


anításunk Yona Metzger rabbi ne-
véhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arról szól, hogyan le-

het a gondolatokat tettekre 
váltani.

A Szóbeli Tórában, a Talmudban, 
a Bava Batra traktátus 78. fejezeté-
nek 2. oldalán bölcseink azt fejtege-
tik, hogyan jár jobban az ember, ha 
a bűnei elkövetésével elveszíti a vi-
lágot, vagy ha a jócselekedetek, a 
micvák teljesítésével megnyeri azt?

Bölcseink arra tanítottak ben-
nünket, hogy morális számadást 
kell végeznünk. De vajon mit is je-
lent ez a morális számadás?

Ben Yishai rabbi érdekes módon 
ad magyarázatot erre a kérdésre. Azt 
mondja, hogy minden számadáshoz 
számokra van szükség. A számok 
pedig 0-tól 9-ig állnak a rendelkezé-
sünkre. A 0-nak nincs értéke, hiszen 
nulla. Az érték 1-től kezdődik: 1, 2, 3, 
stb. Ha az 1-es szám jobb oldalára te-
szünk egy nullát, akkor ezzel megtíz-
szereztük az 1-es szám értékét, ha két 
nullát teszünk, akkor megszázszo-
roztuk, ha hármat, akkor pedig már 
ezerszeresére emeltük az 1-es szám 
értékét, és így tovább. Minél több a 
0, annál nagyobb a sokszorozódás: 
millió, milliárd, trillió, trilliárd... Ha 
viszont az 1-es szám bal oldalára he-
lyezzük a nullát, akkor nem változik 
és ugyanúgy nulla marad az értéke, 
mint az egymagában álló nullának. 

Ben Yishai rabbi azt mondja, 
hogy a nulla a gondolatot szimboli-
zálja, hiszen ha egy dolog megma-
rad a gondolat szintjén, akkor annak 

nem lesz értéke, ugyanolyan, mint a 
nulla. Ha viszont a gondolatot cse-
lekedetté alakítjuk, ha tettekre vált-
juk, ezzel megsokszorozzuk az ér-
tékét. Tudjuk, hogy a cselekedet a 
gondolattal kezdődik. Ha a gondo-
latból cselekedet lesz, akkor elértük 
a célt. Amikor az 1-es szám jobb ol-
dalára tesszük a nullákat, akkor meg-
sokszorozzuk az 1-es szám értékét és 
teljesítjük a megfelelő célt, amit sze-
rettünk volna elérni.

Ugyanez vonatkozik a tfilinre is! 
Nem elég, ha csak a fejünkre tesszük 
a tfilint, a helyes gondolatok érdeké-
ben, hanem a kezünkre is kell tflint 
helyezni, a cselekedetek, a tettekre 
váltás érdekében. És ez azt szimboli-
zálja, hogy a gondolatokból cseleke-
detek, tettek legyenek! És ha megfe-
lelő módon helyezzük az 1-es szám 
mellé a nullákat, akkor ezzel meg-
sokszorozzuk annak értékét és tel-
jesítjük a megfelelő célt, amit sze-
retnénk elérni. Ez tehát a számadás 
egyik része.

Nézzük a számadás másik részét! 
Ha egy lap egyik oldalára írunk egy 
1-es számot, a másik oldalára  pedig 

egy nullát, ebben az esetben külön 
marad a lap egyik oldalán az 1-es 
szám, a másik oldalán pedig a nulla. 
Viszont, ha a lapnak ugyanarra az ol-
dalára írjuk az 1-es számot és a nul-
lát is, akkor megsokszorozhatjuk az 
értékét. Ebből azt tanulhatjuk, hogy 
egy zsidó embernek egyedül nincs 
ereje, erő csak az egységben van! 
Viszont, hogy egy lapnak ugyanar-
ra az oldalára írjuk az 1-es számot, 
viszont alá írjuk a nullákat, akkor 
megint csak magában ott marad az 
1-es szám és magában ott maradnak 
a nullák. Tehát mindenképpen egy-
más mellé – méghozzá az 1-es szám 
jobb oldalára – kell kerülniük a szá-
moknak ahhoz, hogy megsokszoroz-
zuk az értékét és komoly értéke le-
gyen. Ez azt is jelenti, hogy egymást 
egy szemmagasságban kell néznünk 
és ugyanúgy kell értékelnünk a má-
sik embert akkor is, ha esetleg nem 
úgy gondolkodik, mint ahogyan mi.

