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Bevezetés 

A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo 
Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermelés-
sel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.  

Magyar nyelven először most jelenik meg egy teljes gyüjtemény Rásinak a 
Tórához írt magyarázataiból. Mindez Georg (Gyuri) Katcz ügyvéd úr jóvoltából, aki 
küldetésének tekinti Rási tanításának terjesztését, és szívén viseli kommentárjának 
magyar nyelvű kiadását. Teszi ezt szüleinek, dr. Katcz Sándornak (Alexander) és 
Schwartz Irénnek illetve a Soában elhunyt nagyszüleinek és nagynénjeinek emléké-
re. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy a zsidó klasszikusok magyar 
nyelvű kiadásáról ismert kiadónk most ennek a jelentős műnek a kiadására is 
vállalkozhatott.  

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a 
Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt 
az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). 
Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási 
olyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a 
„Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják. (Ez nem azt jelenti, hogy maga Rási 
ilyen betűkkel írt volna, hanem csak azt, hogy a nyomdászok ilyen betűkkel szedték 
kommentárját.) 

Rási a zsidó történelem egyik legnehezebb korszakában élt. Végigszenvedte a 
Nyugat-Európán végigdúló első keresztes hadjáratot, s élményeit szívettépő liturgi-
kus versekben örökítette meg. Fia nem volt, volt viszont három rendkívül tanult leá-
nya. Kései kéziratai közül jó néhány lányai leírásában maradt ránk. Báálé-Hátoszá-
fot (Talmud-kommentátorok) néven emlegetett vejei és unokái a következő nemze-
dékek legkiválóbb nyugat-európai akadémiáinak vezetői voltak.  

Rási Tóra-kommentárjai hagyományos és kritikai módszerek bonyolult kombiná-
ciójára épülnek. Rási sok esetben híven idézi egy-egy vers talmudi értelmezéseit, 
míg más esetekben inkább a betű szerinti magyarázatot választja. Ez a látszólagos 
következetlenség számos későbbi tanulmányozóját késztette arra, hogy valamilyen 
mélyebb rendszert keressen ebben. A lubavicsi rebbe például egy olyan értelmezési 
rendszert állított fel, mely szerint Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését 
magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés 
eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát 
adják. 

A hagyományos értelmezések idézésekor a klasszikus rabbinikus irodalom széles 
spektrumát veszi igénybe, köztük a Talmud mellett a tárgumokat (amelyek fontos 
támpontként szolgálnak számára a homályos értelmű héber szavak lefordításában), 
a homiletikai és halachikus Midrást. Annak ellenére, hogy minden magyarázata 
valamilyen forrásra alapul, az itt közölt fordításban csak egyes helyeken jeleztük e 
forrásokat, mivel mindegyik jelölése túlságosan növelte volna a terjedelmet. 
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Rási sok esetben a héber szavakat általa „lááz”-nak nevezett korabeli francia 
megfelelőikkel fordította, miáltal a középkori francia nyelv egyik legkorábbi írásos 
feljegyzése is neki köszönhető. Gyakran idézi két spanyol zsidó tudós, Menáchem 
ben Szruk és Dunas ben Labrat lexikográfiai és nyelvtani munkáit. 

Kijelenthető, hogy Rási a legkiválóbb tanítók képességeivel rendelkezett. 
Megérezte, hol találják majd nehezen érthetőnek a tanulók az anyagot, és olyan ma-
gyarázatokat adott, amelyeknek mind a kezdők, mint a tapasztalt tudósok hasznukat 
vehetik. Itt jegyezzük meg, hogy értelmezéseiben Rási egyes helyeken az idézett 
mondatrészletet beépíti magába a magyarázatba, másutt viszont az idézett szó vagy 
szavak után új mondattal kezdi kommentárját. 

Az itt közreadott fordításhoz több héber kommentárt és angol fordítást is 
felhasználtunk, ilyen például a Sáj lámorá (Jeruzsálem, 2003), Chájim Dov Chavel 
rabbi tudományos Rási kiadása és kommentárja (Jeruzsálem, 1982), a The Metsu-
dah Chumash/Rashi (New Jersey, 2001), a Mesorah Publications Ltd. (New 
York, 1995) kiadása és a The Pentateuch and Rashi Commentary, The Jewish 
Publication Society kiadása (Philadelphia, 1949). 

Kiadásunkban a magyar fordításba ágyazva szerepel Rási eredeti héber szövege, 
hogy ezáltal még könnyebben lehessen azonosítani a héber szövegrészek magyar 
megfelelőit. E fordítási-szerkesztési elvet még olyan esetekben is betartottuk, amikor 
az eredeti héber mondat szórendjének hű követése kicsit nehezebben megérhető 
szórendet eredményezett a magyar fordításban. Legyen az olvasó jutalma e nehéz-
ségekért a Szentírás nyelvének jobb megértése, gyakorlása. 

A most megjelent kommentárnak előfutára volt az 1998–99-ban megjelent rövid 
Rási válogatás, amely annak idején a Gut Sábesz hetilap harmadik évfolyamában 
jelent meg, és a 2007–08-ban megjelent Szemelvények Rásinak a Tórához írt 
kommentárjából című sorozat. A közreadott mű már tartalmazza a teljes hetisza-
kasz héber és magyar szövegét is. Külön fejezzük ki köszönetünket Dr. Klár And-
rásnak is, aki könyvkiadási munkánkban mindig mellettünk áll! 

A kommentár kiadásával nagy feladatra vállalkoztunk, és ehhez kérjük az Önök 
segítségét is. Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük, juttassák el hozzánk a rasi@ 
zsido.com email címre. 

 
Budapest, 5770. tévét 24. 

 
 

Oberlander Báruch  
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Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) ָוֵאָרא ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Isten megmutatkozik Mózes előtt. Megígéri, hogy a „megszabadítás négy 
formáját” alkalmazva kivezeti Izrael gyermekeit Egyiptomból, megszabadítja 
őket rabszolgaságukból, megváltja őket és az Ő saját, választott népévé teszi 
őket a Szináj hegyénél; végül beviszi őket az Országba, amelyet még a 
pátriárkáknak ígért elévülhetetlen örökségül. Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, és 
kijelöli Áront tolmácsnak. Mózes és Áron ekkor már 80, illetve 83 éves.  
 (2Mózes 6:2–7:7.) 

• Mózes és Áron ismételten megjelennek a fáraó előtt, hogy követeljék tőle Isten 
nevében: „Bocsásd szabadon az Örökkévaló népét, hogy szolgálhassák Őt a 
sivatagban!” De a fáraó újra meg újra visszautasítja őket. Áron botja kígyóvá 
változik, és elnyeli az egyiptomi varázslók kígyókká változott botjait. Isten ezt 
követően egy sor csapással sújtja az egyiptomiakat.  (2Mózes 7:8–13.) 

• A Nílus vize vérré változik; békák hada árasztja el az országot; tetvek lepik el az 
embereket és az állatokat. A városokban vadállatok pusztítanak csapatostul; a 
háziállatokat dögvész pusztítja el; fájdalmas kelések kínozzák az egyiptomiakat. 
Hetedik csapásként pusztító jégverés záporozik alá az égből. De „dacos volt a 
fáraó szíve, és nem bocsátotta el Izrael gyermekeit, amint hirdette az 
Örökkévaló Mózes által.”  (2Mózes 7:14–9:35.) 

 
  )ב, שמות ו(.  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָֹוה,ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל מֶֹׁשה

És szólt Isten (Elokim) Mózeshez és mondta neki: Én vagyok az 
Örökkévaló (JHVH)! (2Mózes 6:2.) 

ר ֱאלִֹהים ֶאל מֶֹׁשהַוְיַדֵּב  – És szólt Isten Mózeshez...1 – ִּדֶּבר ִאּתֹו ִמְׁשָּפט – [Isten] 
ridegen beszélt vele, – ַעל ֶׁשִהְקָׁשה ְלַדֵּבר ְולֹוַמר – mert [Mózes] is kemény hangon szólt 
hozzá korábban, mondván:2 – ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶּזה – „...Miért tettél rosszat ezzel a 
néppel?” 

'ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה  – ...és mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló!3 –  ֶנֱאָמן
 Meg lehet bízni bennem, hogy tisztességesen„ [Azaz] – ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב

                                                 
1 Az Elokim név a szigorú igazságosság isteni attribútumát jelöli, a JHVH pedig a 

könyörület attribútumát. 
2 Fentebb 5:22. 
3 Hogyan lehet Mózes panaszára válasz az, hogy „Én vagyok az Örökkévaló!”? 
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megjutalmazom – ַלִּמְתַהְּלִכים ְלָפַני – mindazokat, akik Előttem járnak. –  ְולֹא ְלִחָּנם
 hanem azért, hogy – ִּכי ִאם ְלַקֵּים ְּדָבִרי – ,És nem hiába küldtelek el téged – ְׁשַלְחִּתיָך
megtartsam ígéretemet, – ֶׁשִּדַּבְרִּתי ָלָאבֹות ָהִראׁשֹוִנים – amelyet az ősatyáknak tettem.”4 
ֶׁשהּוא ִנְדָרׁש ְּבַכָּמה ְמקֹומֹותּוַבָּלׁשֹון ַהֶּזה ָמִצינּו  –  – Sok más helyen is ilyen értelemben 
találkozunk ezzel [a kijelentéssel]: – ֲאִני ה'  – „Én vagyok az Örökkévaló!”, –  ֶנֱאָמן
ר ֵאֶצל עֹוֶנׁשמּוְּכֶׁשהּוא ָא – ,számítani lehet arra, hogy büntetni fog [azaz] – ְלִהָּפַרע  – 
amikor [az „Én vagyok az Örökkévaló!”] büntetéssel kapcsolatos 
szövegkörnyezetben tűnik fel, – ְּכגֹון ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך – mint ott is, hogy:5 
„...úgyhogy megszentségtelenítsd Isten nevét. – ֲאִני ה'  – Én vagyok az 
Örökkévaló.”6 – ּוא אֹוֵמר ֵאֶצל ִקּיּום ִמְצוֹותּוְכֶׁשה  – és amikor a micvák teljesítésével 
kapcsolatos szövegkörnyezetben szerepel, – ְּכגֹון ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם אֹוָתם – mint:7 
„Tartsátok meg parancsolataimat és teljesítsétek őket. – ֲאִני ה'  – Én vagyok az 
Örökkévaló,” – ֶנֱאָמן ִלֵּתן ָׂשָכר – [akkor azt jelenti:] „Bízhattok bennem, 
megjutalmazlak benneteket.” 

 
   )ג, שמות ו(.  ּוְׁשִמי ְיהָֹוה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם,ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ְּבֵאל ַׁשָּדי

És megjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mint Mindenható 
Isten, de ezen a nevemen: Örökkévaló nem ismertettem meg magamat 
velük. (2Mózes 6:3.) 

 ,az ősatyáknak – ֶאל ָהָאבֹות – ...És megjelentem – ָוֵאָרא
 Azaz] – ִהְבַטְחִּתים ַהְבָטחֹות – ...mint Mindenható Isten... – ְּבֵאל ַׁשָּדי

valahányszor] ígértet tettem nekik, – ּוְבֻכָּלן ָאַמְרִּתי ָלֶהם – mindig azt mondtam nekik: 
 Én vagyok a Mindenható Isten.”8„ – ֲאִני ֵאל ַׁשָּדי –

לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם' ּוְׁשִמי ה  – ...de ezen a nevemen: Örökkévaló nem 
ismertettem meg magamat velük. – לֹא הֹוַדְעִּתי ֵאין ְּכִתיב ַּכאן – nem az áll itt, 
hogy lo hodáti (nem ismertettem meg), – ֶאָּלא לֹא נֹוַדְעִּתי – hanem az, hogy lo 
nodá’ti (nem váltam ismertté), – לֹא ִנַּכְרִּתי ָלֶהם – [azaz] „nem ismertettem fel általuk 
ת ֶׁשִּליֶמֱאְּבִמַדת  –  – megbízhatóságom attribútuma szerint, – ֶׁשָעֶליָה ִנְקָרא ְׁשִמי ה'  – 
amelynek okán Hásémnek9 neveztetek, – ֶנֱאָמן ְלַאֵּמת ְּדָבַרי – [és ami arra utal], hogy 

                                                 
4 „Tehát nem helyes, hogy azt kérdezed: Miért tettél rosszat ezzel a néppel?” 
5 3Mózes 19:12. 
6 Azaz: „És biztos lehetsz benne, hogy meg foglak büntetni.” 
7 Uo. 22:31. 
8 1Mózes 17:1; 35:11. 
9 A tetragrammaton. 
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bízni lehet abban, hogy megtartom ígéreteimet. – ֶׁשֲהֵרי ִהְבַטְחִּתי – Tettem ugyanis 
[olyan] ígéreteket – ְולֹא ִקַּיְמִּתי – amelyeket [eddig még] nem tartottam meg.”10 

 
שמות (.  ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה,ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען

   )ד, ו

Szövetségemet azonban megkötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán 
országát, tartózkodásuk földjét, ahol hajdan tartózkodtak. (2Mózes 6:4.) 

 ,Szövetségemet azonban megkötöttem velük – ְוַגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ְוגֹוֵמר
stb. – ְוַגם ְּכֶׁשִּנְרֵאיִתי ָלֶהם – [Vagyis] amikor megismertettem magam velük – ל ַׁשַּדיְּבֵא  
– Mindenható Istenként, – ִהַּצְבִּתי ְוֶהֱעַמְדִּתי – egyben megkötöttem – ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֵניֶהם 
– szövetségemet köztem és közöttük. 

