a szigeten, de jött a tél és az egész sziget tar,
kopár lett, a forrás kiapadt és ők rettenetes kinok között tönkre
mentek, éhen vesztek. Ilyen a földi élet, mely háborgó tengerOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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hez hasonlít, benne a világ egy kies sziget. Az igaz ember szá*
mitva arra, hogy Isten minden pillanatban visszahívhatja öt ,és
itélöszéke elé idézheti, alig mer a föld gyümölcséből élvezni.
Mások élvezik ugyan a föld gyönyörét, de sietve, gyorsan, kap^
kodva aztán sietnek megtérni és Istennek szentelni életüket.
Olyan emberek is vannak, akik több időt fordítanak a test ápo’
lására, mint a lélek mivelödésére, élvezik a ‘ futó lét gyönyörét
és csak életük őszén, alkonyatán térnek meg Istenhez, ezek tehát csak nagy nehezen nyernek alkalmas helyet a mentő hajón
a jövő életben. Ismét mások csak akkor hagyják abban az élvezeteket, a múló örömöket, mikor már egy lábbal a sírban
állnak, ezeket alig veszi már föl a hajó, sokan elvesznek, tönkremennek és elmerülnek a bűn ingóvágyában. Yégre az olyan
emberek, kik a sír szélén sem térnek meg, konokúl megmaradnak bűnös útjukon, azok örökre elveszítik a jövő élet botdogságát. Szívleljük meg a mondottakat és térjünk meg idejekorán Istenhez, ami mennyei Atyánkhoz, aki a megtért bűnöst
újból fölveszi atyai szeretetében és engesztelödve szó l: סלחתי
״En megbocsátok^ű

