
anításunk Zamir Cohen rabbi nevé hez fűződik.

MINI hetiszakaszunk végén a Tóra 
részletezi, hogy nekünk,  zsidó em-
bereknek mely állatok húsát  szabad 
elfogyasztanunk és  melyeket nem. 

Leírja azt is a Tóra, melyek a kóser  állatok 
és mik a kóserság jelei. Két jele, két feltéte-
le van és mind a kettőnek teljesülnie kell:  
az egyik, hogy az állat kérődző, a másik pe-
dig, hogy hasított patájú legyen. A zsidó val-
lás volt az első a világon, amely bevezette, 
hogy mit szabad megenni és mit nem szabad.

A modern tudományos kutatások bebizo-
nyították, hogy a kóser állatok az agyban lévő 
véráramlást tekintve különböznek az összes 
többi állattól. A kóser állatnál két csatornán 
megy fölfelé a vér az agy irányába, majd egy 
ponton csatlakoznak egymáshoz és egy csa-
tornán folytatják útjukat az agy felé. Ez azt je-
lenti, hogy a kóser állat levágásánál – amikor 
egy állatot kóser módon vágnak le – egyetlen 
pillanatra sem lesz semmiféle fájdalma vagy 
szenvedése annak az állatnak. Ez is egy elké-
pesztő és rendkívül csodálatos dolog! A Te-
remtő úgy alkotta meg azokat az állatokat, 
amelyeknek az elfogyasztását megengedte a 
zsidó nép számára, hogy azoknak az állatok-
nak egy pillanatnyi szenvedésben se legyen 
részük, ha kóser módon vágják le őket. Itt sze-
retném megjegyezni, hogy az állatkínzás szi-
gorúan tilos a Tóra előírásai szerint.

Ha viszont valaki egy nem kóser állatot, 
például egy lovat akar levágni kóser módon, 
hiába teszi ezt, a kóser vágás nem fog segíte-
ni annak az állatnak, szenvedni fog és fájdal-
mai lesznek mindaddig, amíg el nem pusztul. 
Vannak, akik azt mondják, hogy egyáltalán 
nem lenne szabad az állat húsát elfogyaszta-
ni, viszont, ha az Örökkévaló megengedte Iz-
rael népének, hogy bizonyos fajtájú állatokat, 
ha kóser módon vannak levágva, szabad elfo-
gyasztania, akkor nekünk nem kell nagyobb 
cáddikoknak lennünk a világ Teremtőjénél!

A Kabbala bölcsei felfedték előttünk, hogy-
ha egy Tórát tanuló ember megeszi egy kóser 
állat húsát, azzal nemhogy rosszat, hanem ki-
fejezetten jót tesz! Egyrészről, ahogy mondtuk, 
a kóser állat nem szenved egy pillanatig sem, 
másrészről pedig, spirituális szempontból ezzel 
felemeljük a kóser állatot az ember szintjére.

Mi a különbség aközött, hogy valaki kóser 
vagy nem kóser ételt eszik? Hogyha nem 
kóser ételt eszik, ezzel tulajdonképpen meg-
fertőzi a lelkét és nem lesznek spirituális ér-
zelmei. Ismerünk olyan embereket, akik gyer-
mekkorukban kóser ételt ettek és az érzelmeik 
nagyon spirituálisak voltak, majd miután, saj-
nos, már nem ették azt, ezzel számukra meg-
szűntek ezek a spirituális érzelmek. Ennek a 
fordítottját is látjuk, amikor valaki felnőtt ko-
rában megtér, tsuvát csinál és hirtelen nagyon 
erős spirituális érzelmei lesznek.

Mondok egy példát! Két zsidó ember el-
megy Jeruzsálemben a Siratófalhoz. Egyikük 
ott azt mondja: „Ez egy ugyanolyan fal, mint 
az összes többi a világon!” A másik ember vi-
szont meghatódva áll, imádkozik és tudja, 
hogy ez a fal a jeruzsálemi Szentélynek volt az 
egyik fala, és hogy most is ott van a Sechina, 
az i-teni Fény! Mi a különbség kettejük kö-
zött? Az, hogy egyikük kóser ételt eszik, mási-
kuk pedig tréflit (és ez spirituális értelemben 
is igaz a kettejük közötti különbségre).