ְלַאְבָרָהם  – ...hogy nekik adom Kánaán országát... – ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען
 ezt – ֶנֱאַמר – A körülmetéléssel foglalkozó fejezetben Ábrahámnak – ְּבָפָרַׁשת ִמיָלה
mondja [Isten]:11 – ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְוגֹוֵמר – „Én vagyok a mindenható Isten… – ְוָנַתִּתי ְלָך – 
És adom neked – ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך – és magzatodnak, akik utánad lesznek, – ֵאת ֶאֶרץ 
 Izsáknak [a – ְלִיְצָחק – ”.lakóhelyül az országot, hol jövevény vagy – ְמגּוֶריָך
következőt mondta]: – ִּכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך – „mert neked és magzatodnak –  ֶאֵּתן ֶאת ָּכל
הַוֲהִקימֹוִתי ֶאת ַהְּׁשבּוָע – ,adom mindezeket az országokat – ָהֲאָרצֹות ָהֵאל  – és 
megtartom az esküt, – ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם – amelyet esküdtem atyádnak, 
Ábrahámnak.”12 – ְואֹוָתּה ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם – És az esküt, amelyet 
Ábrahámnak esküdtem, – ְּבֵאל ַׁשַּדי ָאַמְרִּתי – a Mindenható Isten [Nevemen] 
esküdtem. – ְלַיֲעקֹב – Jákobnak [a következőt mondta]: – ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי – „Én vagyok a 
Mindenható Isten, – ְּפֵרה ּוְרֵבה ְוגֹוֵמר – szaporodjál és sokasodjál stb. – ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
 és az országot, amelyet [adtam Ábrahámnak és Izsáknak, neked adom – ְוגֹוֵמר
majd].”13 – ֲהֵרי ֶׁשָּנַדְרִּתי ָלֶהם – Tehát [láthatod], hogy tettem ígéreteket nekik, –  ְולֹא
 .de [egyelőre még] nem teljesítettem [azokat] – ִקַּיְמִּתי

 
, שמות ו(.  ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי,ם אָֹתםְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדי

   )ה

                                                 
10 Isten tehát Hásémként ismertette meg magát az ősatyákkal, amely név az isteni 

megbízhatóság attribútumára utal, ám életükben nem tudták megtapasztalni, hogy 
Isten valóban teljesíti a nekik tett ígéreteket, ugyanis az ígéretek beváltásának ideje 
akkor még nem érkezett el. 

11 1Mózes 17:8. 
12 Uo. 26:3. 
13 Uo. 35:11. 
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Azonfelül Én hallottam Izráel gyermekeinek jajkiáltását, mivelhogy az 
egyiptomiak rabszolgaságra kényszerítik őket, és megemlékeztem 
szövetségemről. (2Mózes 6:5.) 

ַּצְבִּתי ְוֶהֱעַמְדִּתי ַהְּבִריתְּכמֹו ֶׁשִה – Azonfelül Én...14 – ְוַגם ֲאִני  – „Amiképpen 
meghatároztam és felállítottam a szövetséget, – ֵיׁש ָעַלי ְלַקֵּים – azonképpen kell meg 
is tartanom azt. 

 hallottam Izráel – ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – Ezért – ְלִפיָכְך –
gyermekeinek jajkiáltását, – ַהּנֹוֲאִקים – akik azt kiáltozták, hogy –  ֲאֶׁשר ִמְצַרִים
 ,az egyiptomiak rabszolgaságra kényszerítik őket – ַמֲעִבִדים אָֹתם

ִּכי  – ,arról a szövetségről – אֹותֹו ַהְּבִרית – ...és Én megemlékezem – ָוֶאְזּכֹר
 ָאַמְרִּתי לֹו – mert »a részek között« kötött szövetség megkötésekor – ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים
– azt mondtam neki:15 – ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי – »De ítéletet tartok azon a 
népen is, amelyet szolgálnak«16” 

 
י ֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָֹוה ְוהֹוֵצאִת

   )ו, שמות ו(.  ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים,ֵמֲעבָֹדָתם

Azért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az Örökkévaló és kivezetlek 
benneteket Egyiptom szenvedései alól és megmentelek titeket 
rabszolgaságukból és megváltalak titeket kinyújtott karral és nagy 
ítéletekkel. (2Mózes 6:6.) 

 ennek az eskünek az értelmében [Vagyis] – ַעל ִּפי אֹוָתּה ַהְּׁשבּוָעה – ...Azért – ָלֵכן
'ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה  – ...mondd meg Izráel fiainak: „Én vagyok az 

Örökkévaló... – ַהֶּנֱאָמן ְּבַהְבָטָחִתי – akiben lehet bízni, hogy beváltom az 
ígéretemet.” 

 Mert ezt – ִּכי ֵכן ִהְבַטְחִּתיו – ...és kivezetlek benneteket... – ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם
ígértem: – ׁש ָּגדֹולְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּו  – „és ezután nagy vagyonnal fognak 
kivonulni.”17 

 az [Vagyis] – עֹול ַמָּׂשא ִמְצַרִים – ...szenvedései [Egyiptom]... – ִסְבלֹת
Egyiptom szenvedései okozta bajok. 

 
ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם  ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ,ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים

   )ז, שמות ו(. ִמַּתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים

                                                 
14 Mire utal ez az „azonfelül”? 
15 Ábrahámnak. 
16 Uo. 15:14. 
17 Uo. 
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És magamhoz fogadlak benneteket népül és Istenetek leszek és 
megtudjátok, hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek, aki 
kivezettelek benneteket Egyiptom kínszenvedései alól. (2Mózes 6:7.) 

 
 ְוָנַתִּתי ,ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אָֹתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

   )ח, שמות ו(. אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ְיהָֹוה

És beviszlek titeket abba az országba, amelyre felemeltem kezemet, 
hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adjam, és most nektek fogom 
adni örökségül Én, az Örökkévaló! (2Mózes 6:8.) 

 [Vagyis] – ֲהִרימֹוִתיָה ְלִהָּׁשַבע ְּבִכְסִאי – ...felemeltem kezemet... – ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי
„Felemeltem, hogy megesküdjem Trónusomra.” 

 
   )ט, שמות ו(.  ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה,ֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיַד

És így beszélt Mózes Izráel fiaihoz, de ők nem hallgattak Mózesre 
lehangoltság és nehéz rabszolgaság miatt. (2Mózes 6:9.) 

מֶֹׁשהְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל   – ...de ők nem hallgattak Mózesre... – לֹא ִקְּבלּו ַּתְנחּוִמין – 
[Azaz] nem fogadták el vigasztaló szavait. 

 Ha valaki – ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ֵמֵצר רּוחֹו – lehangoltság… miatt.18... – ִמּקֶֹצר רּוַח
lehangolt állapotban van, – ּוְנִׁשיָמתֹו ְקָצָרה – akkor szaggatottan lélegzik, –  ְוֵאינֹו ָיכֹול
  .és nem tud mélyeket lélegezni – ְלַהֲאִריְך ִּבְנִׁשיָמתֹו

 Hallottam [egy magyarázatot]19, amelyik hasonlít – ָקרֹוב ְלִעְנָין ֶזה ָׁשַמְעִּתי –
ehhez, – ְּבַפְרָׁשה זֹו – ebben a szakaszban, – ְך ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזרֵמַרִּבי ָּברּו  – [mégpedig] 
Baruch rabbi ben Eliezer rabbitól,20 – ְוֵהִביא ִלי ְרָאָיה ִמִּמְקָרא ֶזה – és ő a következő 
versből hozott bizonyítékot nekem: – ַּבַּפַעם ַהּזֹאת אֹוִדיֵעם – „Azért ez alkalommal 
tudtul adom nekik, – בּוָרִתיֶאת ָיִדי ְוֶאת ְּג  – megismertetem velük karomat és 
hatalmamat, – ְוָיְדעּו ִּכי ְׁשִמי ה'  – és így megtudják, hogy az Én Nevem: 
Örökkévaló.”21 – ָלַמְדנּו – [Ebből] azt tanuljuk, – ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַאֵּמן ֶאת ְּדָבָריו – 
hogy amikor az Örökkévaló beváltja ígéretét, – ֲאִפּלּו ְלֻפְרָענּות – még amikor 
büntetésről van is szó, – מֹוִדיַע ֶׁשְּׁשמֹו ה'  – tudatja velünk, hogy az Ő neve 
Örökkévaló. – ְוָכל ֶׁשֵּכן – Ez még inkább így történik, – ַהֲאָמָנה ְלטֹוָבה – amikor egy 
[megígért] jutalom teljesítésére [kerül sor].  

                                                 
18 Kocer ruách szó szerint azt jelenti, hogy légszomj. 
19 Rási itt a 2. és 6. vershez adott („Én vagyok Hásém”) valamint a 3. vershez („de ezen a 

nevemen: Örökkévaló”) adott magyarázatára utal. 
20 Rási kortársa. Terjedelmes életművében Rási ezen az egy helyen hivatkozik rá. 
21 Jeremiás 16:21. 
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ְלִעְנָין ֶׁשל  – ,Bölcseink mindazonáltal úgy magyarázták ezt – ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו –
 amikor Mózes – ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה – ,mint ami egy korábban tárgyalt dologra utal – ַמְעָלה
azt mondta: – ָלָמה ֲהֵרעָֹתה – „Miért tettél rosszat?”22 – ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – Az 
Örökkévaló [akkor] azt felelte neki: – ֲחַבל ַעל ְּדָאְבִדין ְוָלא ִמְׁשַּתְּכִחין – „Mily kár azokért, 
akik eltávoztak,23 és nem pótolhatók!” – ֵיׁש ִלי ְלִהְתאֹוֵנן ַעל ִמיַתת ָהָאבֹות – Okom van 
gyászolni az ősatyák halálát, – ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ִנְגֵליִתי ֲאֵליֶהם – [mert] sokszor 
megnyilatkoztam nekik – ְּבֵאל ַׁשַּדי – [az] Él Sádáj [Névvel], – ְולֹא ָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשֶמָך – és 
ők [sosem] kérdezték: „Mi a neved?”24 – ְוַאָּתה ָאַמְרָּת – Te viszont azt kérdezted 
tőlem:25 – ַמה ְּׁשמֹו – „[Ha megkérdeznék,] mi a Neve, – ָמה אֹוַמר ֲאֵליֶהם – mit 
mondjak nekik?” 

ּוְכֶׁשִּבֵּקׁש ַאְבָרָהם  – azonban megkötöttem velük, stb.26... – ְוַגם ֲהִקמִֹתי ְוגֹוֵמר
 nem – לֹא ָמָצא ֶקֶבר – ,És amikor Ábrahám el akarta temetni Sárát – ִלְקּבֹור ֶאת ָׂשָרה
talált helyet hozzá, – ַעד ֶׁשָּקָנה ְּבָדִמים ְמֻרִּבים – s végül drága pénzért kellett megvennie 
[a sírhelyet].27 – ְוֵכן ְּבִיְצָחק – Hasonlóan: Izsák esetében; – ִעְרֲערּו ָעָליו – akadtak 
ellenzői – ַפרַעל ַהְּבֵארֹות ֲאֶׁשר ָח  – a kutak miatt, amelyeket ásott.28 – ְוֵכן ְּבַיֲעקֹב – 
Hasonlóan: Jákob esetében [írva van]: – ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה – „És megvette a 
telket,”29 – ִלְנטֹות ָאֳהלֹו – hogy ott felverje a sátrát, – ְולֹא ִהְרֲהרּו ַאַחר ִמּדֹוַתי – és 
mégsem vontak kérdőre tetteim miatt, – ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָלָמה ֲהֵרעָֹתה – te viszont azt 
kérdezted: „miért tettél rosszat [ezzel a néppel]?” –  ְוֵאין ַהִּמְדָרׁש ִמְתַיֵּׁשב ַאַחר ַהִּמְקָרא
 Mindazonáltal a Midrás több okból is sincs összhangban a – ִמְּפֵני ַּכָּמה ְדָבִרים
[Szentírás] szövegével. – ַאַחת – Először is [azért], – ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר – mert [a Szentírásban] 
nem az áll, hogy – לֹא ָׁשֲאלּו ִלי' ּוְׁשִמי ה  – „És ők nem kérdezősködtek a Nevem – 
Örökkévaló – felől.”30 – ְוִאם ּתֹאַמר – Ha azt mondanád [válaszul erre a kérdésre], – 
 – ֶׁשָּכְך ְׁשמֹו – ,nem tudatta [hogy a vers azt akarja mondani, hogy Isten] – לֹא הֹוִדיָעם

                                                 
22 Fentebb 5:22. 
23 Vagyis az ősatyák. 
24 Vagyis „Nem akarták kikutatni valódi mivoltomat.” 
25 Uo. 3:13. 
26 4. vers. Itt most példák következnek olyan helyzetekre, ahol érthető lett volna, ha az 

ősatyák megkérdőjelezik Isten tetteit. 
27 Annak ellenére, hogy a földet neki és leszármazottainak ígért az Örökkévaló. Lásd 

1Mózes 23. 
28 1Mózes 26:15. 
29 Uo. 33:19. 
30 Hanem az, hogy „ezen a nevemen: Örökkévaló nem ismertettem meg magamat velük.” 