Yajélech — וילך
•

•

Dzes végnapjai.
 ״ וילך משהMózes mentés elmondta ezeket a szavakat Izráelnek ^׳Bölcs Salamon mondotta: לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי
״Jöjjetek egyétek kenyeremet és igyátok általam sajtolt boromat^^
Ez alatt a világbölcs a Tórát érti, mert miként kenyér és bor
a test tápláléka, úgy a Tóra a lélek tápszere.  ״ לכוmenjetek^^,
szerezzétek be a lélek táplálékát, mert valamint az eltartás, az
élet egész embert igényel, munkát, fáradságot, szorgalmat, küzdést, úgy a Tóra tudomány is csak alapos kutatás, keresés, búrárkodás és ernyedetlen szorgalom által érhető el. Az olyan
ember, aki a Tóra tudományt elsajátítani akarja, az alázkodjék meg az előtt, akitől tanúihat és az irigységtől tartózkodjék,
ne tartsa megalázónak felebarátját, mesterét fölkeresni és* szómjuhozva ellesni ajkairól a szent tudományt. Ha valaki kényelmesen, minden fáradság nélkül jut a tudományhoz, akkor is nagy
érdemet szerez, de az olyan ember, aki messze távolban kény^
tflen keresni a bíttudományt és csak nagy fáradság és utánjárás
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mellett érheti el, annak az érdeme kétszeres, mivel a tanulmány
után is jár jutalom és a fáradság, az utánjárásért külön jutalom
jár. Ezért beszéli az írás is:  וילך משהMózes elment egyik táborból a másikba, hogy vigasztalja a népet, mondván : Jóllehet,
hogy én nemsokára meghalok, de itt van utódom Jósua, aki
helyettem tanítani és vezérelni fog titeket. Bárha Izráel együtt
volt egy csoportban, egy helyen, Mózes mindazonáltal bevárta,
mig minden egyes ember sátrába vonúlt, aztán meglátogatta
őket külön-külön, hogy a fáradság után külön jutalomban részesüljön..
 ״ ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היוםÉs mondta nekik:
Százhúsz éves vagyok én ma“. Háromszor egymásután volt Mózes Istennél negyven-negyven napig, összesen tehát százhúsz
napig, ennek érdemében élt ö százhúsz esztendőig. Adar hó hetedik napján született és ugyancsak Adar hó hetedikén halt el,
ezért mondta ö : Százhúsz éves vagyok én ma. Isten engedi,
hogy az igazak teljesen betöltsék életéveiket, amint mondva
van: ״Napjaidnak számát betöltetem én“.
 ״ לא אוכל עוד לצאת ולבואNem bírok többé klvonúlni meg
bevonúlni“ vagyis, háborúba menni veletek. Bárha még teljes
erejében volt ezt csupán vigasztalásúl mondotta, hogy ne vegyék
oly nagyon szivükre az ö halálát, hiszen ügy sem tehet már
sokat érdekükben, háborúba nem vonúlhat, ellenben Jósua, ifjú
erejében van, ö fog velük harcba vonúlni. Bölcseink szerint Mózes úgy értette, hogy már elmetehetsége gyengült, nem taníthatja már őket a Tórára, mivel a hozzá intézett kérdésekre
nem volt képes kellőképen felelni. Maga az Örökkévaló akarta
hogy Mózes szellemi képessége folyatkozásban szenvedjen, hogy
Így könyebben, örömestebb váljék meg az élettől. Azért is, hogy
a népnek szembeötlő legyen Jósua szellemi ereje, elmetehetsége,
hogy amire Mózes nem lesz képes felvilágosítást adni, azt Jósua
könnyű szerrel adhassa meg és igy a nép megnyugvással vegye tudómásúl Jósua előléptetését Mózes helyébe. Mielőtt azonban a feledékenység erőt vett volna Mózesen, leírta az egész Tórát.
״Es mondta az Örökkévaló Mózesnek :  קרבו ימיך למותp
íme közelednek napjaid, hogy meghalj“. Midras mondja: Ha«onló ez ahhoz az esethez, midőn egy ember a királynak egy
diszkardot ajándékba vitt, a király erre meghagyta, hogy az
ajándékozó fejét a karddal vágják le, mire amaz hüledezve
szólt: Azzal, amivel én alattvaló hűségemet és hodolatomat
akartam kifejezésre juttatni, azzal akarsz engeía — óh királyom
\
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kivégeztetni. Mózes is^igy szólt Istenhez: Ezzel a kifejezés״
sel:  ״ הןime‘^ magasztaltalak Uram Istenem, amint mondva ran :
 ״ הן ליי אלהיך השמיםíme az örökkévaló, a te Istenedé az
és ugyanezzel a kifejezéssel adod tudtomra végeimet: הן קי^בו
״ ימיך למותíme közelednek napjaid, hogy meghalj/^ De Isten
azt felelte neki: E kifejezéssel: ״ הןíme vétkeztél, midőn azt
mondtad nekem :  ״ והן לא יאמינו ליíme Izráel nem fog nekem
hinni*‘, ugyanezért ״ הן קרבו ימיך למותíme közelednek napjaid,
hogy meghalj
Mondta az Örökkévaló Mózeshez : 5הנך שכב עם אבתיך וק
״íme te nyugszol majd őseidnél és föltámad ez a nép״. Az
irásmagyarázók szerint igy is lehet ezt értelmezni: íme te nyugszol, meghalsz, őseidnél fekszel és- aztán fel fogsz támadni. De
midőn ellenvetették, hogy ez a szó :  וקםnem Mózesre, hanem
Izraelre vonatkozik, mivel az egész mondat kiegészítve igy hang׳־
zik:  ״ וקם העם הזה וזנה אהדי* אלדד נכדés feltámad ez a nép és
paráználkodva jár az ország idegen istenei után״, igy tehát nem
lehet az idézett mondatból — miként bölcseink szándékoztak —
a feltámadás majdani bekövetkeztetése niellett bizonyítani. Mire
bölcseink azt felelték, ha a feltámadás eszméje e mondatból
nem tűnik ki eléggé világosan, akkor kiviláglik az a következő
szentirási mondatból: למען ירבו ימיכם וימי בדכם על האדמה אשד
 • נ שבע יי לאבתיכם ל ת ת להם.,Hogy sokáig éljetek ti ós gyermekeitek azon földön, melyet az Örökkévaló őseiteknek Ígért, hogy
nekik fogja adni״. Nekik tehát csak akkor adhatja ha majdan
föltámadnak.
״Es lészen, ha majd eléri öt sok baj és szorongatás, akkor
valljon ez ének előtte tanú gyanánt, mert nem fog elfelejtetni
magzata szájából, mert ismerem az ö indulatát״. A rossz hajlám, indulat folyton Izráel ellen fondorkodik, hogy bűnbe ejtse,
ezért igyekezzék minden egyes izráelita megtérni és a bűnvallomást szóval elmondani, akkor nem kell áldozatot hozni, miként
a Talmudban mondva van : Lásd Isten !lein olyan mint az embér. Ha valaki embertársát megharagitotta és kíakarja öt engesztelni, nem tudja, hogy mivel engesztelheti meg öt ajándékkai vagy puszta szóval-e, de ha az ember megharagitotta Istent,
nem kell áldozatot ajándékot, hoznia, hanem csak bűnbánóan
megvallani vétkét és szeműi fogadni, hogy a jövőben nem ^fog
többé Isten parancsa ellen cselekedni, amint irva van: קחו עמכם
Vegyetek magatokkal jó szókat, vezekeljetek, valljátok meg
^
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bűneiteket és térjetek meg Istenhez és ö megbocsátja vétkeiteket.
A bűn bevallás, beismerés a legjobb megtérési mód. Jehuda
meg Reuben is nyiltan bevallották hibáikat, ezért elengedést
nyertek. Köztudomású bűnökért nyilvánosan, hangos szóval kell
bocsánatot kérni, hogy a világ tudomást szerezzen megtérésükről,
ellenben titokban, zárt ajtók mögött elkövetett bűn és vétkekért
csöndben, halkan kell vezekelni és bevallást tenni.
Jomkipurkor elmondjuk az  על חטאimát, abban minden
rendű bűn, vétek, elpártolás föl vau sorolva. A nők, kik rendszerint nem értik a héber nyelvet, helyesen cselekszenek, ha az
említett bűnlajstromot olyan nyelven mondják el, melyet értenek, hogy ha oly bűn bevallásához érnek, amelyet tényleg
elkövettek, annál ájtatosabban mondhassák el szívből és kesergő
zokogás kíséretében. A bünbevallás egyik főniomentuma a zokogás, mert aki zokogva vallja be bűneit, arról tesz tanúságot, .
hogy szívből szánja-bánja tetteit és akkor Isten legott megbocsátja neki vétkeit, amint mondva van: לב נשבר ונלכה אלדדם לא
מ תבזהEgy megtört, megalázott szivet Isten nem vet meg^^ Böl־
cseink is ilyen értelemben mondották : Mióta Isten szentélye leromboltatott az ég kapuja lezáródott az imák előtt, de nem záródtak be a könnj^ekkel kisért imák előtt. Miként a testi betegségek ellen orvoslást keres az ember, úgy tartozik a lelki betegségek ellen is gyógyszert keresni és alkalmazni. Á megbánás könye becsesebb a tenger legdrágább gyöngyénél, mert az
a köny a bánatos lélek tükrén csillogva, többet mond, mint a
legnagyobb és legbővebb szóáradat. Könnyekkel gazdag múltból fejlődik a jobb jövő és jókká csak könyek tehetnek. Á könyes szem néma ajkak felett mindenható. A kegyes Isten leveszi
a szorongatott ember megbénúlt nyelvéről a zaklatott kebel
bajainak előadását és összes bajait, érzelmét, bánatát elbeszéli
egy köny. Szép telkeknél a köny égi harmat, virágzásukat teljessé teszi. Ezért mondja Isten:  בבכי יבואוKönnyekkel jöjjenek
hozzám és ón megbocsátok nekik. A szent zsoltáros pedig lelkesedve kiált fel : ,,Akik könyek közt vetnek, örömek közt fognak aratni,Szerencsés az olyan ember, bár legyen mindenétől
megfosztva, ha még könyezni tud, ha még könye van. Bizonyos
érzések kifejezésére könyeinknél nincs egyebünk, de ezekkel
aztán megostromolhatjuk az eget.
״ ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההואÉn pedig elrejtem színemet azon a napon^^ nem hajlok bűnbánatukra sem, mivel nem
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őszinte lesz, nem önként keletkező, hanem csupán על כל הרעה
a sok baj és balsors miatt, amely éri őket. ויכתוב משה את השירה
 הזאתMózes felirta ez éneket : ־האזינהt a népnek, hogy örökös
intelmül szolgáljon neki a legkésőbb korszakában ' is. Midras
szerint Mózes a Tórát tizenkét egyenlő példányban irta le és
minden törzsnek átadott égy-egy példányt. Azonkívül irt még
egyet és elhelyezte azt a frigyszekrényben azon célból, ha netalán valaki meghamisitauá a Tórát, akkor a frigyszekrényben
elhelyezett példány cáfol majd a hamisítványra.
Szólt Mózes :  ״ הקהילו אליGyüjtsétek egybe hozzám törzseitek minden vénét és felügyelőit, hadd mondom - el fülleik
hallatára e szavakat és hadd hivom fel tanúnak ellenük az eget
és a földet, mert tudom, hogy halálom után elromoltok és letértek majd az útról, melyet parancsoltam nektek‘^ Rasi mondja,
bárha Mózes halála után még nem tértek le a vallás ösvényéről,
de ez'csak azért volt, mert Jósua volt vezérök, aki olyan népszerű volt, mint mestere Mózes, igy hát  אחרי מותיe szó alatt;
״halálom után^* voltaképen Jósua halála értendő, mert mig Jósua
életben volt, olybá tűnt a nép szemei előtt, mintha Mózes még
élne és igy hűek, kitartók voltak Isten mellett, csak Jósua halála után teljesedett Mózes jóslata, hogy a nép hűtlen lett Istelihez és idegen isteneket szolgált.