A Kabbala bölcsei azt írták, ha az ember 
nem eszik, akkor meghal. Mindenki tudja, so-
káig nem élhet az ember evés nélkül. De fel-
merül a kérdés, hogy miért? Hiszen a lélek egy 
spirituális erő. Akkor vajon, hogyha az ember 
nem eszik, miért száll ki ez a spirituális lélek a 
testéből? Tudnunk kell, hogy a kenyérnek nem-
csak materiális, hanem spirituális része is van. 
Nincs olyan dolog a világon, amelynek csak 
materiális része lenne és ne lenne spirituális ré-
sze is. A Kabbala szerint az élettelen dolgoknak 
is van spirituális lelke, van bennük élet, mozgás, 
csak azt a mi szemünk nem látja, nem érzékeli.

Ari Hakadosh, Szent Ári (Rabbi Jicchák 
Luria, 1534-1572) zc’’l azt mondja, hogy a 
test megkapja az energiát a kenyérnek az 
anyagi részéből, a lélek pedig azt a spirituá-
lis erőt, amelyre szüksége van, azt megkapja a 
kenyérnek a spirituális részéből. Ezért a lélek 
benne marad a testben. Ari Hakadosh a Kab-
balában ezt úgy magyarázza, hogy az ember 
tulajdonképpen maga a lélek, a test csak egy 
csomagolás számára. Hogyha az ember nem 
eszik, akkor hiányozni fog a lélek számára az 
a spirituális energia, spirituális erő, amely az 
ételben benne van, így a lélek egyszerűen ki-
száll a testből, vagyis az ember meghal.

A Kabbala bölcsei azt írták, egyáltalán 
nem mindegy, hogy az ember milyen ételt fo-
gyaszt, mert az állatok spirituális szintje is kü-
lönböző. Vannak olyan állatok, amelyek meg-
felelnek Izrael lelki, spirituális szintjének, és 
vannak olyan állatok, amelyek nem felelnek 
meg. Ez azonban egyáltalán nem véletlen! 
Nem egy meggondolatlan rulett-játék hatá-
rozta meg, melyik kóser állatot szabad meg-
enni és melyiket tilos. Láthatjuk, hogy min-
den kóser állat  növényevő és mind finom 
lelkületű. Ezzel szemben a nem kóser állatok 
ragadó, húsevő, kegyetlen tulajdonságokkal 
rendelkező állatok. A Kabbala azt írja, hogyha 
egy zsidó ember megeszi a nem kóser húst, a 
teste ugyan meg fogja kapja ugyanazt az ener-
giát, mint a kóser hústól, viszont a lelke ne-
gatív spirituális erőt fog kapni, ami elrontja. 
Ez olyan, mintha valaki a diesel autójába ben-
zint töltene, egyszerűen el fog romlani ettől. 
Ha valaki nem ismeri a titkokat, az még nem 
menti fel őt. Ha egy ember például elmegy az 
orvoshoz, aki antibiotikumot ír fel számára, 
és ő azt mondja, hogy: „Kérem szépen, amíg 
meg nem ismerem ennek a gyógyszernek az 
összetételét és meg nem értem a testben le-
zajló pontos működési mechanizmusát, ad-
dig nem veszem be” – erre az orvos termé-
szetesen azt válaszolná: „Ön a felelős a saját 
életéért, ha veszélyeztetni akarja azt, az az ön 
dolga! Ha pedig tényleg szeretné megismerni, 
akkor menjen el egy gyógyszerészeti egyetemi 
képzésre, amelyet én is elvégeztem.” Ha tehát 
az Örökkévaló azt mondja az embernek, hogy 
„ezt szabad enned, azt pedig tilos”, akkor ezt 
érdemes meghallgatni és betartani!

Kívánok minden elképzelhető jót, legyen 
mindenkinek Shabbat Shalom, Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)
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ölcseink azt mondják, egyetlen óra a túlvilágon, egyet-
len óra a túlvilági élvezetből többet jelent, mint ennek 
a világnak az összes élvezete. Rámbám (Majmonidész, 

1137-1204) zc’’l megkérdezi, akkor hogy-hogy nem részlete-
zi ezt a Tóra? Miért nem hasonlítja össze a két élvezetet? Mi-
ért nem próbálja ezzel motiválni az embereket? Rámbám el-
képesztő választ ad erre! A Tóra igaz és nem fog hazudni az 
embereknek csak azért, hogy motiválja őket.