(3. vers) 
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hogy ez az Ő neve,31 – ֲהֵרי ְּתִחָּלה ְּכֶׁשִּנְגָלה ְלַאְבָרָהם – [én azt válaszolnám:] De hiszen 
az elején, amikor [Isten] megjelent Ábrahámnak – ֵּבין ַהְּבָתִרים – „a részek között” 
[kötött szövetség alkalmával], – ֶנֱאַמר – az áll [a Szentírásban]: – ֲאִני ה'  – „Én vagyok 
az Örökkévaló, – ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִדים – aki kivezettelek Ur-Kaszdimból.”32 – 
ְך ַהְּסִמיָכה ִנְמֶׁשֶכתֵהיַא – Továbbá – ְועֹוד  – hogyan függ össze a szöveg – ִּבְדָבִרים – 
azokkal az állításokkal, – ֶׁשהּוא סֹוֵמְך ְלַכאן – amelyeket [a Tóra] közvetlenül ez után [a 
vers után] helyez: – ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ְוגֹוֵמר – [ti.] „Azonfelül Én hallottam, stb.”33 –  ָלֵכן
 Ezért én – ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר – Azért mondd meg Izráel fiainak”34„ [:és] – ֱאמֹור ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
azt mondom, – ִיְתַיֵּׁשב ַהִּמְקָרא ַעל ְּפׁשּוטֹו – magyarázzuk a verset egyszerű [azaz szó 
szerinti jelentése szerint], – ָאְפָניוָּדָבר ָּדבּור ַעל  – mindegyik kijelentést a maga 
kontextusán belül, – ְוַהְּדָרָׁשה ִּתָּדֵרׁש – [Bölcseink] magyarázatát pedig magyarázzuk 
úgy, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:35 – ֲהלֹא כֹה ְדָבִרי ָּכֵאׁש – „Nem olyan-e az Én igém, 
mint a tűz – ְנֻאם ה'  – így szól az Örökkévaló, – ּוְכַפִּטיׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלע – vagy mint a 
sziklazúzó pöröly?” – ִמְתַחֵּלק ְלַכָּמה ִנּצֹוצֹות – [Isten szava is ily módon] osztódik sok-
sok szikrává. 

 
   )י, שמות ו(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (2Mózes 6:10.) 

 
 )יא, שמות ו(.  ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו,ּבֹא ַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים

Menj el újra és szólj a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy bocsássa el 
Izráel gyermekeit országából. (2Mózes 6:11.) 

 
 ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ,מֶֹׁשה ִלְפֵני ְיהָֹוה ֵלאמֹרַוְיַדֵּבר 
   )יב, שמות ו(. ְׂשָפָתִים

És szólott Mózes az Örökkévaló előtt, mondván: Íme Izráel fiai nem 
hallgattak rám, hogy hallgatna rám a fáraó, mikor én befedett ajkú 
vagyok? (2Mózes 6:12.) 

                                                 
31 Vagyis, hogy a vers azt akarja értésre adni, hogy Isten azért nem árulta el az ősapáknak 

azt a Nevét, hogy Örökkévaló, mert azok nem érdeklődtek felőle. 
32 1Mózes 15:7. 
33 5. vers. 
34 6. vers. 
35 Jeremiás 23:29. 
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ֶזה ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ַקל ָוחֶֹמר  – .hogy hallgatna rám a fáraó – ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה
 .Ez egyike a Tóra tíz a fortiori (kál váchomer) következtetéseinek – ֶׁשַּבּתֹוָרה

טּום ְׂשָפַתִיםֲא – .befedett ajkú – ֲעַרל ְׂשָפָתִים  – Akadályoztatott beszédű. – ְוֵכן – 
Hasonlóan: – ָּכל ְלׁשֹון ָעְרָלה – valahányszor egy az arlá [szóból származó] kifejezés 
[szerepel a Szentírásban], – ֲאִני אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָאטּום – én amondó vagyok, hogy az azt 
jelenti: akadályozott, – ֲעֵרָלה ָאְזָנם – [mint a] „Körülmetéletlen (árélá) a fülük,”36 – 
 [:Vagy] – ַעְרֵלי ֵלב – .akadályoztatott a hallásuk [azaz] – ֲאטּוָמה ִמְּׁשמֹוַע
„körülmetéletlen szívű,”37 – ֲאטּוִמים ֵמָהִבין – [azaz] akadályoztatott a megértésben. – 

ְוֵהָעֵרלְׁשֵתה ַּגם ַאָּתה   – [Vagy:] „Te is iszol és megbéklyózottá válsz,”38 – ְוֵהָאֵטם – [azaz] 
akadályoztatottá válik [a megértésed] – ִמִּׁשְכרּות ּכֹוס ַהְּקָלָלה – az átokkehely mérge 
miatt. – ָעְרַלת ָּבָׂשר – A hús előbőrét [azért nevezik így], –  ּוְמֻכֶּסה ָבּהֶׁשַהִּגיד ָאטּום  – mert 
a [hím]tag akadályoztatva van általa és be van fedve. – ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו – vááráltem 
arláto39 [azt jelenti:] – ֲעׂשּו לֹו אֹוֶטם ְוִכּסּוי – csinálj számára (a gyümölcs számára) 
akadályt és burkot, – י ֲאִכיָלתֹוִאּסּור ֶׁשַּיְבִּדיל ִּבְפֵנ  – tiltó [eszközt], mely meggátolja 
elfogyasztását. – ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ִיְהיּו ָלֶכם ֲעֵרִלים – „Három évig legyen számotokra 
érintetlen,”40 – ָאטּום ּוְמֻכֶּסה – [ahol az árélim azt jelenti:] elzárt és elfedett –  ּוֻמְבָּדל
 .és elrekesztett a fogyasztás elől – ִמְּלָאְכלֹו

 
 ְלהֹוִציא ֶאת ,ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים

   )יג, שמות ו(. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

És Isten újra szólott Mózeshez és Áronhoz, és parancsot adott nekik 
Izráel fiait és a fáraót, Egyiptom királyát illetően, hogy kivezessék Izráel 
fiait Egyiptom országából. (2Mózes 6:13.) 

ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן' ַוְיַדֵּבר ה  – És Isten újra szólott Mózeshez és Áronhoz... 
 én...„ – ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים – :Mivel Mózes korábban azt mondta – ְלִפי ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה –
nehézbeszédű vagyok,”41 – ֵצַרף לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַאֲהרֹן – Isten mellérendelte 
Áront, – ִלְהיֹות לֹו ְלֶפה ּוְלֵמִליץ – hogy ő (Áron) legyen szószólója és tolmácsa. 

                                                 
36 Uo. 6:10. 
37 Uo. 9:25. 
38 Chávákuk 2:16. 
39 3Mózes 19:23. „És midőn bementek az országba és ültettek bármilyen gyümölcsfát, 

hagyjátok érintetlenül a gyümölcsét; három évig legyen számotokra érintetlen, ne 
egyétek meg.” 

40 Uo. 
41 12. vers. 
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ִצָּום  – .parancsot adott nekik Izrael fiait… illetően... –  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיַצֵּום ֶאל
 [miszerint] – ְלַהְנִהיָגם ְּבַנַחת – Parancsot adott nekik őket (Izrael fiait) illetően – ֲעֵליֶהם
vezessék őket szelíden, – ְוִלְסּבֹול אֹוָתם – és legyenek türelmesek velük. 

ִצָּום  – ...és a fáraót, Egyiptom királyát [illetően]... – ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
 hogy – ַלֲחלֹוק לֹו ָּכבֹוד ְּבִדְבֵריֶהם – ,Azt parancsolta nekik őt (a fáraót) illetően – ָעָליו
tisztelettel bánjanak vele, amikor beszélnek [hozzá]. – ְדָרׁשֹוֶזה ִמ  – Ez a vers midrási 
jelentése. – ּוְפׁשּוטֹו – Ám az [„...Izráel fiait és a fáraót... illetően”] egyszerű jelentése 
[a következő]: – ִצָּום ַעל ְּדַבר ִיְׂשָרֵאל – Parancsot adott nekik Izrael ügyét illetően –  ְוַעל
 ּוְדַבר ַהִּצּוּוי ַמהּו – és a fáraóval kapcsolatos küldetésüket illetően.42 – ְׁשִליחּותֹו ֶאל ַּפְרעֹה
– És ami a parancs tartalmát illeti, – ְמפָֹרׁש ְּבַפְרָׁשה ְׁשִנָּיה – az a következő fejezetben 
kerül kifejtésre,43 – ְלַאַחר ֵסֶדר ַהַּיַחס – a származásrendet követően.44 – א ִמּתֹוְך ֶאָּל
 – ִהְפִסיק ָהִעְנָין – ,de,45 említést tévén Mózesről és Áronról – ֶׁשִהְזִּכיר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
megszakad az elbeszélés fonala – ְּבֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבֹוָתם – azzal, hogy „Ezek 
családfejei atyai nemzetségházaiknak...,”46 – נֹוְלדּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןְלַלְּמֵדנּו ֵהיַאְך  – hogy 
megtanuljuk, hogyan született Mózes és Áron, – ּוְבִמי ִנְתַיֲחסּו – és kihez vezetik vissza 
eredetüket. 

 
חֹת  ְּבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ֵאֶּלה ִמְׁשְּפ,ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבָֹתם

   )יד, שמות ו(. ְראּוֵבן

Ezek családfejei atyai nemzetségházaiknak: Reuvénnek, Izráel 
elsőszülöttjének fiai: Chánoch és Pálú, Checrón és Kármi; ezek Reuvén 
családjai. (2Mózes 6:14.) 

 – ...Ezek családfejei atyai nemzetségházaiknak – ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֵבית ֲאבֹוָתם
 Mivel Mózes és Áron miatt szükséges – ִמּתֹוְך ֶׁשֻהְזַקק ְלַיֵחס ִׁשְבטֹו ֶׁשל ֵלִוי ַעד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
volt ismertetni Lévi törzsének leszármazásrendjét – ִּבְׁשִביל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן – Mózesig és 
Áronig, – ִהְתִחיל ְלַיֲחָסם – [a Tóra] elkezdi ismertetni leszármazásrendjüket, –  ֶּדֶרְך
ִבְפִסיְקָּתא ַהְּגדֹוָלה ּו – .születésük időrendjében, Reuvéntől [kezdve] – ּתֹוְלדֹוָתם ֵמְראּוֵבן
ְלִפי  – :Azonban a Pesziktá Rábáti-ban47 a [következő magyarázatot] láttam – ָרִאיִתי
                                                 
42 Imigyen tehát a „...hogy kivezessék Izrael fiait” egyaránt utal a „...parancsot adott nekik 

Izraelt... illetően”-re (vagyis, hogy mondd meg Izrael fiaink, hogy kivezettetnek 
Egyiptomból) és a „...parancsot adott nekik... a fáraót... illetően”-re (vagyis, hogy 
mondd meg a fáraónak, hogy el kell küldenie Izrael fiait Egyiptomból). 

43 Lentebb 7:3-7. 
44 Uo. a 14. verssel kezdődően. 
45 Tulajdonképpen itt rögtön a Mózesnek és Áronnak adott parancs részletezésének kellene 

következnie. 
46 14. vers. 
47 7. fejezet végén. 
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ּוֶׁשִּקְנְטָרם ַיֲעקֹב ָאִבינ  – Mivel ősatyánk, Jákob, kritikával illette –  ִלְׁשלָֹׁשה ְׁשָבִטים ַהָּללּו
 a – ָחַזר ַהָּכתּוב ְוִיֲחָסם ַּכאן ְלַבָּדם – ezt a három törzset halála óráján,48 – ִּבְׁשַעת מֹותֹו
Szentírás ezen a helyen újra végigköveti származásrendjüket külön, – ר ֶׁשֲחׁשּוִבים לֹוַמ
 .imigyen jelezve, hogy [azért] ők [is] méltók voltak – ֵהם

 
שמות (.  ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ִׁשְמעֹון,ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין ְואַֹהד ְוָיִכין ְוצַֹחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית

   )טו, ו

És Simeón fiai: Jemúel, Jámin és Óhad, Jákin, Cóhar és Saul, a 
kanaánita nőnek fia; ezek Simeón családjai. (2Mózes 6:15.) 

 
.  ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ֶׁשַבע ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה,ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵלִוי ְלתְֹלדָֹתם ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי

   )טז, שמות ו(

És ezek Lévi fiainak nevei származásuk szerint: Gérsón, Kehát és 
Merári; Lévi életéveinek száma pedig százharminchét év. (2Mózes 6:16.) 

ָלָּמה ִנְמנּו ְׁשנֹוָתיו  – .Lévi életéveinek száma pedig stb... – ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי ְוגֹוֵמר
ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ְיֵמי  – ?Miért beszél [a Szentírás ezen a helyen] Lévi életéveiről – ֶׁשל ֵלִוי
ֶׁשָּכל  – ,Hogy [ily módon] tudósítson arról, hogy meddig tartott a szolgaság – ַהִּׁשְעּבּוד
 addig ugyanis, amíg [akár csak] egy is élt a Törzsek [azaz – ְזַמן ֶׁשֶאָחד ִמן ַהְּׁשָבִטים ַקָּים
Jákob fiai] közül, – לֹא ָהָיה ִׁשְעּבּוד – nem volt szolgaság, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:49 
ָּכְך ַוָּיָקם ֶמֶלְך ר ְוַאַח – ”,És meghalt József és összes testvérei„ – ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו –
ל ֻּכָּלםְוֵלִוי ֶהֱאִריְך ָיִמים ַע – ;utána meg: „És támadt új király”50 – ָחָדׁש  – és Lévi 
mindnyájukat túlélte.51 

 
   )יז, שמות ו(. ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִׁשְמִעי ְלִמְׁשְּפחָֹתם

Gérsón fiai: Libni és Simei családjaik szerint. (2Mózes 6:17.) 