Haazinuהאזינו—״
jiíidzes hattyúdala.
 ״ האזינו השמים ואדברהFigyeljetek egek, hadd szóljak
Bölcs Salamon mondotta: ״Az igaz ember ajkain bölcsesség
virágzik, mig a képmutató nyelvén a bölcsesség elvész^^ Az igaz
ember hasonló a virágzó, gyümölcsöző fához, melynek levelei
megóvják a gyümölcsöt a nap perzselő sugaraitól־, bárha a fa
értékesebb része a gyümölcs, inig levelei csupán őrzik, óvják a
gyümölcsöt az elromlástól, azért levélzetre is nagy szükség van
igy az igaz ember háznépét arra oktatja, miként keresse
meg napi szükségletét, hogy boldogúlhasson e földön, de
a fősúlyt mégis a Tóra igazságaira fekteti, amelyekre gyérmekeit tanítja, ügyde azért a kenyérkeresés kioktatása
is szükséges, mert kellő és megfelelő táplálék nélkül a
Tórával sem foglalkozhatik az ember. A gonosz ember tulajdon-
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ságai homlokegyeoest különböznek az igaz emberétől, miiithogy
az igaz ember törekvése folyton oda irányul, hogy lelkét töké־
letesitse, ellenben a gonosz csak testét istápolja, jóltartja, dédelgeti. Az ember két részből á l l : test és lélekből, a test földi
része, a lélek pedig az égből vette eredetét, ergó rokonságban
áll a földdel és az éggel. Mózes ezért, midőn Izráelt óvta és
intette, hogy a Tóra mellett hiven kitartson tanúságul hivta fel
az ember legközelebbi rokonait: az eget és a földet mondván:
 האזינו השמיםFigyeljetek egek, hadd szóljak és hallja meg a
föld szájam szózatát.
Mózes úgy szóllitotta fel az eget, hogj^ figyeljen, mint
ahogy egy mellettünk álló embernek odaszólunk, mivel Mózes
akkoriban tényleg közel állt az éghez, minthogy ez halála előtt
történt, midőn már levetette magáról a földi salakot, az érzéki
erőt és már csak szellem volt, mely az égből, ered és oda visszatér.
Ellenben a földnek azt mondotta:  ״ ותשמע האר^ןés hallja meg
a föld^‘, mint ahogyan egy tőlünk messze álló embernek szólunk,
mert az ö szelleme már távolabb szállt a földtől. Azért hivta
fel az eget és a földet tanukúl, mivel, ha Izráel elhagyná a
a Tórát, akkor ég és föld büntesse öt olyképen, hogy az ég ne
adja meg harmatát és esőjét, a föld pedig megtagadja termését,
gyümölcsét. Más nézet szerint, azért nem hivatkozott emberi tanukra, hanem ég és földre, mert az ember halandó, véges és
múlandó, ég és föld azonban örökké fennáll. Ismét más nézet .
szerint Mózes azt mondotta Izráelnek: ״Tekintsétek az eget,
vájjon változtatta-e természetét, a csillagvilágok úgy forognak,
amint Isten rendeli, a föld azon a pályán kering az űrben, melyet Isten újjai mértek ki neki. Avagy fölkelt-e már valaha a
nap más oldalon, mint keleten? Vagy a föld mást hoz-e elő,
mint amit belé vetettek ? Hát ti Isten képmására alkotott teremtmények, miért lázadnátok fel Isten ellen, megszegvén legszentebb
törvényeit.
Az ég bizonyltja legjobban, hogy Isten teremtette a világot, hallgatagon szótlanúl tanúskodik Isten mindenhatósága mellett, midőn a nap az Ur parancsa szerint kél és nyugszik. Mózes tehat nem szóllitotta fel az eget, hogy élő szóval tegyen
tanúságot Isten mellett, sőt ellenkezőleg azt mondta neki:
 האזינו השמיםHallgass ós ne tanúskodjál szóval, , ואדברדmajd
csak én szólok' és hirdetem, hogy Isten teremtette a világot és
 ותשמע הארץ אמרי פיa föld lakói általam illetőleg a Tóra által
>־׳
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fogja megtudni Isten működését, alkotó erejét, mivel az ég nem
hirdetheti Isten nevét, én azonban  כי שט יי אקראAz Örökkévaló
nevét szólíthatom. De egyszersmind arra hívlak fel, ha én szóHtom az Örökkévaló nevét,  הבו גודל לאלהינוadjatok dicsőséget
az Istenünknek, vagyis minden áldás után mondjátok e l : ברוך
״ שם כבוד מלכותו לעולם ועדÁidassék királyságának dicsőséges
neve mindörökké^^ igy a szentélyben, de a vidéken, jelesebben
a szentélyen kivül, a zsinagógákban és magánosok áldásmondása
után, a hallgató אמן-t mondjon.
״ יערף כמטר לקחיPermetezzék mint az eső tanításom, hulljón mint a harmat szózatoin^^ Miként az eső feleleveniti a földet és életet ád a növényzetnek úgy ád életet a Tóra tanítása
is és valamint a harmat csillogása megörvendezteti az embert,
igy a Tóra is élénkséget, örömet lelkividámságot kelt az emberben.  ״ הצור תמים פעלוa szírt, tökéletes az ö müve^^ Bárha Isten mindenható, mindazonáltal nem bünteti a gonoszokat teljes
szigorral, fölgerjedt indulattal, hanem csupán jogszerint, mert
igazságos és egyenes 0. Mózes azt mondotta: Jóllehet, hogy
hozzátok intézendő szavaim 'szigorúak, •kemények lesznek és a
bennük foglalt átok oly pusztító, mint a vihar által felkorbácsolt
elemek féktelen dúlása, mely nagy pusztítást okoz a termésben,
mégis  תזל כטל אמרתיáldás fog hullani szavaimból, miként a jötékony Irarmat hűl a földre és megtermékenyiti azt, mivel az intő szózatomnak, olyan eredménye lesz, hogy hatása alatt az emberek
magukba fognak szállni, megtérni és Isten áldását kiérdemelni.
Vannak emberek, kik egyenesen Istent vádolják saját bűneikért, azt mondják : ״Minek alkotta Istent a rossz hajlamot, a
csábitót, miért helyezte belém a szenvedély iránti vágyat és
fogékonyságot, ha azt akarta, hogy ne vétkezzem, akkor ne
ébresztette volna szivemben a szenvedélyt, az ingert, a bűn
majdnem elolthatatlan vágyát. Az én erőm . gyönge mindezek
leküzdésére, jóllehet, hogy az akarat; a szándék, az óhaj jó,
nemes és tiszta bennem^^ ügyde Isten a rossz hajlani mellé
plántálta a jó, szép és magasztos iránti érzéket is, meghagyván az embernek a szabad elhatározást, a szabad akaratot, hogy
melyiket
akarja követni,
melyiknek
akar
engedelmeskedni. Isten nem akarja szabadságunkat korlátozni,
befolyásolni, aki követni óhajtja a nemes hajlam sugalmazását,
tanácsát annak segítséget nyújt magasztos céljának eléréséhez,
ellenben nem állja útját a gonosz szándéknak sem. im de azért
f/
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lelkes, értelmes, észlény az ember, hogy tudjon választani a jó
és rossz között, tudjon lelkesedni minden nagy, nemes és szentügyért, de tudjon küzdeni a rossz hajlam ellen is és tudjon uralkodni vétkes szenvedélyei fölött. Az igazi nagyság abban áll,
hogy szenvedélyeinket legyőzzük, vágyainkat fékezzük, a birvágyat kiirtsuk, a test kivánságainak ellentálljunk, az irigységtől
óvakodjunk, a kevélységtől tartózkodjunk és akkor igazán nagyök leszünk, de ha Isten a bűnt nem teremtette Volna, milyen
érdeme volna az embernek, ha nem vétkezne is. Ezt mondta
Mózes i s :  הצורa szírt, az alkotó, a teremtő  תמים פעלוkifogástalan az ő .működése,  כי כל דרכיו משפטmert minden ténykedése a jog és igazság törvényein alapúi,  אל אמונה ואין עולigaz
Isten 0 és jogtalanságot nem ismer;  צדיק דשר הואigazságos
és egyenes 0.  ת לו11 שNeki akarnád tulajdonitani a rosszat, a
bűnt, a vétket, mert ő alkotta a bűnös hajlamot?  לאNem úgy
van, hanem  בדו מומםgyermekein, teremtményein, az embereken
a hiba  דור עקש ופתלתלmert ök a lelkierőket, az Isten adta
szellemi tulajdonságokat ferde módon alkalmazzák, a szabadSággal visszaélnek, a szabadságból lesz szabadosság és ahelyett,
hogy a jobb érzés sugalmainak engednének, önként követik a
rossz indulatokat, a bűnös szellemet.
Más nézet szerint Mózes mindezt önmagára vonatkoztatta :
Mivel szabadkozott és nem akart Fáraóhoz elmenni az isteni
üzenettel és azt mondottá:  לא איש דברי□ אנכיnem vagyok én
a szónak embere, ezért büntette Isten, mondván: Minthogy parancsomnak ellenszegültél és vonakodtál a küldetést elvállalni,
ezért nem vezeted be Izráelt Kanaán országba. Erre nézve mondotta Mózes:  העור תמים פעלוistennek igaza van, jogos a bűntetés. Mivel pedig azt mondotta Istennek szemrehányásképen :
Miért bántál oly rosszúl e néppel, mióta nevedben beszéltem Fáraóval, azóta még rosszabbra fordúlt Izráel sorsa, megmenteni
pedig nem mentetted meg. Erre mondta Isten :  עתה תראהMost
látni fogod ugyan még, hogy mit cselekszem Fáraóval meg népével, de ama csodákat, melyeket Izráel érdekében Kánaán országban fogok mivelni, nem fogod látni, mire Mózes bűnbánólag elmondta:  כי כל דרכיו משפטMinden útja, minden cselekedete jogos, méltányos, helyes. Mivel pedig Mózes kétkedöleg
szólt:  הצאן וכקר ישהטHa a világ összes juhait és marháit levágod e nép számára, vájjon elegendő lesz-e nekik? Erre Isten kimondotta Mózesre a szentenciátj hogy a pusztában fog
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meghalni? Mózes pedig erre vonatkozólag beismeröen szólt:
 אל אמונה ואין עולa Imség istene D, hamisság nélkül. Mivel pedig a sziklára ütött Isten határozott parancsa ellen, aki meghagyta neki, hogy szóljon a sziklának, hogy adjon vizet, ugyancsak megerösitette Isten előbbi határozatát, hogy Mózes nem
fog Izráel országába jutni
és Mózes beismerte :  וישר הואIצידילן
ff
Igazságos és egyenes 0, büntetésemet megérdemlem.
Bachja szerint Mózes az első emberre vonatkozólag mondta:
 הצור תמים פעלוa szirt, hibátlan ama eljárása, hogy Idám vétke
miatt, halált hozott az emberre és Mózes ezt alkalomszerűen
mondotta halálnapján, midőn ő is adózni készült a múlandóság
törvényének. Isten azzal a szándékkal teremtette az embert,
hogy, ha méltónak találja őt, öröklétű legyen, de minthogy már
az első isteni parancsot sem teljesitette, Isten kimondta reá a
halálos Ítéletet. Mózes ezt is helyeselte, mondván : כיי כל דרכיו
 משפטMinden ténykedése jogos és törvényszerű, mivel Adáni
לו לא.  שהתszándékosan elferdítette e szót:  לאvagyis : לא תאכל
a parancsot ״ne egyél belőle^^ az ismeret fájának gyümölcsébői és igenis evett belőle.
Ha a gonosz látja, hogy Isten az igaz embert is sújtja,
megrögzött lesz és még jobban begubódzik hibájába és maga
az igaz ember is indíttatva érzi magát ilyen esetben fölkiáltáni:
 למה תעשה בה לעבדיךMiért — óh örökkévaló cselekszel igyen
szolgáiddal, akik híven ragaszkodnak hozzád, hiszen ha hű szolgáid megveretnek büntettetnek, akkor a nép annálinkább vétkezik, láttán, hogy a jó is szenved, nem hisz az erényben, az
igazságosztásban, a jutalmazás és megtorlásban. És m égis:
 מ שפט יי אמתisten ítéletei igazak, mert ha sújtja is e földön a
jámborakat ez csupán azért történik, hogy csekély vétkei után,
melylyel még a legjámborabb ember is terhelve van, már itt
elnyerje büntetését és igy a jövő életben csonkitatlanúl, minden
levonás nélkül kijárjon neki jó cselekedeteinek jutalma. Ellenben a gonosz embernek sorsa kedvelő itt, azon kevés jótéteményei érdemében, melyet még a legkonokabb istentagadó is
gyakorol néha-néha, de aztán nem is számíthat a túlvilágon
semmiféle jutalomra, mivel már e földön nyerte el azt.
Az előimádkozó a Szidra fejezeteit olyképen olvasssa fel,
hogy minden egyes fejezet kezdete és vége valami kedvező dológ legyen, de nem szabad ott kezdeni, vagy oly helyen végezni,
ahol valami szomorú dolog van leírva, kivételt képez ebben
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 האזינוszidra. Bölcseink elrendelték, hogy e szidra minden egyes
része, fejezete korholó szóval vagy kilátásba helyezett büntetéssel végződjék, minthogy a Szidra közvetlen Jomkipnr előtt
kerül felolvasásra és ha Izrael hallani fogja a korholó, intő szót
meg fog térni és magábaszállni. E fejezetek kezdeteit jelzi e
szó :  הזיו לךvagyis e szónak zninden egyes betűje egy-egy fejezet kezdetét jelzi. Így : האזינו, továbbá :  זכר ימות עילםaztán :
majd:  וירא יי וינא^ןmiijd pedig:  לולי כעם אויבvégre:

.כי אשא אל השמים ידי
״ וירא יי וינאין מכענז בניו וכנתיוLátta az Örökkévaló és megvetette, fiai és leányai fölött való boszúságbók^ Minden időnek,
minden korszaknak meg van a maga jellege, jelszava, mely után
a gondolkozni nem tudó tömeg-nagy buzgalommal törtet. És mi
a mai kor jelszava? Keresni, szerezni, gyűjteni! A legmagasztosabb elvek elkopnak az idők viharában, a mindennapi élet
sorvasztó harcai között. Semmi eszményi, semmi magasztos szempont, se vallás, se erkölcs, se erény, sem nemes érzelem nem
jöhet számitásba ott, hol érdekről, előnyről, önzésről és anyagias haszonról van szó. Azt mondják : Akinek gyermeke, családja van annak dolgozni, fáradni, küzdeni és munkálkodnia
kell, nem tarthat szombatot, ünnepet, mert a gyermekek éheznek és ha nem keresek számukra, akkor ki fog gondoskodni jövőjükről ? Oh ez a frivolitás, óh ez a szánalmas logika ! Ha
Isten nem akarja, ha 0 arcát elvonja tőled, dolgozhatsz, fáradhatsz rogyásig még sem lesz gyermekeidnek .egy betevő falatja
sem, mig ha szombat és ünnepnapot szentelsz, ' Isten megáld és
a köteles nyugalom mellett is gondoskodva lesz gyermekeid jövőjéről. Ezt mondja a Szentjrás :  וירא ייIsten látja az emberek
ferde cselekvéseit  וינאץés megveti őket  מבעםabbeli bosszúságából, hogy azt hangoztatják,  בניו ובנותיוhogy fiaik és leányaik jövőjéről kell gondoskodniok, ezért nem szentelhetnek szom ״bat és ünnepnapot.  ויאמרés azt mondja:  אסתירה פ ד מהבHa én
elrejtem színemet előttük, ha én nem segite.n1 őket אראה מה אחריתם
meglátom, mi lesz jövőjükből, hogyan fognak megélni gyermekeik, még ha össze is harácsolják a föld összes kincseit, még
ha nem engednek maguknak nyugtot szombat és ünnepnapokon
sem,  בי דור תהפבת המהmert fonák nemzedék ez בנים לא אמן בם
gyermekek kik nem bíznak bennem, hog} ׳megsegithetem őket,
ha ünnepet szentelnek és az általam kijelölt vallásos ösvényen
járnak.
9
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Igazságot szolgáltat az Örökkévaló az ö népének és meg״
szánja szolgáit^^ A vallás hirdeti az einberszeretetet, gondozza
a lelkeket, ápolja a betegeket, segiti az Ínségeseket, ébren
tartja a kegyeletet elhalt szeretetteink iránt, vigasztal, támogat,
könnyeket apaszt, fájdalmakat csillapit és lelki örömöket szerez.
Es teszi ezt finom érzékkel, valóságos művészettel, a zsidó szív
melegségével, a szellem nemességével, szívvel és szeretettel egyaránt. A népek vezetői, tanítói, mesterei t‘׳n’toznak erre figyelmeztetni a kezeikre bízott nyájat és megértetni vele, hogy a.vallás csak előnyünket, javunkat akarja előmozdítani. Igaz, vannak
esetek, midőn a vezetők, a tanítók törekvései kárba vesznek,
meddők és hiábavalók, mert hiába a nevelés nem alkothat új értelmet, új lelket új tapintatot az emberben, legfeljebb csak a meglevőt
idomithatja, kormányozhatja és gyarapíthatja valamennyire.
Avagy mit tehet egyebet Isten szolgája mint inteni, óvni, oktatni és feddni ? De ha lépten-nyomon fagyos közönynyel találkozik, akkor mijidhiába, mert legjobb igyekezete is megbénúl
és gyöngének nyilvánúl. Ezért,  כי ילין יי עמוha majdan az Örök. kévaló megitéli az ő népét, a fidd fiait, 1 על עבל? יתנחםakkor
szolgáin, a nép nevelőin könyörülni fog és nem fogja nekik
hibáúl felróni az általános erkölcsi hanyatlást. Miért? mert belátja, hogy a pap hatalma korlátolt és eszményi igyekezetével
önmagára van hagyatva.
מ