Ha van egy születése óta nem látó em-
ber, hiába próbáljuk neki elmagyarázni a 
színeket, ez nem fog sikerülni. Hiába mon-
danánk azt, hogy a zöld szín olyan, mint a 
falevél színe és a kék szín olyan, mint az ég 
színe, hiszen számára ismeretlenek a színek-
hez kapcsolt élmények, ezek teljes egészében 
hiányoznak az élményvilágából. Éppen ezért 
a Tóra is hiába írná le, hogy mit jelent, milyen 
ez a túlvilági élvezet, mert az annak megértésé-
hez szükséges tapasztalat nincs benne az élmény-
világunkban, és bármennyire is szárnyaló és színes a 
képzeletünk erre vonatkozóan, az mind kevés ahhoz, hogy ezt 
felfogjuk és ezért úgy tűnne számukra, mintha a Tóra hazud-
na nekünk.

Mohamed persze kitalálta és azt mondta a híveinek, hogy 
mindazon élvezet, ami ezen a világon van, ugyanazok vár-
ják a túlvilágon is. De akinek van egy kis tudása és egy icipi-
ci ismerete a lélekről és a Mennyországról, tudja, hogy semmi 
köze nincs a két élvezetnek egymáshoz. Mi egy olyan világ-
ban élünk, ahol van anyag. És bár vannak fizikai ismereteink, 
sem a fizika, sem a kémia törvényei nem adnak magyarázatot 
az élet legalapvetőbb jelenségeire. Életünket a gondolataink és 
az érzéseink irányítják, amelyek nem materiális, nem anyagi 
jellegűek. Így aztán mindenfajta materiális, fizikai élvezet is a 
képzeletünk irányítása alatt áll. A túlvilág viszont az igazi vi-

lág, és ott valóban azt fogja érezni az ember, azt az élvezetet, 
ami a valóság.

Miért van az és mit jelent, hogy egy óra a túlvilági élvezet-
ből az sokkal jobb és erősebb, mint ennek a világnak az összes 
élvezete. Ez azt jelenti, hogy mi, itt a földi világban nem ismer-
jük, nem tudjuk, hogy milyen a túlvilági élvezet. Például, ha egy 
ember elmegy egy pékség előtt, hirtelen lelassul a mozgása. Mi-
ért? Mert nehéz elszakadnia a pékségből áradó illattól. Nem egy 
konkrét sütemény, hanem csak az illat az, amitől nehéz elsza-

kadnia. Olyan ez, mint az ember a Mennyország kapujá-
ban, aki nem megy be oda, csak ott megy el mellette.

A Kabbala bölcsei azt mondják, hogy egyet-
len óra a túlvilágon, a Mennyország kapujá-
ban sokkal erősebb és jobb élvezetet nyújt, 
mint az összes élvezet az első embertől kezd-
ve egészen a Messiás eljöveteléig, mint az 
összes generáció összes emberének az ösz-

szes élvezete.

Felmerül a kérdés, a rossz ösztön hogyan 
képes mégis becsapni bennünket? Úgy, 
hogy azt mondja: „Én készpénzben fizetek.” 

Ha például egy gyereknek vettek egy lottószelvényt, 
amivel száz millió dollárt nyert, és ezt egy felnőtt meglátja, mit 
csinál? Kivesz a zsebéből egy kis cukorkát és azt mondja a gye-
reknek, hogy: „Cseréljünk!” A gyerek örül neki, hiszen szá-
mára a cukorka a fontos. Így tesz, sajnos, a rossz ösztön is! 
Megpróbál bennünket készpénzzel kifizetni: földi élvezettel, 
„cukorkával”, és megpróbálja elvenni tőlünk az örök élveze-
tet, az örök életet. Aki megérti ennek a jelentőségét, nem fogja 
hagyni, hogy a rossz ösztön néhány pillanatnyi földi élvezetért 
elvegye tőle az örök életet és az örök élvezetet, hiszen egyetlen 
egy óra a túlvilágon nagyobb élvezetet jelent, mint az összes él-
vezet ebben a világban!

Kívánom nektek, hogy mindig tudjátok, mi a valódi élve-
zet és ne engedjétek a rossz ösztönnek, hogy elvegye az örök 
életet és az örök élvezetet tőletek!

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