 

                                                 
48 Ld. 1Mózes 49:4. 
49 Fentebb 1:6. 
50 Uo. 8. 
51 Azaz ő élt a leghosszabb ideig Jákob fiai közül. Széder olám 3. kifejti, hogy Lévi 43 éves 

volt, amikor Jákob és a családja Egyiptomba érkezett. Versünkből kiderül, hogy 137 
évig élt. Ebből az következik, hogy 94 évet élt Egyiptomban (137-43=94), mely idő 
alatt még nem volt szolgaság. Izrael fiai összesen 210 évet töltöttek Egyiptomban (lásd 
Rásinak az 1Mózes 42:2-höz írt kommentárját). Vonjunk ki 94-et a 210-ből, és 
megkapjuk a szolgaságban eltöltött évek számát: 116. 
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, שמות ו(. לֹׁש ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשֵני ַחֵּיי ְקָהת ָׁש,ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִּזיֵאל
   )יח

Kehát fiai: Ámrám, Jichár, Chevron és Uziél; Kehát életévei pedig 
százharminchárom év. (2Mózes 6:18.) 

 Kehát életévei… Ámrám életévei... – ּוְׁשֵני ַחֵּיי ְקָהת ּוְׁשֵני ַחֵּיי ַעְמָרם ְוגֹוֵמר
stb.52 – ּבֹון ֶזה ָאנּו ְלֵמִדיםֵמֶחְׁש  – Ezekből a számításokból megtudhatjuk, –  ַעל מֹוַֹשב ְּבֵני
 – ,hogy Izrael fiainak 400 éves idegenben való tartózkodása – ִיְׂשָרֵאל ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה
ְצַרִים ְלַבָּדּה ָהיּוֶׁשּלֹא ְּבֶאֶרץ ִמ – amelyről a Szentírás beszél,53 – ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב  – nem 
egyedül Egyiptomban volt, – ֶאָּלא – hanem ezt inkább – ִמּיֹום ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק – Izsák 
születésének napjától [kell számítani].54 – ֶׁשֲהֵרי ְקָהת – [A következőképpen 
számolhatunk:] Kehát – ִמּיֹוְרֵדי ִמְצַרִים ָהָיה – azok között volt, akik lementek 
Egyiptomba. – ֲחׁשֹוב ָּכל ְׁשנֹוָתיו – Adjuk össze az ő éveit – ּוְׁשנֹות ַעְמָרם – és [fiának,] 
Ámrámnak éveit – ּוְׁשמֹוִנים ֶׁשל מֶֹׁשה – valamint Mózes nyolcvan évét [mert Mózes 
ennyi idős volt a Kivonulás idején55], – ֹא ִתְמָצֵאם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהל  – és látni fogod, 
hogy 400 évet sem kapsz összesen,56 – ְוַהְרֵּבה ָׁשִנים ִנְבָלִעים ַלָּבִנים – [ráadásul] a fiak 
életéveiben jelentős átfedés van – ִּבְׁשֵני ָהָאבֹות – az atyák életéveivel. 

 
   )יט, שמות ו(.  ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּלִוי ְלתְֹלדָֹתם,מּוִׁשיּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּו

Merári fiai: Mahli és Músi; ezek Lévi családjai származásuk szerint. 
(2Mózes 6:19.) 

 
י ַעְמָרם ֶׁשַבע  ּוְׁשֵני ַחֵּי,ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת מֶֹׁשה

   )כ, שמות ו(. ּוְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה

És Ámrám feleségül vette nagynénjét Jochevedet, aki szülte számára 
Áront és Mózest, Ámrám életének évei százharminchét esztendő. (2Mózes 
6:20.) 

                                                 
52 20. vers. Miért lényeges tudnunk, mennyi ideig éltek? 
53 1Mózes 15:13.; 2Mózes 12:40. 
54 Vagyis Izsák megszületésével kezdődött el Isten Ábrahámnak tett jövendölésének 

beteljesülése (1Mózes uo.): „Tudd meg, hogy idegen lesz a te magzatod olyan 
országban, amely nem az övék”. 

55 Lentebb 7:7. 
56 Kehát: 133+Ámrám: 137+Mózes: 80=350 
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ַחת ֲאבּוִהיַא – nagynénjét Jochevedet...57... – יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו  – [Onkelosz 
fordításában:] „Atyja nővérét,” – ַּבת ֵלִוי ֲאחֹות ְקָהת – [Jocheved] ugyanis Lévi leánya 
és Kehát nővére volt. 

 
   )כא, שמות ו(.  קַֹרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי,ּוְבֵני ִיְצָהר

Jichár fiai voltak: Kórah, Nefeg és Zikri. (2Mózes 6:21.) 

 
   )כב, שמות ו(.  ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי,ְבֵני ֻעִּזיֵאלּו

Uzziél fiai: Misáél, Elcáfán és Szitri. (2Mózes 6:22.) 

 
 ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא ,ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות ַנְחׁשֹון לֹו ְלִאָּׁשה

   )כג, שמות ו(.  ְוֶאת ִאיָתָמרֶאת ֶאְלָעָזר

És Áron feleségül vette Elisevát, Áminádáv lányát, Náchson nővérét, aki 
szülte számára Nádávot és Ávihut, Elázárt és Itámárt. (2Mózes 6:23.) 

 Ebből azt tanulhatjuk – ִמַּכאן ָלַמְדנּו – Náchson nővérét...58... – ֲאחֹות ַנְחׁשֹון
meg, – ַהּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה – hogy aki [fontolgatja, hogy] feleségül vesz egy nőt, –  ָצִריְך ִלְבדֹוק
 .az [először] ismerje meg a fivéreit – ְּבַאֶחיָה

 
   )כד, שמות ו(.  ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ַהָּקְרִחי,ּוְבֵני קַֹרח ַאִּסיר ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף

És Kórah fiai voltak: Asszir, Elkána és Abiászáf; ezek valának a Kórahi 
családok. (2Mózes 6:24.) 

 
 ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאבֹות ,ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָּׁשה ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִּפיְנָחס

   )כה, שמות ו(. ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפחָֹתם

És Elázár, Áron fia feleséget vett magának Putiél leányai közül, aki 
szülte számára Pinchászt; ezek a leviták nemzetségházainak fejei 
családjaik szerint. (2Mózes 6:25.) 

 Jitró leszármazottjai – ִמֶּזַרע ִיְתרֹו – Putiél leányai közül...59... – ִמְּבנֹות ּפּוִטיֵאל
közül [való volt], – ֶׁשִּפֵּטם ֲעָגִלים – aki [egy időben] borjakat hizlalt (pitém)60 –  ַלֲעבֹוָדה
                                                 
57 A Szentírás egy másik helyén a dodá kifejezés valaki atyja fivérének a feleségére utal. 

Lásd 3Mózes 18:14. Itt azonban nem. 
58 Amint megtudjuk, hogy Elisevá Áminádáv lánya volt, nem tudjuk-e rögtön, hogy Nách-

son nővére volt? 
59 Miért nevezték így? 
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 és [egyben] József – ּוִמֶּזַרע יֹוֵסף – ,bálványimádó [áldozathozatalok] céljára – ָזָרה
leszármazottjai közül való [is] volt, – ֶׁשִּפְטֵּפט ְּבִיְצרֹו – aki felülkerekedett (pitpét)61, 
[saját] romlott hajlamán. 

 
.  ֲאֶׁשר ָאַמר ְיהָֹוה ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם,הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה

   )כו, שמות ו(

Ezek ők, Áron és Mózes, akikhez szólott az Örökkévaló: Vezessétek ki 
Izráel gyermekeit Egyiptom országából seregeik szerint! (2Mózes 6:26.) 

 – ֵאּלּו ֶׁשֻהְזְּכרּו ְלַמְעָלה – ...Ezek ők, Áron és Mózes – הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה
Ugyanazok, akikről fentebb62 megemlíttetik, – ֶׁשָּיְלָדה יֹוֶכֶבד ְלַעְמָרם – hogy Jocheved 
szülte őket Ámrámnak. 

'הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ה  – Ezek ők, Áron és Mózes, akikhez szólott az 
Örökkévaló... – ֵיׁש ְמקֹומֹות – Vannak helyek, – ֶׁשַּמְקִּדים ַאֲהרֹן ְלמֶֹׁשה – ahol [a Tóra] 
Áront említi Mózes előtt, – ְוֵיׁש ְמקֹומֹות – és vannak olyan helyek, –  ֶׁשַּמְקִּדים מֶֹׁשה
 imigyen tudatva – לֹוַמר ְלָך ֶׁשְּׁשקּוִלין ְּכֶאָחד – ahol Mózest említi Áron előtt,63 – ְלַאֲהרֹן
velünk, hogy egyenlők. 

 [:Ál civotám azt jelenti] – ְּבִצְבאֹוָתם – !seregeik szerint... – ַעל ִצְבאֹוָתם
seregeik szerint, – ָּכל ְצָבָאם ְלִׁשְבֵטיֶהם – [azaz] egész sokaságuk törzseik szerint. –  ֵיׁש
 – ְוַעל ַחְרְּבָך ִתְחֶיה – ,Néha az ál egyetlen betűt vált fel – ַעל ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְמקֹום אֹות ַאַחת
[mint a] „Kardod után (vöál chárböchá) élsz,”64 – ְּכמֹו ְּבַחְרְּבָך – [ahol a vöál 
chárböchá] ugyanaz, mint a böchárböchá, – ֲעַמְדֶּתם ַעל ַחְרְּבֶכם – [vagy:] 
„Fegyveretekre támaszkodtok (ámádtem ál chárböchem),”65 – ְּכמֹו ְּבַחְרְּבֶכם – [ahol 
az ál chárböchem] ugyanaz, mint a böchárböchem. 

 
.  הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן,ה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִיםֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרעֹ

   )כז, שמות ו(

Ők szólottak a fáraóhoz, Egyiptom királyához, avégből, hogy kivezessék 
Izráel gyermekeit Egyiptomból: ez Mózes és Áron. (2Mózes 6:27.) 

                                                                                                                                      
 
 
60 Ebből a szóból származik a putiél. 
61 Lásd az előző jegyzetet. 
62 20. vers. 
63 Mint a következő versben is. 
64 1Mózes 27:40. 
65 Jechezkél 33:26. 
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גֹוֵמרֵהם ַהְמַדְּבִרים ְו  – Ők szólottak stb. – ֵהם ֶׁשִּנְצַטּוּו – Ők kapták a parancsot, 
 .ők teljesítették [küldetésüket] – ֵהם ֶׁשִּקְּימּו –

 [Hűek maradtak] – ֵהם ִּבְׁשִליחּוָתם – ez Mózes és Áron.66... – הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן
küldetésükhöz, – ְוַעד סֹוףּוְבִצְדָקָתם ִמְּתִחָּלה  – és elejétől a végéig [megőrizték] igaz 
mivoltukat. 

 
   )כח, שמות ו(. ַוְיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

És történt azon a napon, midőn szólott az Örökkévaló Mózeshez 
Egyiptom országában... (2Mózes 6:28.) 

ם ִּדֶּבר ְוגֹוֵמרַוְיִהי ְּביֹו  – És történt azon a napon, midőn szólott… –  ְמֻחָּבר
 .a következő verssel együtt [olvasandó] [Ez a vers] – ַלִּמְקָרא ֶׁשְּלַאֲחָריו

 
ֶׁשר ֲאִני ּדֵֹבר  ַּדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲא,ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֲאִני ְיהָֹוה

   )כט, שמות ו(. ֵאֶליָך

...hogy mondá az Örökkévaló Mózesnek, szólván: Én vagyok az 
Örökkévaló; mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit 
én mondok tenéked! (2Mózes 6:29.) 

'ַוְיַדֵּבר ה  – ...mondá az Örökkévaló... – ּבּור ַעְצמֹו ָהָאמּור ְלַמְעָלההּוא ַהִּד  – Ez 
ugyanaz a kijelentés, amely fentebb már említtetett:67 – ּבֹא ַּדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים – 
„Menj el újra és szólj a fáraóhoz, Egyiptom királyához,” – ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֶׁשִהְפִסיק – de 
mivel az elbeszélés ott meg lett szakítva – ְּכֵדי ְלַיֲחָסם – a leszármazásuk ismertetése 
kedvéért, – ָחַזר ָהִעְנָין ָעָליו ְלַהְתִחיל ּבֹו – az elbeszélés visszatér [ehhez a ponthoz], és 
újra elindul. 

'ֲאִני ה  – ...Én vagyok az Örökkévaló...68 – ְּכַדאי ֲאִני ְלָׁשְלֲחָך – Vagyis: 
„Hatalmamban áll elküldeni téged, – ּוְלַקֵּים ִּדְבֵרי ְׁשִליחּוִתי – hogy beteljesítsd az Én 
küldetésemet.” 

 
   )ל, שמות ו(.  ֵהן ֲאִני ֲעַרל ְׂשָפַתִים ְוֵאיְך ִיְׁשַמע ֵאַלי ַּפְרעֹה,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ְיהָֹוה

Mózes pedig szót emelt az Örökkévaló előtt: Íme én nehéz beszédű 
vagyok, hogy hallgatna rám a fáraó!? (2Mózes 6:30.) 

'ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה  – Mózes pedig szót emelt az Örökkévaló előtt... –  ִהיא
ן ֵה – Ez ugyanaz a kijelentés, amely fentebb már említtetett:69 – ֲאִמיָרה ֶׁשָאַמר ְלַמְעָלה

                                                 
66 Miért az ismétlés? 
67 11. vers. 
68 Lásd Rásinak a 2. vershez fűzött kommentárját. 
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 A – ְוָׁשָנה ַהָּכתּוב ַּכאן – ”.Íme Izráel fiai nem hallgattak rám„ – ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשְמעּו ֵאַלי
Szentírás itt megismétli [a korábban már elhangzott kijelentést], – ֵּכיָון ֶׁשִהְפִסיק ָהִעְנָין 
– mivel megszakította az elbeszélés [fonalát]. – ְוָכְך ִהיא ַהִּׁשיָטה – Ez egy [elbeszélői] 
módszer; – ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר – mint amikor valaki azt mondja: – ַנֲחזֹור ַעל ָהִראׁשֹונֹות – 
„Akkor most térjünk csak vissza az első [témánkhoz].” 