—
׳

^

״ אני אני הוא ואין אלהים עמליLássátok most, . hogy

én, én
vagyok az és nincs Isten mellettem, én osztok halált és adok
életet, sebet verek és meggyógyitom és nincs, aki kezemből
megmenthet.Bölcseink innen következtetik a feltámadást, azaz
hogy Isten a holtakat majdan, a megváltás idejében, új életre
kelti. Bachja kérdi, miért nem irta ki a Szentirás egész határozottsággal, minden félreértés nélkül, hogy Isten a holtakat
életre fogja hivni? Úgy de ez a korlátolt eszű emberek miatt
történt, akik ezt a csodát egyszerű eszükkel föl nem foghatták
volna és vajmi könnyen tagadásra vetemedtek volna, ezért nem
nyilvánította ezt Isten határozottan, hanem csak burkoltan adta
tudtára az emberiségnek, hogy egykoron a holtak fölelevenednek.
״ וכפר אלמתו עמוÉs földje engesztelést szerez népének“. Bölcseink úgy magyarázzák ezt, hogy aki a szent földön, Izráel
országában lesz eltemetve, annak vétkei, bűnei elengedtetnek,
mert a szent föld pora enges^telést hoz számára.
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Y’zosz-habrochó - וזאת ה ב ר כ ה