Tehát három dologról van szó: 
az első, hogy a gondolatokat cse-
lekedetekre, tettekre kell válta-
nunk, a második, hogy egységnek 
kell lennie közöttünk, a harmadik 
pedig, hogy egy szemmagasságban 
kell néznünk egymást, azaz egyfor-
ma partnerekként kell tekintenünk 
egymásra. Így leszünk egységesek és 
erősek!

Kívánom, hogy az egész népben 
meglegyen ez az egység, mert ha 
egységben vagyunk, akkor senki sem 
bánthatja Izrael népét. Kívánok min-
denkinek minden elképzelhető jót, 
áldást és örömöt! Shabbat Shalom! 
Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
zt kérdezte RáMBáN (Rabbi Mose ben Nách-

mán, Nachmanidész, 1194-1270) zc’’l, hogy: 
vajon miért teremtette az Örökkévaló kü-

lön-külön az állatokat, miért nem rögtön lett egy hím 
oroszlán és egy nőstény oroszlán, egy hím elefánt és 
egy nőstény elefánt, egy hím zsiráf és egy nőstény 
zsiráf, és így tovább az összes állattal kapcsolatban? 
Miért nem teremtette őket úgy, mint ahogy az 
embert teremtette, hogy egyben 
legyenek? Vajon miért nem? 
Hiszen úgy is tudta, hogy 
majd kettéválasztja őket. Ez 
olyan, mintha azt mond-
ta volna az Örökkévaló: „Elő-
ször egyben teremtettem őket, 
majd utána rájöttem, hogy le-
het jobb is, ezért aztán szétválasz-
tottam őket.” De természetesen nem 
erről van szó!

RáMBáN egy fontos tanítást adott ezzel kapcso-
latban számunkra: az állatoknál, a hím és a nőstény 
állat közötti párkapcsolat kizárólag a fajfenntartásról 
szól, nem több ennél. Ezért például, ha egy hím ló ta-
lálkozik egy nőstény lóval, akkor ott csakis fajfenntar-
tásról van szó, semmi más kapcsolat nincs közöttük. 
A hím ló megy tovább és találkozik egy másik nőstény 
lóval, és így tartják fenn a saját fajukat.

Az Örökkévaló viszont azt mondja: „Az ember-
nél ez másképp van. Számotokra mást jelent a pár-

kapcsolat!” Amikor egy vőlegény házasságkötéskor 
a hüpe alatt ráhúzza a gyűrűt menyasszonya ujjára, 
és azt mondja neki: „Ezáltal a gyűrű által légy nekem 
szentelve Mózes és Izrael törvényei szerint” – abban 
a pillanatban a lelkeik összefonódnak és egy lélekké 
válnak. Ez azt jelenti, hogy az embernél a házasság, a 
párkapcsolat nemcsak a fajfenntartásról szól, hanem 

ez egy szent lelki és testi kapcsolat is! 
Tehát mind a kettőnek, lelki és tes-

ti kapcsolatnak is kell lennie! Így 
aztán, amikor a vőlegény a meny-
asszony ujjára húzza a gyűrűt, at-
tól a pillanattól kezdve a feleség 

számára tilos minden más férfi 
a világon, csakis egyetlen férfi, 

a férje lehet az életében. És ter-
mészetesen, ugyanígy van a férj 
esetében is, hogy a férj számára 

tilos minden más nő, csakis a fe-
lesége lehet az életében.

Ha jobban szeretnénk érteni, hogy ez mit is jelent, 
akkor gondoljunk Ádámra és Évára! Hiszen Ádám 
számára a paradicsomban csak Éva volt, Éva számá-
ra pedig csak Ádám, mert nem volt más ember rajtuk 
kívül. Ha így élnek a házasfelek a házasságban, hogy 
„csak ő van számomra a világon”, akkor egészen biz-
tos, hogy örömteli házasságuk és párkapcsolatuk lesz!

Kívánom mindenkinek, hogy egy valóban nagyon 
jó, nagyon boldog és igazán örömteli házassága le-
gyen! I-ten áldjon benneteket!

 
 
 

 

   

   
 


