


anításunk Yair Cohen rabbi  nevéhez 
fűződik. Ezen a héten két hetiszakaszt olva
sunk: a Vájákhél és a Pekudé hetiszakaszokat.

Vájákhél hetiszakasz többek  között 
arról szól, hogy a Teremtővel 

nem lehet üzletelni, nem lehet 
bizniszelni. Vannak, akik tisztességte
len úton szereznek pénzeket – lopás, csa
lás, rablás, uzsorakamat, vevők becsapá
sa, stb. által –, amit a Tóra határozottan 
megtilt. Ráadásul ezek az emberek a til
tott módon szerzett pénzükkel kapcsolat
ban azt mondják: „Most pedig megyünk 
és adományozunk a zsinagógának, a jesi
vának, és ezzel minden rendben lesz, a 
Teremtő minden rosszat eltöröl.”

Ez azonban nem így működik!

Egy fiatalembernek, Jicháknak az volt 
az álma, hogy híres legyen és a televízió
ban szerepelhessen. Azt mondta,  annak, 
hogy az álmát elérje, az az ára, hogy 
Shabbatkor is dolgoznia kell.

Azt kérdeztem: „Ezt te hogy gondolod? 
Hiszen Shabbatkor dolgozni nagyon  súlyos 
bűn a Teremtő szemében, amiért borzasz
tó nagy árat kell fizetni.” Azt válaszolta: 
„Nagyon sok pénzt fogok keresni, amiből 
majd létrehozok egy népkonyhát, és így a 
Teremtő mindent megbocsát nekem, azt 
is, hogy megszegem a Shabbatot.” Azt fe
leltem: „Mégis mit gondolsz, Jichák, azt 
hiszed, hogy lehet üzletelni HáShemmel? 
Azt hiszed, ha megszeged a Shabbatot, 
majd pedig adományozol, jócselekedete
ket teszel, ezzel minden rendben lesz? A 
helyzet az, hogy ez nem így működik és 
az a pénz, amit a Shabbat megszegésével 
szerzel, az semmit sem fog érni!”

A szent Zohár azt mondja: aki azt 
gondolja, hogyha adományoz és jócsele
kedeteket tesz, ezzel neki mindent meg
bocsát a Teremtő, az az ember egyszerű
en képzelődik.

Vannak, akik bár nem egyenes úton 
jutnak bevételhez, ezt követően mégis 
azt hiszik és azt mondják: „Most pedig 
indulunk és adunk az általunk megszer
zett pénzből másoknak is! Adományo
zunk a jesivának, a zsinagógának és a 
Teremtő minden rossz cselekedetünket 
elnézi, elfelejti nekünk.”

A Tóra azonban ezt nagyon  szigorú an 
tiltja, és azt mondja, hogy senki ne ado má
nyozzon tisztességtelenül szerzett pénzből. 

Az Örökkévaló azt akarja, hogy kizáró-
lag olyan pénzből adományozzunk, amit 
becsületes, tisztességes úton szereztünk! 
Az Örökkévaló meghagyta, hogy senki ne 
adományozzon olyan pénzből, ami igazá
ból nem is az övé, amit valakitől ellopott, 
elrabolt, tisztességtelen kamatszedésből 
vagy mások becsapásából származott. Az 
Örökkévaló azt mondja: „Nekem nincs 
szükségem ilyen adományokra! Nekem 
ne ilyen pénzekből adományozz!”

Ezzel kapcsolatban szeretnék  elmesélni 
egy történetet, melynek főszereplője Aha-
ron Jehuda Leib Steinman rabbi (1914
2017) zc’’l, aki nemzedékének egyik legna
gyobb rabbija volt. Steinman rabbi kezei 
között minden nap milliónyi értékű dollár 
ment át, de abból egyetlen egy centet sem 
tett el a saját zsebébe. Olyan puritán éle

tet élt, hogy például ötven éven keresztül 
nem volt hajlandó a saját lakását kifesteni. 
Minden egyes centet a jesiváknak adott. 
Arra sem volt hajlandó, hogy a fából ké
szült bejárati ajtaját kicserélje, pedig már 
senkinek sem volt olyan régi ajtaja. Egy 
nap meglátta egy rabló a rabbi rozoga fa 
ajtaját, aki tudta, hogy a rabbinál mindig 
sok pénz van, és biztos volt benne, hogy a 
pénzszerzése most igazán könnyű lesz. Így 
hát megvárta, amíg mindenki elment ott
honról, aztán egyszerűen berúgta az ajtót 
és elvitte az összes pénzt, amit csak talált.

Amikor a rabbi hazaért, rögtön értet
te, mi történt, gyorsan megnézte azt a he
lyet, ahol a pénzt tartotta és látta, hogy az 
összeset elvitték. Ekkor megkérdezte ma
gától: „Vajon mi lehet az én privát pén
zemmel?” És látta, hogy az ő privát pén
zéhez nem nyúltak. Innen tudta a rabbi, 
hogy tiszta, tisztességes jövedelemről van 
szó, mert ahhoz nem nyúltak, a Teremtő 
nem engedte, hogy azt elvigyék.

Tudni kell, hogy nem lehet üzletel-
ni, nem lehet bizniszelni HáShemmel! 
Ezért ne próbáljunk lopással, csalással, 
uzsorakamattal és hasonló, tiltott mó
don szerzett pénzekből adományozni és 
jótékonykodni, mert az semmit sem ér! 
A Teremtőt kizárólag csak az érdekli, 
hogy a tisztességesen megszerzett jöve-
delmünkből hajlandóak vagyunk-e se-
gíteni másokat, zsinagógának, jesivának 
vagy jó célokra adományozni, stb.... mert 
ez az, amit szívesen fogad a Teremtő, és 
annak, aki ezt teszi, mindig meglesz a ju
talma! A  rossz úton szerzett jövedelmet 
viszont nem lehet így tisztára mosni! 