Mózes megáldja a népet.
וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו
״Ez pedig az áldás, melylyel Mózes, Isten embere megáldotta
Izráel fiait az ö halála elött^^ Bölcs Salamon mondotta: אשת חיל
 מי ימצאjjEgy derék nö hol található
Aki serény és körülte־
kintö, még éjjel is fáradozik a ház körül. Segélyt nyújt a szü־
kölködönek. Az ilyen nö dicséretremélíó, mivel szorgalma következtében férje és gyermekei a szent tan tanulmányozásának
szentelhetnek időt és ilyeténmódon biztositja nekik a jövö • élet
boldogságát. Ha férfit látsz, aki önmagával meghasonlott, aki
a családi kertben elhanyagolja az erkölcsök ápolását, kérdezd
ki a felesége, mert valamint a test segitségül szolgál a lélek^״
nek, hogy az utóbbi zavartalanúl szolgálhassa Istent, úgy adatott a nö a férjnek oly célból, hogy elősegíthesse férje vallásos
életmódját. Az igazi zsidó nö a tiszta családi erkölcs őre, a ház
alapja, fala és tetőzete, az ottjion jnegédesitöje, a férj segítője.
Ezért mondották bölcseink :  עזרHit Ha az ember méltóvá teszi
magát, Isten ad neki oly nőt, aki segítője az életben, לא זכה כנגדו
ellenben, ha nem méltó e^^én, ad neki Isten egy házsártos nőt, aki
ellenére cselekszik mindent.  שקר החן והבל היופיMulékony a báj
csalfa a szépség, nem ^érdemes a dicséretre, mivel minél előbb
elvész nyomtalanúl és barázdák szántják végig az arcot, hanem
igenis  אשהיראת יי היא תתהללa vallásos, erényes, erkölcsös nö
méltó a dicséretre, mert olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mé־
lyek még akkor is virúlnak, midőn az idő már rég elpusztította
a rózsákot az arcról.
Midras mondja: אשת חיל מי ימצא
derék nö hol található?^^ Ez a Tórára vonatkozik, hasonlitva lett pedig a Tóra a
bölcs nőhöz azért, mivel a Tórában sok bölcs dolog van " leirva
és általa érheti el az ember a jövö lét boldogságát, általa részesül dicséretbe embertársai részéről, áldásban Istentől. Az áldásosztás
eredetileg
Isten
kizárólagos
joga
volt.
0
áldotta
meg.
f
f
*
Adámot, Noát, de már Abrahám Istentől nyert felhatalmazást, .
hogy ö maga is áldhasson bárkit. Később Isten Izsáknak adta
át az áldásosztás jogát. Izsák megáldotta Jákobot, ez pedig
jjajt áldotta meg halála olött. Tőle tanulta Mózes, hogy helj^es
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megáldani az embert közvetlen halála előtt. Ezért mondja a SzentÍrás: ״ חאת הברכהEz az áldás, melylyel Mózes megáldotta ízráelt az ö halála előtt״. Isten igy szólt: Bileáni tartozott volna
Izráelt hét áldással megáldani, vagyis annyival, amennyi oltárt
emelt Istennek, de gonosz szive nem birta reá, hogy ily bő áldásba részesítse Izráelt és csak három áldást mondott reá, ezért
jöjjön Mózes a nemesszivü ember és egészítse ki a hiányzó
hét rendbeli áldást.
Kérdés: A fejezet igy veszi kezdetét: ״ וזאת הברכ הEz az
áldás ״holott először visszatekintést tesz a múltba, lelki szemeik
elé varázsolja a Tóraadás jelenetét, hol itt az áldás? Felelet:
Mózes ismert szerénységében nem tartotta magát méltónak arra
nézve, hogy egy egész népet megáldhasson és igy gondolkozott:
Vájjon atyja vagy királya vagyok-e én e népnek, hogy megáldjam ?
Mivel csak apa áldhatja gyermekeit, király a népét. Ezért Isten
e szavakat adta Mózes ajkaira:  מסיני בא. ייAz Örökkévaló Szinajról jött״, ott adta a Tórát Izráelnek,  והם תכו לרגליךés ők
lábaidnál elterülve fogadták szózatodat,  ישא מדברותיךde csak
két parancsot hallott a nép Isten ajkairól, ezeket: אנכי יי אלד^ך
גגÉn vagyok az Örökkévaló, a te Istened: לא יהיה לך אלהים אחרים
גגNe legyenek neked idegen isteneid ״úgyde Isten hatalmas hangjától oly annyira megrettentek, hogy arra kérték Mózest, közvetitené ö Isten szavait hozzájuk, mert attól tartanak, ha tovább
is hallanók az Úr szavát, akkor meghalnának. Mózes pedig
engedett a nép kivánságának. Ezt adja értésünkre a Szentirás :
 תורה צוה לנו משהMózes a Tóra parancsaira tanított minket, ő
tehát mesterünk, tanítónk, igy hát méltó arra, hogy bennünket
megáldjon, miként a mester megáldja tanítványát. Azonkívül
pedig  ויהי בישורון מלךkirálya is volt a népnek, vezére és ennek
révén is megáldhatja népét.
 איש האלהיםAzért nevezi a Szentirás Mózest Isten emberének, mivel közlekedett Istennel és szemtől szembe látta az
Örökkévalót. Bizonyos meghitt viszony létezett kettőjük között,
hogy Mózes bátran szólhatott hozzá:  קומו ייFöl Örökkévaló!
vagy pedig:  ״ שובה ייTérj vissza Örökkévaló! ״Mózes élete hivatásérzésben és kötelességtadásban, önmegtagadásban és eszmányi törekvésben méltán mintaképe lehet az emberiségnek.’
Bármely más halandó, ha még oly nagy tökélyre vitte is, bármily magasan álljon is a legtisztább törekvéssel, a legszentebb
akarattal, mégis csak hozzá ér a földnek pora, hozzáfér a ké-
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tf31y, a csüggedés, a gyarlóság, nem úgy Mózes, aki angyalokkai vette fel a harcot az égben és legyőzte őket. Olyan volt ö
wint egy terebélyes tölgy, mely a felziidiilt viharoknak fergeteivei dacolni tud, dacolni mer, de azok előtt meghajolni vagy
nyomása alatt megtörni nem képes. Szirt volt élete, szilajon
csapkodták körül a hullámok, de sem az árlapály lassú mosása,
sem az orkántól csapkodott hullámhegyek nem tudták erős állásában megingatni mindaddig, mig befejezte azt a müvet, amelynek egész életét szentelte. Mennyit küzdött, mennyit szenvedett ő
eszményiéért. Odaált ama országút közepére, amelyen az emberiség a cifra hazugságok délibábjait hajhászta és hirdette a halandóknak az igét, az isteni igazságot, az erényt, az erkölcsöt,
a jogot, a szeretetet, a hűséget és a könyörültességet. Oh valóban ő  איש האלהיםisteni férfi volt.
״ לפני מותוHalála előtt“, ott állt előtte a halál küldöttje,
-hogy lelkét vegye, de Mózes azt mondta neki: Várj! És elkezdte
Izráelt áldani.  ״ יי מסיני באAz Örökkévaló Szinajról jött“. Midrfis szerint Isten minden nemzetet megkinálta a Tórával, de egy
sem akarta elfogadni, vállalni, inig Izráelhez ért, aki készséggel
vallotta: Mindent, amit az Ur parancsol megtesszünk és meghallgatunk. Aztán Mózes elkezdte áldani Izráelt törzsönként.
 ״ יחי ראובן ואל ימותÉljen Reuben és meg ne halljon“. Miért e
kettős kifejezés: éljen és meg ne halljon? Éljen e földön utódalban és meg ne halljon a másvilágon, vétke Jákob ágyának
kicserélése miatt, meg ne toroltasék rajta a másvilágon. Reuben
után Judáról emlékezett meg. Miért ily sorrendben? Mivel Júda
is őszintén bevallotta bűnét úgy, mint Reuben, ezért áldotta
meg őket Mózes közvetlen egymásután. Judát megáldotta nagy
erővel, hogy ellenségeit háborúban legyőzhesse.
 וללוי אמרLéviről mondta: Mivel Lévi törzsfiai kardot rántottak az aranyborjú imádók ellen és nem voltak tekintettel
még rokoni kötelékekre sem, hanem leszúrták mindazokat, akik
szemérmetlenül imádták a bálványt, ezért Ígérte Mózes • nekik,
hogy a későbbi korban, midőn Antiochusz meg fogja támadni
Izráelt, Lévi nemzetségéből származó hasmoneusok: Matiszjahú
és fiai fogják legyőzni és az országból kiűzni.  לבנימין אמרBenjáminről mondta, hogy Isten szentélyei az ő birtokterületén fognak^ felépülni. Benjámin részesült a legnagyobb áldásban, mivel
az ő örökségében• Isten dicsősége fog lakózni.  וליוסף אמרJózsefről mondta, hogy országa meg legyen áldva az ég drága-
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ságaival, harmattal és vízzel, hogy szép gyümölcs teremjen henne,
arany és ezüst bőven találtassák földjében. Midras mondja:
Azért áldotta meg Mózes József földjét, mivel Adám vétkezett,
hogy felesége rábeszélésének engedett, ebbeli bűne miatt Isten
a földet megátkozta, József azonban ellentállt Potifár felesége
csábszavainak, ezért Mózes megáldotta földjét. Rabbi Iszerli kérdi :
Miért nem áldotta meg Mózes Simeon törzsét? Mert — a Tálműd tanítása szerint — Simeon törzséből fognak származni a
Szentirás irói és a tanítók, ezek pedig, ha jó soruk volna, nem
foglalkoznának e kevés anyagi haszonnal járó mesterséggel.
 שמח זבולון בצאתך,,örvendj Zebúlun mentedben, Izakar pedig
sátraidban״. Megáldotta Zebulont, hogy .kereskedjék és tartsa
el Izakart, aki a szent tan tanulmányozásnak szenteli *életét.
Előbb áldotta meg Zebulont, pedig Izakar volt idősebb, ez azt
jelenti, hogy aki a hittudóst támogatja,, hogy zavartalanul és
gondtalanúl búvárkodhassék a Tórában, annak az érdeme nagyobb mint magáé a hittudósé. Zebulont hosszan áldotta meg,
Izakart csak röviden, néhány szóval, mivel az az áldás, amit
Izakarnak osztott nem annyira földi javakra vonatkozik, mint
inkább túlvilágiakra. Gadról mondta: Áldott aki kiterjeszti Gad
határát, mint oroszlán tanyázik, szétszaggat kart meg koponyát ! .
Mivel Gad birtoka Izráel országának határán túl  ־יvolt, megáidotta Mózes különös érővel,, hogy az ellenséget, mely Izráel
ellen voiuil, még mielőtt az országba betörne, legyőzhesse.
 וירא ראשית לוKiválasztott magának birtokot, כי שם חלקת מחוקק
 ספוןmivel próféciái sejtelme volt, ho^y a nagy törvényhozó
Mózes ott fog elteniettetni.
Nattalit is termő országgal áldotta meg. ולאשר אמר ב ר ך
 מבניםAserről niendta: Áldott a fiuk közül xVser, legyen ő kedveltje testvéreinek és mártsa olajba lábát ״azaz fölötte sok
olaj teremjen országábán. Aztán megáldotta Izráelt egyetemben
és megdicsérte, mondván:  אשריך ישראל מי כמוךBoldog vagy te
Izráel! Ki olyan mint te? Nép, melyet csak ^sten segít, de más
senki. Ellenségeid eltagadják magukat előtted, mint a Giboniták
Jósua idejében, te pedig magaslataikat taposod.
Azután Mózes fölment Nebn hegyének tar tetejére, a térmészet rejtelmes némaságában, egyedül várja a bekövetkező véget. Még egyszer körülnéz, áttekinti Izráel majdani országát, a
harcmezőt, ahol népe le fogja győzni számos . ellenségeit. וימת
 ש□ משהott halt meg Mózes. A lélek, mely százhúsz észtén-