 
   )א, שמות ז(.  ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך,עֹהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְרֵאה ְנַתִּתיָך ֱאלִֹהים ְלַפְר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Nézd, bírónak tettelek a fáraó 
számára és Áron, a te testvéred lesz a te prófétád. (2Mózes 7:1.) 

ׁשֹוֵפט  – ...íme bírónak tettelek a fáraó számára... – ְנַתִּתיָך ֱאלִֹהים ְלַפְרעֹה
 – ִלְרּדֹותֹו ְּבַמּכֹות ְוִיּסּוִרין – ,bírónak és büntetőnek [:Az elohim itt azt jelenti] – ְורֹוֶדה
hogy csapásokkal és szenvedésekkel büntesse [a fáraót]. 

 [A növiechá] – ְּכַתְרּגּומֹו ְיֵהי ְמֻתְרְּגָמָנְך – .lesz a te prófétád... – ִיְהֶיה ְנִביֶאָך
Onkelosz fordításában: „tolmácsod.” – ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון ְנבּוָאה – Hasonlóan: valahányszor 
a növuá (prófécia) kifejezéssel [találkozunk a Szentírásban], – ָאָדם ַהַּמְכִריז – [az] egy 
olyan személyre [utal], aki kinyilatkoztat – ָלָעם ִּדְבֵרי תֹוָכחֹותּוַמְׁשִמיַע  – és megdorgálja 
a népet, – ְוהּוא ִמִּגְזַרת ִניב ְׂשָפָתִים – és [a kifejezés] ugyanabból a gyökből ered, mint [a 
niv] a niv szfátáim („megteremtem ajkán”)70 [szövegrészben] – ָינּוב ָחְכָמה – [vagy a 
jánuv] a jánuv chochmá („bölcsességet áraszt”)71 [szövegrészben] ַוְיַכל ֵמִהְתַנּבֹות – 
[vagy a méhitnábot] a vájchál méhitnábot („amikor véget ért a révülete”) 
[szövegrészben], – ִּדְׁשמּוֵאל – Sámuel könyvében.72 – ר"כדייּוְבַלַעז קֹוְרִאין לֹו פר  – 
Ófranciául preideor-nak nevezik. 

 
.  ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְיַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו,ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוָּך

   )ב, שמות ז(

Te add elő mindazt, amit meghagyok neked, Áron, a te testvéred pedig 
beszéljen a fáraóhoz, hogy bocsássa szabadon Izráel fiait országából. 
(2Mózes 7:2.) 

 Egyszer minden – ַּפַעם ַאַחת ָּכל ְׁשִליחּות ּוְׁשִליחּות – ...Te add elő – ַאָּתה ְתַדֵּבר
egyes üzenetet – ְּכִפי ֶׁשְּׁשַמְעּתֹו ִמִּפי – éppen úgy, ahogyan Tőlem hallottad, –  ְוַאֲהרֹן

                                                                                                                                      
 
 
69 12. vers. 
70 Jesájá 57:19. 
71 Példabeszédek 10:31. 
72 1Sámuel 10:13. 



72 A Rási kommentár a Tórához 

 ְוַיְטִעיֶמּנּו ְּבָאְזֵני ַפְרעֹה – a fivéred, Áron, pedig majd ékesszólóan kifejezi – ָאִחיָך ַיְמִליֶצּנּו
– és elfogadhatóvá teszi azt a fáraó füle számára. 

 
   )ג, שמות ז(.  ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים,ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה

Én pedig megkeményítem a fáraó szívét és megsokasítom jeleimet és 
csodáimat Egyiptom országában. (2Mózes 7:3.) 

 – ֵמַאַחר ֶׁשִהְרִׁשיַע ְוִהְתִריס ְּכֶנְגִדי – …Én pedig megkeményítem – ַוֲאִני ַאְקֶׁשה
Miután gonoszul viselkedik és fellázad ellenem, – ֶׁשֵאין ַנַחת רּוַח ָּבֻאּמֹותְוָגלּוי ְלָפַני  – és 
nyilvánvaló előttem, hogy a pogány népek nem szívesen – ָלֵתת ֵלב ָׁשֵלם ָלׁשּוב – 
térnek meg teljes szívvel, – טֹוב ִלי ֶׁשִּיְתַקֶּׁשה ִלּבֹו – ezért jobb ha kemény lesz a szíve, – 
 – ְוַתִּכירּו ַאֶּתם ֶאת ְּגבּוָרִתי – ,hogy megsokasítsam jeleimet rajta – ְלַמַען ַהְרּבֹות ּבֹו אֹותֹוַתי
és ezáltal megismerjétek erőmet. – ְוֵכן ִמָּדתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – És az Örökkévaló 
így cselekszik általában: – ֵמִביא ּפּוְרָענּות ַעל ָהֻאּמֹות – megbünteti a pogány népeket, – 
 Ahogy – ֶׁשֶּנֱאַמר – .hogy hallgasson Rá Izrael és féljen Tőle – ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ְוִייָראּו
írva van:73 – ִהְכַרִּתי גֹוִים ָנַׁשּמּו ִּפּנֹוָתם ְוגֹוֵמר – „Népeket irtottam ki, elpusztultak bástyáik 
stb. –  ַאְך ִּתיְרִאי אֹוִתיָאַמְרִּתי  – Mondtam, hogy csakugyan félni fogsz Engem, –  ִּתְקִחי
ְּבָחֵמׁש ַמּכֹות  – Ennek ellenére – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן – .”...és megfogadod az intést – מּוָסר
ת ֵלב ַּפְרעֹהֶא' ַוְיַחֵּזק ה – :nem mondja – לֹא ֶנֱאַמר – az első öt csapásnál – ָהִראׁשֹונֹות  – 
„És megkeményítette az Örökkévaló a fáraó szívét”, – ֶאָּלא ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה – hanem 
csak74: „és kemény volt a fáraó szíve”. 

 
ֵני ִיְׂשָרֵאל  ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעִּמי ְב,ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ְוָנַתִּתי ֶאת ָיִדי ְּבִמְצָרִים

   )ד, שמות ז(. ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים

Azonban a fáraó nem fog rátok hallgatni és én kezemet bocsátom 
Egyiptomra és kivezetem seregeimet, az én népemet, Izráel gyermekeit 
Egyiptom országából nagy ítéletekkel. (2Mózes 7:4.) 

ת ָיִדיֶא  – ...kezemet... – ָיד ַמָּמׁש – [Az et jádi] szó szerint azt a kezet75 [jelenti], 
 .amellyel [az Örökkévaló] sújtani készült őket – ְלַהּכֹות ָּבֶהם –

 
שמות (. ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני ,ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ִּבְנטִֹתי ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים

   )ה, ז

                                                 
73 Cfánjá 3:6–7. 
74 Lásd fentebb 2:35. 
75 Persze csupán antropomorfisztikus hasonlatként. 



Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) 73 ָּפָרָׁשת ָוֵאָרא 

És meg fogja tudni Egyiptom, hogy én vagyok az Örökkévaló, amikor 
kinyujtom kezemet Egyiptomra és kivezetem Izráel fiait közülük. (2Mózes 
7:5.) 

 
   )ו, ת זשמו(.  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה אָֹתם ֵּכן ָעׂשּו,ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

És így tett Mózes és Áron; amint az Örökkévaló megparancsolta nékik, 
akként cselekedtek. (2Mózes 7:6.) 

 
 )ז, שמות ז(.  ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרעֹה,ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשלֹׁש ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה

És Mózes nyolcvan éves volt, Áron meg nyolcvanhárom éves, midőn 
szólottak a fáraóhoz. (2Mózes 7:7.) 

 
  )ח, שמות ז(. ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván: (2Mózes 7:8.) 

 
 ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַמְּטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ,תִּכי ְיַדֵּבר ֲאֵלֶכם ַּפְרעֹה ֵלאמֹר ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפ

   )ט, שמות ז(. ַפְרעֹה ְיִהי ְלַתִּנין

Ha így szólna hozzátok a fáraó: „Mutassatok magatok mellett 
csodajelet”, akkor szólj Áronhoz; vedd botodat és dobd a fáraó elé, 
változzék kígyóvá. (2Mózes 7:9.) 

ֶׁשֵּיׁש צֹוֶרְך  – ,hogy tudassa – ְלהֹוִדיַע – ,Egy jelet – אֹות – ...csodajelet... – מֹוֵפת
 .hogy hatalma van Annak, Aki küld téged – ְּבִמי ֶׁשּׁשֹוֵלַח ֶאְתֶכם

 kígyóvá.76 [Lötánin azt jelenti] – ָנָחׁש – .kígyóvá... – ְלַתִּנין
 

 ַוַּיְׁשֵלְך ַאֲהרֹן ֶאת ַמֵּטהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ,ַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוהַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְו
   )י, שמות ז(. ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין

És ment Mózes és Áron a fáraó elé és akként cselekedtek, amint 
meghagyta az Örökkévaló és Áron ledobta botját a fáraó elé és szolgái 
elé és a bot kígyóvá változott. (2Mózes 7:10.) 

 
, שמות ז(.  ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן,ַוִּיְקָרא ַּגם ַּפְרעֹה ַלֲחָכִמים ְוַלְמַכְּׁשִפים

   )יא

                                                 
76 Szárazföldön a tánin egy kígyófajt jelöl, vízben egy halfajt. Lásd 1Mózes 1:21. 



74 A Rási kommentár a Tórához 

Erre előhivatta a fáraó a bölcseket és varázslókat és ők is, Egyiptom 
írástudói hasonlóképpen cselekedtek az ő titkos bűvészetükkel. (2Mózes 
7:11.) 

 [Onkelosz fordításában] – ְּבַלֲחֵׁשיהֹון – .titkos bűvészetükkel... – ְּבַלֲהֵטיֶהם
bölácháséhon – „varázslatukkal.” – ְקָראְוֵאין לֹו ִּדְמיֹון ַּבִּמ  – A Szentírásban nincs [a 
böláhátéhem-hez] hasonlítható szó. – ְוֵיׁש ְלַדּמֹות לֹו – Mindazonáltal mégiscsak 
hasonlítható hozzá [a következő]: – ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת – „a mindenféle forduló 
lángpallost,”77 – ל ְיֵדי ַלַחׁשּדֹוֶמה ֶׁשִהיא ִמְתַהֶּפֶכת ַע  – mert az mintha varázslat révén 
forogna. 

 
   )יב, שמות ז(.  ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן ֶאת ַמּטָֹתם,ַוַּיְׁשִליכּו ִאיׁש ַמֵּטהּו ַוִּיְהיּו ְלַתִּניִנם

Mindegyik ledobta botját, és azok kígyókká változtak, de Áron botja 
elnyelte az övéiket. (2Mózes 7:12.) 

 – ֵמַאַחר ֶׁשָחַזר ְוַנֲעָׂשה ַמֶּטה – Áron botja elnyelte...78... – ַוִּיְבַלע ַמֵּטה ַאֲהרֹן
Miután visszaváltozott bottá, – ָּבַלע ֶאת ֻּכָּלן – nyelte el a többit.79 

 
   )יג, שמות ז( . ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה,ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם

És megkeményedett a fáraó szíve és nem hallgatott reájuk, amint előre 
megmondta az Örökkévaló. (2Mózes 7:13.) 

 
   )יד, שמות ז(.  ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: megkeményedett a fáraónak a szíve, 
nem akarja elbocsátani a népet. (2Mózes 7:14.) 

 Az Onkelosz-féle helyes verzió: jákir – ַּתְרגּומֹו ַיִּקיר – .megkeményedett – ָּכֵבד
(kemény) – ְולֹא ִאְתַיַּקר – és nem itjákár (megkeményedett), – ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֵׁשם ָּדָבר – 
mert ez egy jelző, – ְּכמֹו ִּכי ָכֵבד ִמְּמָך ַהָּדָבר – mint a „Túlságosan nehéz neked ez” 
[szövegrészben].80 

 
 ְוַהַּמֶּטה ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך ,ֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה ַּבּבֶֹקר ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר

   )טו, שמות ז(. ָיֶדָךְלָנָחׁש ִּתַּקח ְּב

                                                 
77 Uo. 3:24. 
78 Nem az kellene álljon a szövegben, hogy „Áron kígyója elnyelte”? 
79 Csoda a csodában: 1. a bot kígyóvá változik, majd vissza bottá; 2. miután visszaváltozott 

bottá, lenyeli az összes többit. 
80 Lentebb 18:18. 



Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) 75 ָּפָרָׁשת ָוֵאָרא 

Menj a fáraóhoz reggel, midőn lemegy a vízhez, te állj meg vele szemben 
a folyam szélén, és a botot, amely kígyóvá változott, vedd a kezedbe. 
(2Mózes 7:15.) 

 Hogy könnyítsen – ִלְנָקָביו – midőn lemegy a vízhez...81... – ִהֵּנה יֵֹצא ַהַּמְיָמה
magán. – ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה ַעְצמֹו ֱאלֹוַּה – Ugyanis azt hirdette magáról, hogy ő isten, – 
 és [állítását azzal támasztotta alá, hogy] azt mondta, hogy – ְואֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ִלְנָקָביו
neki nincs szüksége arra, hogy könnyítsen magán. – ִּכים ְויֹוֵצא ַלִּנילּוסּוַמְׁש  – [Ezért 
aztán] minden reggel korán kelt, és lement a Nílushoz, – ְועֹוֶׂשה ָׁשם ְצָרָכיו – és ott 
végezte el a szükségét. 