Kívánok minden jót, és hogy minden
kinek legyen része egy szívetlelket emelő 
Shabbatban, és ebből kapjon áldást egész 
hétre! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)





inisorozatunk Avner Kavasz rabbi ne vé hez fűződik.

cniutnak párkapcsolati vetülete is van, ugyanis, ha 
egy nő megengedi, hogy belőle idegenek mindent 

lássanak, akkor az már nem lesz vonzó.

Egy zöldséges azt mesélte, hogy először beleteszi az epret 
egy rekeszbe, majd egy részét letakarja és csak kb. 30 centi
métert enged belőle látni a vevőknek. Azt mondta, ez a mód
szer csodát tesz, és így sokkal több epret tud eladni. Miért? 
Azért, mert az emberek kíváncsiak arra, hogy mi van a le
takart rész alatt. Természetesen ott is ugyanaz az eper van.

Ha egy nő szemérmesen öltözködik, akkor sokkal jobb 
lesz a kapcsolata a férjével. Miért? Mert ezzel nemesebbé 
 teszi a kapcsolatukat, így válik egyedülállóvá és 
csak kettőjükre tartozóan bensőségessé.

Ha félretesszük a vallási részét, nézzük 
meg, ha sikerülne rábeszélni egy nőt, hogy 
a bensőséges párkapcsolat érdekében sze
mérmesen öltözködjön, akkor ki lehetne 
az, aki ebben az esetben meghatározhat
ná, hogyan is öltözködjön? Mert az egyik 
ember azt mondja majd az öltözetére, hogy 
az szemérmes, a másik viszont azt, hogy 
nem az. Honnan tudhatja akkor hát?

Van erre egy jó megoldás. Amikor egy nő felöltö
zik, álljon a tükör elé és kérdezze meg magától: „Vajon mit 
szólnának az utcán, ha ebben az öltözetben látnának?” 
Mindenkinek van lelkiismerete, így aki ezt megteszi, annak 
a saját lelkiismerete fogja megmondani az igazságot, hogy 
az általa viselt öltözet szemérmese vagy sem?

   

Egy nő lelkiismerete pontosan tudja, mely testrészeket kell 
eltakarnia és melyeket nem feltétlenül, mert nem vonzzák 
úgy a tekinteteket. Ezzel a lelkiismerettel kell egy nőnek a 
tükör előtt állnia. Volt mégis egy hölgy, aki ennek ellenére 
azt kérdezte, honnan tudhatná egészen biztosan, melyik a 
szemérmes öltözködés és melyik nem az?

Azt válaszoltam: „Állj a tükör elé és kérdezd meg, 
hogy mit szólna ehhez a Teremtő? És kérdezd meg azt ön

magadtól, hogy az emberek az utcán mit szólnának: izgató
nak tartanák vagy megnyugtatónak.” A nők lelkiismerete 
meg fogja adni erre a helyes választ.

Napjainkban van még egy dolog, ami rendkívüli mó
don vonzza az emberek tekintetét, ez pedig a nőnek a haja. 
Nem véletlen, hogy a nők óriási összegeket költenek a ha
jukra, mert tudják, hogy a szép hajjal képesek magukra 
vonzani a tekinteteket. Nincs is ezzel semmi baj mindad
dig, amíg a férj és a feleség között segíti a kapcsolatot és ál
tala a nőt a férje számára teszi vonzóvá. A problémák akkor 
kezdődnek, amikor a szép haj idegenek tekintetét vonzza. 
Éppen ezért a zsidó hagyomány szerint a vallásos nők el
takarják a hajukat, mert kizárólag a férjüknek tartogatják 

a szépségüket, és ez a lényeg. Mindenkinek tud
nia kell, hogy a szép haj nagyon vonzó, és ké

pes bevonzani az idegen embereket, ami óri
ási problémákat okozhat egy házasságban.

A haj befedése, eltakarása egy nő számá-
ra olyan, mint a korona egy királynő szá-
mára. Ettől nem kell félni, sőt! A nő csakis 
a férjének mutassa meg a szépségét és ne 

vonzzon magára idegen tekinteteket a szép 
hajával és a szemérmetlen öltözékével, mert 

az súlyos gondokat okozhat a házasságában.

  

Attól, hogy egy nő eltakarja a haját az utcán és nem mutatja 
meg idegeneknek, ez nem azt jelenti, hogy ne legyen ápolt, 
vagy ne járjon fodrászhoz. Dehogyis! Az a fontos, hogy ezt  
csak a férjének mutassa meg és az ő tiszteletére tegye. Ami
kor egy feleség azt mondja a férjének: „Drága férjem, fod
rásznál voltam és 30.000 forintot költöttem arra, hogy szebb 
legyen a hajam, hogy szebb legyek számodra és ezt egyedül 
csak neked szeretném megmutatni” – van ennél nagyobb 
ajándék egy férj számára? Ha egy nő így viselkedik, egészen 
biztos, hogy senki és semmi nem állhat a házastársak közé.

Kívánok mindenkinek örömteli, szép párkapcsolatot és 
házasságot, minden elképzelhető jót, és ne feledkezzetek el 
másokról sem, mert nagyon sok embernek van most szük
sége segítségre. Iten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