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

וראינה

תאת הברכה

*צ ^נה

döig lakozott porhüvelyébe nem akart belőle kiszállni, niig Isten homlokon nem csókolta Mózest, ekkor bontakozott ki nagy
lelke על פי יי
Őröli 0Vcil0 cijliíiinctk Gí111tí(3s6r0 gs fölszcillt ^
magasabb régiókba, a niGnnybc, IstGnh6z. Maga az Örökkévaló
tGttG Mózgs tGstét áz örök nyugalom liclyérG. SGriki SGiii tudja
sírhelyét. Százhúsz éves volt, mikor meghalt, nem homályosodott
el a szeme és nem fogyott meg az ereje. Izrael fiai harminc
napig siratták öt. Utódja Jósua pedig el volt telve a bölcsesség
szellemével, mert Mózes reá tette kezeit. Izráel fiai hallgattak
Jósuára, követték tanácsait és úgy cselekedtek, amint az Örökkévaló megparancsolta Mózesnek.
Halálát maga

az

Örökkévaló is

megsiratta,

mondván:

״ מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי עוןKi áii fel ezentúl
érettem a rosszak ellen? Ki fog érettem küzdeni a gonoszókkal szemben^^ Az egek könyeztek a föld is gyászolt, az
angyalkar zokogva kiáltott fel:  צדקת יי עשהAz Örökkévaló
igazát végezte és Ítéleteit Izráellel. Jósua pedig jajveszékelt:
 ״ ולא קם נביא עוד בישראלÉs nem támadt többé oly próféta ízráelben, mint Mózes, akit ismert az Örökkévaló szinröl-szinre.
Meghalt! Az anyaföld befogadta a legnagyobb férfit, akihez hasonló nem volt és nem lesz a földön. 0 elment örökre,
itt hagyta népét, mely annyiszor félre ismerte öt és nemes szándókát, de melyet ö mégis úgy szeretett hibáival együtt. Elment
harag nélkül, áldva népét utolsó heleleteig. Áldással távozni a
működés szinteréröl — ez a legnagyobb jutalom, amely hálándónak adatik, áldást hozni, osztani, hinteni mennél nagyobb
körre, mennél több emberre — nemcsak az életben, de még a
búcsúvétel pillanatában is — ־túlvilági öröm, a halhatatlanság
dicsfénye. Ebből az isteni jutalomból jutott ki az élete alkonyatán Mózesnek. Kötelessógtúdás az önzetlenséggel, emberszeretetet a népéhez való törhetlen ragaszkodással, alázat az Isten
megismerésével párosúlt benne és lett mintaképe annak, hogy
mit tehet, mit vóg(5zhet és mit szenvédhet az egyén az összeségért.
De ha eltűnt is szemeink elöl, azért élni fog ö az emberek emlékezetében mindaddig, amig csak egy ember lakja e
földet. Minden egyes szava, melyet az általa irt Tóra megörökített egy-egy új tavaszt hord méhében : eszmék kikeletjét,
melynek szintén meg van a maga rügyfakadása és bimbóhasadása. Mint a holt rögböl új életet fakaszt elő a tavaszi nap-
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sugár azonkép az ö igéiből kisugárzó veröfény is termékenyitö
bizsergést varázsol a hagyományokban eldermedt lelkekbe, új
sóvárgások csiráznak a régi érzelmek talajában és az új vágyak szárnyain új eszmék szállnak a szivekbe és örökön cseng
füleinkben a próféta lelkes felhívása:  יזכרו תורת משה.,Emlékezzetek Mózes tanára
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Dr. Weinberg Gyula
Szuszmann Adolf
Steril Sándor
Schichtancz Ármin
Tauber Vilmos borkereskedő
Zuker Henrik.
f

0
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Franki Béla.
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Franki Jakab.
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Wetzler Fülöp.
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Weisz Samu ügyvéd segéd.
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Schwarz Jónás és fia.
Budapest;
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Dr. Dách Sándor
Friedmann Salambn tanár
Feldmann M. rabbi
Friedmann József
Grünwald Miksa
Grünfeld Ignácz
Groszberg szerkesztő
Halász Náthán isk. igazg.
Lobi Dávid
Orsz. rabbi. kép. könyvtár
Pintér Ignácz
Müller Ignácz, könyvkereskedő
Dr. Rakonitz Gyula
Sternberg Ármin
Dr. Totis Vilmos
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Widder Mór.
Bögellő
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Galandauer Jakabné.
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Pollak Adolf
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Fleischmann Simon
Freund József
Fischer Adolf
Goldschmied Ignácz
Grünfeld Jakab
Grüngold Lipót
Haár Ignácz
Haar József
Haar Henrik m
Haar Gyula
Klein Sándor
Pasclikusz Károly
Popper Sándor
Rosenberg József
özv. Steiner Henr.
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Dióspatony:
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Fleischmann Mór mészáros.
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Bauer Lajos pók mester
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Brüll Mór
Blumenberg József
Breuer Miksáné
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Dávid Salamon örökösei
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Dekner Ferencz
Skrek Lipót hentes
Ehrenfeld Sándor hitk. jegyző. Schwarcz Dávid
Engel Max
Schwarcz József
Engel Lipót
ifj. Schwarcz Antal
Farkas István gyógyszerész
ifj. Schwarcz István
Frey Miksa
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Federweisz Lipótné
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Fleischmann Dávid
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Fleischmann Salamon
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Kohn Hermán
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Perlblum Jakab
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Porjesz Lipót
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Pollák Ignácz
Grünzweig Samu.
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Rosenbaum Gyula
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Spinner Lázárné
Fleischmann Simon
Stern Béla
Steiner Salamon
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Steiner Gyula
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Fleischmann Fülöp
Wiener Simon
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Weisz Dávidné
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Weisz Hermina
Weisz Arnold
Baumgarten József
Weisz Gábor
Baumgarten Aladár
Weisz Benő
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Weisz Lipót
Grászner Dávidné
Weisz Samu
Krausz Károly
Weincr Hermán
Klein Vilmosné
Wolf Ignácz,
Kohn Herme^n
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Gyömöre:

Kluger Gyula.
Győr:

Deutsch Sándor
Kraiisz Ígnácz
Kohn Zsiga
Meller József
Paskusz Samu
Raáb Samu
Dr. Schwarcz főrabbi
Salczer ígnácz
Weisz Hermán vendéglős
Weisz József
H odos:

Tolnauer Adolf.
Hanna:

Komárom;
Brüll ígnácz
Raab Dávid liitk. elnök
Spitzer Arnold
Schwarcz vaskereskedö
Weisz és Fleischmann.
Kis־K ő rö s:
Schwarcz Móricz.