 
 ְוִהֵּנה , ַּבִּמְדָּברְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹר ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

   )טז, שמות ז(. לֹא ָׁשַמְעָּת ַעד ּכֹה

És szólj hozzá: az Örökkévaló, a héberek Istene küldött tehozzád, 
mondván, bocsásd szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem a 
sivatagban, és íme, te nem hallgattál erre mindeddig! (2Mózes 7:16.) 

 [:Az ád ko kifejezés szó szerinti jelentése] – ַעד ֵהָּנה – .mindeddig... – ַעד ּכֹה
mindeddig. – ּוִמְדָרׁשֹו – Ám a midrási magyarázata a következő: – ַעד ֶׁשִּתְׁשַמע ִמֶּמִּני – 
„míg nem hallod [a ko szót] Tőlem – ַמַּכת ְּבכֹורֹות – az elsőszülöttek elpusztításakor, – 
ַּכֲחצֹות ַהַּלְיָלה' ּכֹה ָאַמר ה – :amit a ko szóval fogok elkezdeni – ֶׁשֶאְפַּתח ָּבּה ְּבכֹה  – »így 
(ko) szól az Örökkévaló: Éjféltájban…«82” 

 
ֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר  ִהֵּנה ָאנִֹכי ַמֶּכה ַּבַּמֶּטה ֲא,ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְּבזֹאת ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה

   )יז, שמות ז(. ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם

Így szól az Örökkévaló: Erről fogod megtudni, hogy én vagyok az 
Örökkévaló; íme én lesújtok a bottal, amely kezemben van, a vízre, 
amely a folyamban van és az vérré változik. (2Mózes 7:17.) 

 Mivel – ְלִפי ֶׁשֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדים ְּבִמְצַרִים – és az vérré változik.83... – ְוֶנְהְפכּו ְלָדם
Egyiptomban nem esik az eső, – ְוִנילּוס עֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה ֶאת ָהָאֶרץ – és a Nílus az, amely 
kiönt és elárasztja a földeket, – ֹוְבִדים ַלִּנילּוסּוִמְצַרִים ע  – és az egyiptomiak a Nílust 
imádják, – ְלִפיָכְך ִהְלָקה ֶאת ִיְרָאָתם – ezért [az Örökkévaló] az istenüket sújtotta 
[először], – ְוַאַחר ָּכְך ִהְלָקה אֹוָתם – és [csak] ezt követően sújtotta őket. 

 
   )יח, שמות ז(.  ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹר,ּוָבַאׁש ַהְיאֹרְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ָּתמּות 

                                                 
81 Ez azt sugallja, hogy a fáraó rendszeresen lejárt a vízhez. Mi volt ennek az oka? 
82 Lentebb 11:4. 
83 Miért a folyót érte az első csapás? 
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És a hal, amely a folyamban van, elpusztul és bűzössé válik a folyam, és 
irtóznak az egyiptomiak, hogy vizet igyanak a folyamból. (2Mózes 7:18.) 

 és] – ְלַבֵּקׁש ְרפּוָאה – ...és irtóznak az egyiptomiak... – ְוִנְלאּו ִמְצַרִים
megpróbálnak] valamilyen gyógymódot találni, – ְלֵמי ַהְיאֹור – hogy a folyó vizét – 
 .ihatóvá tegyék [újra] – ֶׁשִּיְהיּו ְראּוִיין ִלְׁשּתֹות

 
ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך 

 ְוָהָיה ָדם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוָבֵעִצים ,ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָּכל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם
   )יט, שמות ז(. ּוָבֲאָבִנים

És szólott az Örökkévaló Mózesnek: Mondd Áronnak: Vedd botodat és 
nyújtsd ki kezedet Egyiptom vizei fölé, folyóik, csatornáik, tavaik és 
összes vízmedencéik fölé és változzanak vérré és vér legyen Egyiptom 
egész országában, még a fákon és a köveken is. (2Mózes 7:19.) 

ִפי ֶׁשֵהֵגן ַהְיאֹור ַעל מֶֹׁשהְל – ...Mondd Áronnak... – ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן  – Mivel a folyó 
megóvta Mózest, – ְּכֶׁשִּנְׁשַלְך ְלתֹוכֹו – amikor belevetették,84 – ְלִפיָכְך לֹא ָלָקה ַעל ָידֹו – 
ezért nem ő mérte rá a csapást, – לֹא ַבָּדם ְולֹא ַבְצַפְרְּדִעים – sem a vér csapásánál, sem 
a békák csapásánál, – ְוָלָקה ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן – hanem Áron ütött rá. 

ְּכֵעין  – ,a folyó vizek [A nöhárot] – ֵהם ְנָהרֹות ַהּמֹוְׁשִכים – folyóik...85... – ַנֲהרָֹתם
 .éppen olyanok, mint a mi folyóink [amelyek] – ְנָהרֹות ֶׁשָּלנּו

ם ְּבֵריכֹות ִנָּגִרים ָהֲעׂשּויֹות ִּביֵדי ָאָדםֵה – ...csatornáik... – ְיאֵֹריֶהם  – [A jöorim] 
ember készítette öntözőcsatornák, amelyek – ִמְּׂשַפת ַהָּנָהר ַלָּׂשדֹות – a folyóparttól a 
földekig nyúlnak. – ְוִנילּוס ֵמיָמיו ִמְתָּבְרִכים – A Nílus vize [időszakosan] megemelkedik, 
ֹוֶלה ֶּדֶרְך ַהְיאֹוִריםְוע –  – és a csatornákon folyik végig, – ּוַמְׁשֶקה ַהָּׂשדֹות – hogy 
megöntözze a földeket. 

 – ,egy összegyűlt víz[tömeg] [Az ágám] – ְקבּוַצת ַמִים – ...tavaik... – ַאְגֵמיֶהם
ֶאָּלא עֹוְמִדין  – ,amely sem nem fakad fel, sem nem folyik – ֶׁשֵאיָנן נֹוְבִעין ְוֵאיָנן מֹוְׁשִכין
ק"ְוקֹוִרין לֹו אשטנ – ,hanem egy helyben megmarad – ְּבָמקֹום ֶאָחד  – és [ófranciául] úgy 
nevezik: estanc. 

 – ַאף ַּבֶּמְרֲחָצאֹות – ...Egyiptom egész országában... – ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים
Fürdőházaikban is – ַאְמַּבָּטאֹות ֶׁשַּבָּבִּתיםּוָב  – és saját otthonaik fürdőhelyiségeiben is. 

 a [Azaz] – ַמִים ֶׁשִּבְכֵלי ֵעץ – .még a fákon és a köveken is... – ּוָבֵעִצים ּוַבֲאָבִנים
faedények vizében – ּוִבְכֵלי ֶאֶבן – és a kőedények [vizében] is. 

 
ה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַוָּיֶרם ַּבַּמֶּטה ַוַּיְך ֶאת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלֵעיֵני ַפְרעֹה ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁש
   )כ, שמות ז(.  ַוֵּיָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ְלָדם,ּוְלֵעיֵני ֲעָבָדיו

                                                 
84 Lásd fentebb 2:3. 
85 Mi a különbség az itt megemlített három víztömeg között: náhár, jöor, ágám? 
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És így cselekedtek Mózes és Áron, amint meghagyta az Örökkévaló; és ő 
fölemelte botját és megsujtotta a vizet, amely a folyamban volt, a 
fáraónak és szolgáinak szeme előtt és mind a víz, ami a folyamban volt, 
vérré változott. (2Mózes 7:20.) 

 
 ַוְיִהי ַהָּדם ְּבָכל ,ם ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹרְוַהָּדָגה ֲאֶׁשר ַּבְיאֹר ֵמָתה ַוִּיְבַאׁש ַהְיאֹר ְולֹא ָיְכלּו ִמְצַרִי

 )כא, שמות ז(. ֶאֶרץ ִמְצָרִים
És a hal, amely a folyamban volt, elpusztult és bűzössé vált a folyam és 
az egyiptomiak nem ihattak vizet a folyamból és vér volt Egyiptom egész 
országában. (2Mózes 7:21.) 

 
.  ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְּבָלֵטיֶהם

   )כב, שמות ז(

És hasonlóképp cselekedtek Egyiptom írástudói bűvészetükkel, mire 
megkeményedett a fáraó szíve, és nem hallgatott reájuk, amint azt 
megmondta az Örökkévaló. (2Mózes 7:22.) 

 egy [A bölátéhem] – ַלַחׁש – ...bűvészetükkel (bölátéhem)... – ְּבָלֵטיֶהם
varázsigére [utal], – ֶׁשאֹוְמִרין אֹותֹו ַּבָּלט ּוַבֲחַׁשאי – amelyet suttogva kell elmondani (lát), 
és titokban. – ֹוֵתינּו ָאְמרּוְוַרּב  – bölcseink azt mondják: – ְּבָלֵטיֶהם ַמֲעֵׂשה ֵׁשִדים – a bölá-
téhem démonok tetteire utal, – ְּבַלֲהֵטיֶהם ַמֲעֵשֹה ְכָׁשִפים – míg a böláhátéhem86 
varázslatokra. 

 – :Azt állítván – לֹוַמר – ...megkeményedett a fáraó szíve... – ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה
ֶּתֶבן ַאֶּתם ַמְכִניִסים  – ,Ezt [csupán] varázslással éritek el„ – ַעל ְיֵדי ְמַכֵּׁשפּות ַאֶּתם עֹוִׂשים ֵּכן
 egy – ִעיר ֶׁשֻּכָּלּה ֶּתֶבן – szalmát hoztok be Afrájimba,87 [és különben is] – ְלָעְפַרִים
városba, ahol bőséggel van szalma, – ַאף ַאֶּתם ְמִביִאין ְמַכֵּׁשפּות ְלִמְצַרִים – mert ti,88 
varázslást hoztok Egyiptomba, – ֶׁשֻּכָּלּה ְּכָׁשִפים – ami [pedig] tele van varázslással.” 

 
   )כג, שמות ז(.  ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת,ַוִּיֶפן ַּפְרעֹה ַוָּיבֹא ֶאל ֵּביתֹו

És megfordult a fáraó és bement házába és nem vetett ügyet szívében 
erre sem. (2Mózes 7:23.) 

                                                 
86 11. vers. 
87 Mai szóval: „vizet hordtok a Dunába”. 
88 Akárcsak azok, akik szalmát visznek Áfrájimba. 
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 – ,sem a bot csodájára [Azaz sem] – ְלמֹוֵפת ַהַּמֶּטה – .erre sem... – ַּגם ָלזֹאת
 sem pedig a vérnek – ְולֹא ָלֶזה ֶׁשל ָּדם – ,amikor az kígyóvá változott – ֶׁשֶּנְהַּפְך ְלַתִּנין
erre [a csodájára]. 

 
   )כד, שמות ז(.  ִּכי לֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ִמֵּמיֵמי ַהְיאֹר,ַוַּיְחְּפרּו ָכל ִמְצַרִים ְסִביבֹת ַהְיאֹר ַמִים ִלְׁשּתֹות

És egész Egyiptom ásott a folyam környékén ivóvíz után, mert nem 
tudtak inni a folyam vizéből. (2Mózes 7:24.) 

 
   )כה, שמות ז(.  ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיהָֹוה ֶאת ַהְיאֹר,ַוִּיָּמֵלא ִׁשְבַעת ָיִמים

És eltelt hét nap azután, hogy megverte az Örökkévaló a folyamot. 
(2Mózes 7:25.) 

 – ,a hét nap számára [utal] [A vájimálé] – ִמְנַין ִׁשְבַעת ָיִמים – ...És eltelt – ַוִּיָּמֵלא
 – .amely [idő alatt] a folyó nem tért vissza eredeti állapotába – ֶׁשּלֹא ָׁשב ַהְיאֹור ְלַקְדמּותֹו
 Mert minden egyes csapás egy negyed hónapig – ֶׁשָהְיָתה ַהַּמָּכה ְמַׁשֶּמֶׁשת ְרִביַע חֶֹדׁש
tartott, – ּוְׁשלָֹׁשה ֲחָלִקים – a [maradék] háromnegyed [hónapban] pedig –  ָהָיה ֵמִעיד
 .intette és figyelmeztette őket [Mózes] – ּוַמְתֶרה ָבֶהם

 
.  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה

   )כו, שמות ז(

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Menj be a fáraóhoz és mondd meg 
néki; így szól az Örökkévaló: Bocsásd szabadon az én népemet, hogy 
szolgáljanak engem! (2Mózes 7:26.) 

 
   )כז, שמות ז(.  ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך ַּבְצַפְרְּדִעים,ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח

Ha pedig vonakodó vagy elbocsátani, akkor én megverem egész 
határodat békákkal. (2Mózes 7:27.) 

 A vöim máén] – ְוִאם ַסְרָבן ַאָּתה – ...Ha pedig vonakodó vagy – ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה
átá azt jelenti:] Ha visszautasító vagy, – ָמֵאן ְּכמֹו ְמָמֵאן – [ahol] a máén ugyanazt 
jelenti, mint a mömáén, „valaki, aki vonakodik” – ְמָסֵרב – vagy a möszárév, „valaki, 
aki visszautasít.” – ֶאָּלא – [A különbség] csupán [az], – ִּכָּנה ָהָאָדם ַעל ֵׁשם ַהִּמְפָעל – hogy 
[a mömáén kifejezés] egy éppen zajló cselekvés alapján ír le egy személyt, – ְּכמֹו ָׁשֵלו 
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– hasonlóan a sálév („nyugodt”)89 [kifejezéshez] – ָׁשֵקט – [vagy] sákét („csendes”)90 – 
 szár vözáéf („döbbent és felbőszített”).91 [vagy] – ַסר ְוָזֵעף

 Nogéf azt] – ַמֶּכה – ...én megverem egész határodat... – נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך
jelenti, hogy] ütést mérni. – ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון ַמֵּגָפה – Hasonlóan: a mágéfá szó alakjai – 
 sokkal inkább – ֶאָּלא ְלׁשֹון ַמָּכה – ,nem [feltétlenül] jelentenek ölést – ֵאינֹו ְלׁשֹון ִמיָתה
ütést. – ְוֵכן ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה – Hasonlóan: az „és megütnek egy terhes nőt” 
[szövegrész]92 – ֵאינֹו ְלׁשֹון ִמיָתה – [vönágfu szava] sem ölésre utal. – ְוֵכן – Hasonlóan: 
ֶּפן  – és mielőtt botladoznátok (jitnágfu)” [szövegrészben]93„ – ּוְבֶטֶרם ִיְתַנְּגפּו ַרְגֵליֶכם –
 ”hogy meg ne üsd (tigof) lábadat a kőben„ [vagy a] – ִּתּגֹוף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך
[szövegrészben]94 – ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף – [vagy az] „olyan kő lesz, amelybe beleütköznek 
(negef)” [szövegrészben].95 

 
 ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך ,ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶתָך ּוַבֲחַדר ִמְׁשָּכְבָך ְוַעל ִמָּטֶתָך

   )כח, שמות ז(. ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך

És nyüzsögni fog a folyam békáktól és feljönnek és behatolnak házadba 
és hálókamrádba és ágyadra és szolgáid házába és néped közé és 
sütőkemencéidbe és dagasztó-teknőidbe. (2Mózes 7:28.) 

 .a folyóból – ִמן ַהְיאֹור – ...és feljönnek... – ְוָעלּו
 – .Majd utána szolgáid házába – ְוַאַחר ָּכְך ְּבֵבית ֲעָבֶדיָך – ...házadba... – ְּבֵביֶתָך

 kezdeményezte az elején [az izraeliták [Mivel a fáraó] – הּוא ִהְתִחיל ְּבֵעָצה ְּתִחָּלה
szolgasorba döntésének] tervét: – ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו – „És szóla népéhez...”,96 –  ּוִמֶּמּנּו
 .ezért a büntetés is először őt érte – ִהְתִחיָלה ַהֻּפְרָענּות

 
   )כט, שמות ז(.  ַיֲעלּו ַהְצַפְרְּדִעים,ּוְבָכה ּוְבַעְּמָך ּוְבָכל ֲעָבֶדיָך

És tereád és népedre és összes szolgáidra feljönnek a békák. (2Mózes 
7:29.) 

 [A békák] – ְּבתֹוְך ְמֵעיֶהם ִנְכָנִסין – ...És tereád és népedre – ּוְבָכה ּוְבַעְּמָך
behatolnak a beleikbe – ּוְמַקְרְקִרין – és [ott fognak] kuruttyolni. 

                                                 
89 Jób 16:12. 
90 Jeremiás 48:11. 
91 1Királyok 20:43. 
92 Lentebb 21:22. 
93 Jeremiás 13:16. 
94 Zsoltárok 91:12. 
95 Jesájá 8:14. 
96 Fentebb 1:9. 
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ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ְּבַמֶּטָך ַעל ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרים ְוַעל ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 

   )א, שמות ח(.  ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים,ָהֲאַגִּמים

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Mondd meg Áronnak: Nyujtsd ki 
kezedet botoddal a folyók, folyamok és tavak fölé és hozd fel a békákat 
Egyiptom országára. (2Mózes 8:1.) 

 
   )ב, שמות ח(.  ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת ֶאֶרץ ִמְצָרִים,ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ַעל ֵמיֵמי ִמְצָרִים

És Áron kinyújtotta kezét Egyiptom vizei fölé, és följött a béka, és 
elborította Egyiptom országát. (2Mózes 8:2.) 

 A vers azért írja ezt] – ְצַפֵרַּדע ַאַחת ָהְיָתה – …és följött a béka… – ַוַּתַעל ַהְּצַפֵרַּדע
egyes számban, mert csak] egy darab béka volt, – ְוָהיּו ַמִּכין אֹוָתּה – amire ráütöttek – 
יםְוִהיא ַמֶּתֶזת ְנִחיִלים ְנִחיִל  – és [ezáltal] kispricceltek belőle [béka-]csoportok, –  ֶזהּו

 És az egyszerű magyarázatot – ּוְפׁשּוטֹו ֵיׁש לֹוַמר – .ez a Midrás értelmezése – ִמְדָרׁשֹו
úgy lehet mondani: – ֵׁשרּוץ ַהְצַפְרְּדִעים קֹוֵרא ְלׁשֹון ְיִחידּות – a békák szaporodását egyes 
számmal fejezzük ki. – ְוֵכן ַוְּתִהי ַהִּכָּנם – Ugyanígy: „...és a féreg rajta volt...”97 [egyes 
számban van írva, nem úgy hogy „férgek”], – ָהְרִחיָׁשה – [mert ezzel] a szaporodásra 
utal – א ְּבַלַעז"פדוילייר  – ófranciául pedoliere. – רא ְּבַלַעז"ל ַהְּצַפְרֵּדַע גרינולייְוַאף ַוַּתַע  – 
ugyanígy a békák egyes száma is ófranciául grenoliere [a békák szaporodása]. 

 
   )ג, שמות ח(.  ַוַּיֲעלּו ֶאת ַהְצַפְרְּדִעים ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם

Mire az írástudók hasonlókép cselekedtek bűvészetükkel és szintén 
felidézték a békákat Egyiptom országára. (2Mózes 8:3.) 

 
 ,ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ַהְעִּתירּו ֶאל ְיהָֹוה ְוָיֵסר ַהְצַפְרְּדִעים ִמֶּמִּני ּוֵמַעִּמי

 )ד, שמות ח(. הָוהַֹוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו ַלי
Erre a fáraó hivatta Mózest és Áront és szólott hozzájuk: Könyörögjetek 
az Örökkévalóhoz, hogy távolítsa el a békákat rólam és népemről és 
akkor el fogom bocsátani a népet, hogy áldozzanak az Örökkévalónak. 
(2Mózes 8:4.) 

 
ַפְרעֹה ִהְתָּפֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך ְוַלֲעָבֶדיָך ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְל

   )ה, שמות ח(.  ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַאְרָנה,ּוִמָּבֶּתיָך

                                                 
97 Lentebb 13. 
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És szólt Mózes a fáraóhoz: Dicsőítsd magad az én rovásomra! Mikorra 
könyörögjek számodra, szolgáidnak és népednek javára, hogy 
kipusztuljanak rólad és házaidról a békák és csak a folyamban 
maradjanak? (2Mózes 8:5.) 

ְּכמֹו ֲהִיְתָּפֵאר ַהַּגְרֶזן ַעל  – ...!Dicsőítsd magad az én rovásomra... – ִהְתָּפֵאר ָעַלי
 ,mint a „Dicsekedhetik-e a fejsze azzal szemben [,A hitpáér itt azt jelenti] – ַהחֹוֵצב ּבֹו
aki vág vele?” [szövegrészben],98 – ִמְׁשַּתֵּבַח לֹוַמר – [ahol azt jelenti, hogy] 
büszkélkedik, mondván: – ֲאִני ָּגדֹול ִמְּמָך – „Én hatalmasabb vagyok nálad.” – ר "ונטי
 A hitpáér áláj is – ְוֵכן ִהְתָּפֵאר ָעַלי – .Ófranciául vanter (hencegni) – ְּבַלַעז
értelmezhető így: – ִהְׁשַּתֵּבַח ְלִהְתַחֵּכם – „Hencegsz az okosságoddal, – ְוִלְׁשאֹול ָּדָבר ָּגדֹול 
– azáltal, hogy valami nehéz dolog [megtételét] kívánod meg tőlem, –  ְולֹוַמר ֶׁשּלֹא

ל ַלֲעׂשֹותֹואּוַכ  – majd pedig kijelented, hogy nem fogom tudni megtenni.” 
ֵאת ֲאֶׁשר ַאְעִּתיר ְלָך  – ...Mikorra könyörögjek számodra... – ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך

י ְלָמַת – ;a békák elpusztításáért – ַעל ַהְכָרַתת ַהְצַפְרְּדִעים – Ma imádkozni fogok„ – ַהּיֹום
 – ְוִתְרֶאה ִאם ַאְׁשִלים ְּדָבִרי – ,mikorra szeretnéd, hogy elpusztuljanak – ִּתְרֶצה ֶׁשִּיָּכְרתּו
hogy láthasd, teljesítem-e az ígéretemet – ַלּמֹוֵעד ֶׁשִּתְקַּבע ִלי – az általad kijelölt 
időpontban.” – ִאּלּו ֶנֱאַמר ָמַתי ַאְעִּתיר – Ha az állna [a szövegben, hogy] mátáj átir [a ל 
prefixum nélkül], – ָהָיה ַמְׁשָמע ָמַתי ֶאְתַּפֵּלל – akkor az azt jelentené, hogy „Mikor 
imádkozzam?” – ְלָמַתירַמַעְכָׁשיו ֶׁשֶּנֱא  – De így, hogy lömátáj áll [a szövegben, ל 
prefixummal], – ַמְׁשָמע – így azt jelenti: – ֲאִני ַהּיֹום ֶאְתַּפֵּלל ָעֶליָך – „Ma imádkozni 
fogok, – ֶׁשִּיָּכְרתּו ַהְצַפְרְּדִעים – hogy a békák elpusztuljanak, – ַלְּזַמן ֶׁשִּתְקַּבע ִלי – az 
általad meghatározott tetszőleges időpontban. – ֱאמֹור ְלֵאיֶזה יֹום ִּתְרֶצה ֶׁשִּיָּכְרתּו – Csak 
mondd meg, melyik napon akarod, hogy elpusztuljanak.”  

 ,A [következő szavak:] á’tir) [ebben a versben] – ַאְעִּתיר ַהְעִּתירּו ְוַהְעַּתְרִּתי –
há’tiru99 és vöhá’tárti100 [mind hif’il101 alakban vannak] –  ְולֹא ֶנֱאַמר ֶאְעַּתר ִעְתרּו
 mert ahol – ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ְלׁשֹון עתר – ,és nem: e’tár, itru, vöátárti [kál alakban] – ְוָעַתְרִּתי
az eter valamelyik alakja szerepel, – ַהְרּבֹות ֶּפֶלל הּוא – ott buzgó imádkozást jelent.102 
 :És amiképpen mondhatjuk [a sokasítás igéjét] – ְוַכֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהְרּבּו ַאְרֶּבה ְוִהְרֵּביִתי –
hárbu, árbe, vöhirbéti, – ְלׁשֹון ַמְפִעיל – műveltető értelemben,103 –  ַּכְך ֵיָאֵמר ַאְעִּתיר
 ,ugyanúgy mondhatjuk [az eter igéjét]: á’tir, há’tiru – ַהְעִּתירּו ְוַהְעַּתְרִּתי ְּדָבִרים
vöhá’tárti, műveltető értelemben a szó [szaporulatra utalva]. – ְוַאב ְלֻכָּלם – Minderre 
a legfőbb bizonyíték [a következő versben található]: – ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם – „és 

                                                 
98 Jesájá 10:15. 
99 4. vers. 
100 25. vers. 
101 Műveltető. 
102 Lásd Rásinak az 1Mózes 25:21-hez írt kommentárját. 
103 S ez esetben abban az értelemben, hogy „többletet előidézni”. 
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sokat szidtatok (vöhá’tártem) engem,”104 – ִהְרֵּביֶתם – [ahol a vöhá’tártem azt 
jelenti, hogy] megsokasítottátok [szitkaitokat]. 

 
   )ו, שמות ח(.  ֱאלֵֹהינּוהָוהֹ ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְרָך ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכי,ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר

És felelt a fáraó: Holnapra! És szólt Mózes: Szavaid szerint legyen, hogy 
megtudd, nincs senki hasonló a mi Örökkévaló Istenünkhöz! (2Mózes 
8:6.) 

 – ִהְתַּפֵּלל ַהּיֹום ֶׁשִּיָּכְרתּו ְלָמָחר – ...!És felelt a fáraó: Holnapra – ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר
[Azaz] „Imádkozz [még] ma, hogy pusztuljanak el holnapra!” 

 
   )ז, שמות ח(. ְרָנה ַרק ַּבְיאֹר ִּתָּׁשַא,ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך ּוֵמֲעָבֶדיָך ּוֵמַעֶּמָך

És el fognak távozni a békák rólad, házaidból és szolgáidtól és népedtől, 
csak a folyamban maradnak. (2Mózes 8:7.) 

 
.  ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ְיהָֹוה ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרעֹה

   )ח, שמות ח(

És elment Mózes és Áron a fáraótól és fölkiáltott Mózes az 
Örökkévalóhoz a békák miatt, amelyeket a fáraóra hozott. (2Mózes 8:8.) 

 – ,Azonnal [felkiáltott] – ִמָּיד – ...És elment... és fölkiáltott –  ַוִּיְצַעק...ַוֵּיֵצא
ָחרֶׁשִּיָּכְרתּו ְלָמ  – hogy pusztuljanak el másnapra. 

 
   )ט, שמות ח(.  ַוָּיֻמתּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמן ַהָּבִּתים ִמן ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָּׂשדֹת,ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ִּכְדַבר מֶֹׁשה

És az Örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett és kipusztultak a 
békák a házakból, az udvarokról és a rétekről. (2Mózes 8:9.) 