Reichmann József.
Kunhegyes;

Kisvárad:
Danczig Miksa
Klein Jenő
Klein Bernát
Schwarcz Mór .
Troplovics József

Braun Zsigmond
Ehrlich Endre
Ehrlich Márton
Epstein Géza
Ncufeld Mór
Blum József
Klein Mór
Schwarcz Alajos
Schwarcz Vilmos
Tóth ígnácz
Weisz Benő.

Kolozsvár:
Glasner Mózesné
Dr. Grün A. Lipót
Hirsch Adolf
Löffler Vilmos
Tischler Mór
Wertheimer Steiner Irma
Wertheimer Áron.

Kapjon;

Hirsch Jeremiás.

Mezőkövesd;
Schwarcz Géza.

Kassa;

Pastenek Jenő
Róth Mór
Rótb Jakab

Bpielberger P-ajospé...

m
Szilágy ísk. igazgató
Strauszmann Benőné
Tiferesz Becliürim Égylet
Weisz Samu ügyvéd segéd.
Kapuvár:
Goldsclimied Samu
Rosenthal N.
Rosenberger Dávid
Rosenberg Miksa
Rosenberg Adolf
Schönfeld Márk
Steiner József.
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Miskoicz:
Fábián Gusztáv
Groszmann Abrahám
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Klein Dezső
Radó Artúr
Reich Adolf
Steril Laj OS
ifj. Schwarcz Vilmos
Trebits József dr.

Kóth Hermán
Klein Adolf
Reisz Ármin vaskereskedö
Stein Mayer főrabbi
Scliik Sámuel.

Nagymegyer:
Adler József
Breiner kereskedősegéd
Bródy Béla tanitó
Berger Lajos
Goldstein Gyula
Kornfeld Hermina
Lőwinger füszerkereskedö
Neumann füszerkereskedö
Spán Lázár

Steril Ignácz

#

Nyarad:
Nyárasd:
Franki Adolf.
Nemes-Ócsa:
Holczer Adolfné
Schwarcz Miksa.
Nyék:

Grosz Adolf.
Nyitna:

Nagyszőllős:
Erdély Lipót
Berger Hermán
Fischer Ignácz
Gestetner Lipót alisp. irod. igazg-Guttmann Sámuel
Kovács Kálmán ügyvéd írnok Himler Miksa dr.
Markovits József niüteclinikus Kolin Annin
Róth Her1n.־vn Ugyvódsegéd
Katz főrabbi
Rubin Salamon tkpztári könyvelÖj^-^tz Áron rabbi
Rubin Tilda
Linkenberg József
Stark Samu igazgató tanitó
Nagyvárad:

Brúder Jenöné
Schwarcz^ József
Nagyszombat:
Bernfeld Lipót
Deitelbaum Ede
Fuchs Gyula
Fuchs Sámuel
Groszmann N.
Horn Lajos
Izr. Statusq. Iskola
Reisner Bernát
Si'don Gyula
Schlesinger Hermán
özv. Herczog Abrahámiié

Nyíregyháza:
Boros Sámuel
Glück Mór
Goldmann Mór
Halász Mór
Herskovitz Gyula
Kende Sándorné
Kleinnian Géza
Löwy Lipót
Reich Adolf
Schiller Gyula
Ungar Menyhért
Őszöd:

líohn Mihály
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Padány:
Goldberger Mihály
Reisz Márk
Pápa:
Beck Zsigmond
Bettelheim Ede
Bodánszky Gusztáv
Hermán Jónás
Krausz Vilmos
Krausz Albert fia
Kohn Lipótné
Kuttner Gáspár
Löwy xidolf
Löwenstein Jakab
Mayer Mór
^Steiner Zsigmond
Sternfeld Márkusz
Sellenfreund Miksa
Toch József
Ungár Sámuel
Wéber Albert
Weltner Manó.
Pozsony:

t

Cion Egylet
Frey Menase
Grünfeld Béla hitk. jegyző
Gestetner Lázár
Hoffmann Miksa
Löwensohn borkereskedő
Neumann Dávid
Orth. Izr. Népiskola
Rosenbaum Zsiga
Steiner pék-mester.
S á ro sfa :
Lusztig Márkusz.
Sátoraljaújhely:

Somorja:
Barna Samu
Braun József
Goldmann Mór ~
Goldstein Józsefné,
Somlyóvásárhely:
Breuer Sámuel
Weltner Ignácz.
Szentantal:
Schubert Lipót.
Szépviz-Szentmihály:

Komlós Nándor.
Szanisziau:

Böhm Nándor.
Sza n y:
Singer Ignácz.
Szem pcz:
Csillag Zsiga
Ehrenfeld József
Stekl Mór.
Sze re d :

Salczer J.
Paschkusz Ignácz
Iskolaszék.
Tamási:
Hirsch Ignácz.
Tapoicza:
Dr. Fischer Gyula hitk. elnök.
♦

Tiszadada:
Klein Zsigmond.
Tejfalu:

Tauber Áron
Löwinger Simon.
♦

Líchtenstein Beruát
Neufeld József.

Tíszaszalka:
Weisz Menyhért.
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Trenosén í
Kohn Kálmán hitk. jegyző.

Tóth:
Franki Ernő
Guttmann Sándor
Krausz Miksa
Krausz Salamon
Raab Salamon
Schick Frigyes dr. ügyvéd‘
Rosenberg Ignácz dr. orvos
Schnürmacber Samu
Scbwarcz Jakab
Winkler Ignácz
Winkler Sándor
Winkler Samu.

Tokái:
Deutsch Miksa
Edlis Farkasné
Fried Samu
Haasz József
Kúp fér Hermán
Neumann Albert
Scbwarcz Lipót
Weisz Dávid.

Stern Adolf rabbi.
Ungvár:
Braun József
Brody Aladár
Edelstein Jenő
Giibner Szidónia
Guttmann Mihály
Guttmann Salamon
Krausz Menachum
Mermelstein Vilmos
Moskovits Mór
Roth Emanuel.
Udvarnok:
Freund Miksa.
Ugornya:
Grosz Móricz.
Várkony:
Arnstein Zsigmond.
f

Vámosmikoia:
Dr. Somer Mór ügyvéd
Zólyom :

Gerö Adolf.

Ha netán tévedés úton egy b. előfizető neve nem fordulna elő
szives elnézését kérjük.
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Könyvnyomdakönyv-, papír-, íróés .rajzszerkereskedés
ruggyantabélyegzőgyár.
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Ajánlja a mai kor igényeihez mérten dús és választékos Ízléssel berendezett

hol mindenféle nyomdai munkák és pedig: müvek, kör-

levelek, kimutatások, árjegyzékek, étlapok, számlák,
rovatolt táblázatok, ügyiratok, levélpapír és boríték
cégnyomattal, meghívó-, belépti- és látogatójegyek,
táncrendek és falragaszok, stb. különféle színben és
\

nagyságban, tisztán és ízlésesen, gyorsan és méltányos
áron készíthetők el.
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