 
   )י, שמות ח(.  ַוִּתְבַאׁש ָהָאֶרץ,ַוִּיְצְּברּו אָֹתם ֳחָמִרם ֳחָמִרם

És összegyűjtötték őket halmokba és bűzlött az ország. (2Mózes 8:10.) 

 chámárim chámárim azt] – ִצּבּוִרים ִצּבּוִרים – ...halmokba... – ֳחָמִרם ֳחָמִרם
jelenti] halmok [vagy rakások]; – ְּכַתְרגּומֹו ְּדגֹוִרין – Onkelosz fordításában: dgorin, – 
 .ami halmokat jelent – ַּגִּלין

 

                                                 
104 Jechezkél 35:13. 
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, שמות ח(.  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה,ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם
   )יא

Mikor pedig látta a fáraó, hogy megkönnyebbülés állott be, 
megkeményítette szívét és nem hallgatott reájuk; amint az Örökkévaló 
megmondotta. (2Mózes 8:11.) 

 A háchbéd] – ְלׁשֹון ָּפעֹול הּוא – ...megkeményítette szívét... – ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו
szó] főnévi igenévi alak,105 – ְּכמֹו ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע – ugyanolyan, mint a „tovább haladt 
(háloch vönászoá), [folyvást dél felé]”106 – ְוֵכן ְוַהּכֹות ֶאת מֹוָאב – valamint „és 
szétverték (vöhákot) a moabitákat”107 – ְוָׁשאֹול לֹו ֵּבאלִֹהים – [vagy:] „az ő érdekében 
Istent is (vösáol) megkérdezted”108 – ַהֵּכה ּוָפצַֹע – [vagy:] „úgy megütötte, hogy meg 
is sebesült (háké ufácoá).”109 

 
 ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ ,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְּטָך ְוַהְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ

   )יב, שמות ח(. ִמְצָרִים

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondd meg Áronnak: Nyújtsd ki 
botodat és sújtsd meg a föld porát és változzék férgekké egész Egyiptom 
országában. (2Mózes 8:12.) 

 ,Nem volt illő – לֹא ָהָיה ֶהָעָפר ְּכַדאי – ...mondd meg Áronnak... – ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן
hogy a föld porára – ִלְלקֹות ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה – Mózes sújtson le, – ְלִפי ֶׁשֵהֵגן ָעָליו – mivel az 
megóvta őt, – ְּכֶׁשָהַרג ֶאת ַהִּמְצִרי – amikor megölte az egyiptomit – ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול – és 
elrejtette [a holttestét] a homokba,110 – ֵדי ַאֲהרֹןְוָלָקה ַעל ְי  – és [így] a porra [inkább] 
Áron sújtott le. 

 
 ָּכל ֲעַפר ,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַוֵּיט ַאֲהרֹן ֶאת ָידֹו ְבַמֵּטהּו ַוַּיְך ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה

   )יג, שמות ח(. ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

És így cselekedtek és kinyújtotta Áron karját botjával és megsújtotta a 
föld porát és lett féreg emberen és állaton: a föld minden porából féreg 
lett egész Egyiptom országában. (2Mózes 8:13.) 

                                                 
105 Azaz nincs speciális igeideje, mivel egy éppen zajló cselekedetre utal. A vájáchbéd libo 

egy egyszeri eseményre utalna. 
106 1Mózes 12:9. 
107 2Királyok 3:24. 
108 1Sámuel 22:13. 
109 1Királyok 20:37. 
110 Uo. 2:12. 
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 a férgek sokaságára [A hákinám] – ָהְרִחיָׁשה – és lett féreg...111... – ַוְּתִהי ַהִּכָּנם
[utal]. – א ְּבַלַעז"רפדולי  – Ófranciául pedoliere.112 

 
.  ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים ְולֹא ָיכֹלּו

   )יד, שמות ח(

És hasonlókép cselekedtek az írástudók bűvészetükkel, hogy előhozzák a 
férgeket, de nem bírták; azonban a féreg már rajta volt emberen és 
állaton. (2Mózes 8:14.) 

 – ִלְברֹאָתם ִמָּמקֹום ַאֵחר – ...hogy előhozzák a férgeket... – ְלהֹוִציא ֶאת ַהִּכִּנים
[Azaz,] hogy valahonnét máshonnét előteremtsék azokat.113 

 Mert egy démonnak – ֶׁשֵאין ַהֵּׁשד ׁשֹוֵלט – ...de nem bírták... – ְולֹא ָיכֹלּו
nincsen hatalma – ַעל ְּבִרָּיה ְּפחּוָתה ִמִּכְׂשעֹוָרה – olyan teremtmény felett, amely kisebb, 
mint egy árpaszem. 

 
 ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ,ֱאלִֹהים ִהואַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע 

   )טו, שמות ח(. ִּדֶּבר ְיהָֹוה

És szólottak az írástudók a fáraóhoz: Isten ujja ez! De a fáraó szíve 
megkeményedett és nem hallgatott rájuk, amint megmondta az 
Örökkévaló. (2Mózes 8:15.) 

 ezt a [Vagyis] – ַמָּכה זֹו ֵאיָנּה ַעל ְיֵדי ְּכָׁשִפים – ...!Isten ujja ez... – ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהוא
csapást nem varázslattal idézték elő; – ֵמֵאת ַהָּמקֹום ִהיא – ez Istentől való. 

'ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה  – ...amint megmondta az Örökkévaló. – ַמע ֲאֵליֶכם ַּפְרעֹהְולֹא ִיְׁש  
– „Azonban a fáraó nem fog rátok hallgatni.”114 

 
 ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה ִהֵּנה יֹוֵצא ַהָּמְיָמה

   )טז, שמות ח(. ָאַמר ְיהָֹוה ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני

És szólt az Örökkévaló Mózesnek: Kelj fel kora reggel és állj meg a 
fáraó előtt, amikor kijön a víz mellé és mondd meg néki: Így szól az 
Örökkévaló; bocsásd szabadon népemet, hogy szolgáljanak engem. 
(2Mózes 8:16.) 

 

                                                 
111 Miért az egyes számú alak? 
112 Lásd fentebb a 2. vershez fűzött kommentárt. 
113 A föld porából ugyanis már nem tudták, hiszen az mind féreggé változott. 
114 Fentebb 7:4. 
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 ּוָמְלאּו ָּבֵּתי ,ְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך ּוְבָבֶּתיָך ֶאת ֶהָערֹבִּכי ִאם ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי ִה
   )יז, שמות ח(. ִמְצַרִים ֶאת ֶהָערֹב ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה

Mert ha nem bocsátod szabadon népemet, akkor én rád, szolgáidra, 
népedre és házaidra szabadítom az állatok keverékét, és megtelnek 
Egyiptom házai az állatok keverékével, sőt a föld is, ahol élnek. (2Mózes 
8:17.) 

 .felbujtom ellened [Azaz] – ְמָגֶרה ְבָך – ...én rád... szabadítom... – ַמְׁשִליַח ְּבָך
 Hasonlóan: „Ellenük küldöm (ásálách) a vadállatok – ְוֵכן ְוֶׁשן ְּבֵהמֹות ֲאַׁשַּלח ָּבם –
fogát,”115 – ְלׁשֹון ִׁשּסּוי – [ahol az ásálách] egy felbujtás-t jelentő kifejezés. – ר "טנצייא
 .Ófranciául enticier – ְּבַלַעז

 mindenféle – ָּכל ִמיֵני ַחּיֹות ָרעֹות – …az állatok keverékét… – ֶאת ֶהָערֹב
vadállatot, – ּוְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים – kígyókat és skorpiókat – ְּבִעְרּבּוְבָיא – keverve, –  ְוָהיּו
 – ,Az Ágádá indokolja – ְוֵיׁש ַטַעם ַּבָּדָבר ָּבַאָּגָדה – .melyek pusztítottak – ַמְׁשִחיִתים ָּבֶהם
ְּבַטְכִסיֵסי  – .hogy mire volt jó minden egyes csapás – ְּבָכל ַמָּכה ּוַמָּכה ָלָּמה זֹו ְוָלָּמה זֹו
 – ,Királyok hadi taktikájával támadta őket [az Örökkévaló] – ִמְלֲחמֹות ְמָלִכים ָּבא ֲעֵליֶהם
 – :ahogy egy királyság szokott szorongatni egy várost – ְּכֵסֶדר ַמְלכּות ְּכֶׁשָּצָרה ַעל ִעיר

ִחָּלה ְמַקְלֵקל ַמְעְינֹוֶתיָהַּבְּת  – először elrontja a forrásait [= első csapás, a víz vérré 
válása], – ְוַאַחר ָּכְך ּתֹוְקִעין ֲעֵליֶהם ּוְמִריִעין ַּבּׁשֹוָפרֹות – azután harci riadót fújnak, 
kürtökkel – ְלָיְרָאם ּוְלַבֲהָלם – megfélemlítik és pánikba ejtik őket. –  ְוֵכן ַהְצַפְרְּדִעים
'ְמַקְרְקִרים ְוהֹוִמים ְוכּו  – Ugyanígy a békák brekegnek és zajonganak stb., –  ִּכְדִאיָתא
 ahogy írva van Tánchumá rabbi Midrásában.116 – ְּבִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא

 
 ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ,ר ַעִּמי עֵֹמד ָעֶליָה ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹבְוִהְפֵליִתי ַבּיֹום ַההּוא ֶאת ֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁש

   )יח, שמות ח(. ֲאִני ְיהָֹוה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

És különválasztom azon a napon Gósen földjét, amelyen népem él, hogy 
ne legyen rajta állatok keveréke és megtudod: Én vagyok az Örökkévaló 
e föld közepén. (2Mózes 8:18.) 

                                                 
115 5Mózes 32:24. 
116 Bo 4. Azután nyilakat lőnek beléjük – ez a férgek csapása, ugyanis a férgek, úgy fúrták 

be magukat az egyiptomiak testébe, mint a nyilak. Ezt követően vadakat küldenek 
rájuk – ez a vadállatok csapása. Azután járványt hoznak rájuk – ez a dögvész csapása. 
Ezután égető olajat öntenek rájuk – ez az izzó kiütések csapása. Ezek után köveket 
szórnak rájuk ágyúból – ez a jégeső csapása. Ezután rájuk eresztenek mindenféle 
népséget – ez a sáskajárás csapása. Majd börtönbe zárják őket – ez a sötétség csapása. 
És mindezek után megölik népük nagyjait – ez pedig nem más, mint, az elsőszülöttek 
csapása. 
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 és [:Vöhifléti azt jelenti] – ְוִהְפַרְׁשִּתי – ...És különválasztom – ְוִהְפֵליִתי
különválasztom. – ְוֵכן ְוִהְפָלה ה'  – Hasonlóan: „És megkülönböztetést tesz az 
Örökkévaló.”117 – ְוֵכן לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִמְּמָך – Hasonlóan: „és nem távoleső,”118 –  לֹא
 .nincs sem különválasztva, sem elkülönítve tőled [azaz] – ֻמְבֶּדֶלת ּוֻמְפֶרֶׁשת ִהיא ִמְּמָך

ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ' ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה  – ...és megtudod: Én vagyok az Örökkévaló 
e föld közepén. – י ַּבָּׁשַמִיםַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשִכיָנִת  – Noha Isteni Jelenlétem a 
mennyekben lakozik, – ְּגֵזָרִתי ִמְתַקֶּיֶמת ַּבַּתְחּתֹוִנים – rendeleteimet az alanti világokban 
teljesítik. 

 
   )יט, שמות ח(.  ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה,ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך

És védelmi [jelet] teszek népem és néped közé és holnap teljesül e jel. 
(2Mózes 8:19.) 

 Amely – ֶׁשַּיְבִּדיל ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמָך – ...És védelmi [jelet] teszek – ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת
elkülöníti az Én népemet a te népedtől.119 

 
 ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִמְּפֵני ,ב ָּכֵבד ֵּביָתה ַפְרעֹה ּוֵבית ֲעָבָדיוַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ֵּכן ַוָּיבֹא ָערֹ

   )כ, שמות ח(. ֶהָערֹב

És így cselekedett az Örökkévaló és vadállatok keverék sokasága hatolt 
be a fáraó házába és szolgái házába és Egyiptom egész országába és 
pusztult az ország a vadállatok sokasága miatt. (2Mózes 8:20.) 

 Tisáchét háárec azt] – ִנְׁשֶחֶתת ָהָאֶרץ – ...pusztult az ország... – ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ
jelenti, hogy] pusztult120 az ország; – ִמְתַחָּבַלת ַאְרָעא – [Onkelosz fordításában:] 
itchábálát ár’á.121 

 
   )כא, שמות ח(.  ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם ָּבָאֶרץ,ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן

És hívatta a fáraó Mózest és Áront és mondta: Menjetek, áldozzatok a ti 
Isteneteknek [itt,] az ország belsejében. (2Mózes 8:21.) 

ָאֶרץִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם ָּב  – ...áldozzatok a ti Isteneteknek [itt,] az ország 
belsejében. – ִּבְמקֹוְמֶכם – [Azaz] „ott, ahol most tartózkodtok; – ְולֹא ֵתְלכּו ַּבִּמְדָּבר – 
ne menjetek [ezért] a pusztaságba.” 

                                                 
117 Lentebb 9:4. 
118 5Mózes 30:11. 
119 Vagyis Izrael fiait nem fogja érinteni a csapás. 
120 Jóllehet a tisáchét jövő idejű alak. 
121 Múlt idő. 
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 ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ,ִים ִנְזַּבח ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּוַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ֵּכן ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַר

   )כב, שמות ח(. ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו

És felelt Mózes: Nem helyes így cselekedni, mert mi Egyiptom irtózatát 
áldozzuk az Örökkévalónak, a mi Istenünknek; íme, ha mi szemük 
láttára áldozzuk Egyiptom irtózatát, vajon nem fognak-e bennünket 
megkövezni? (2Mózes 8:22.) 

 ”Az „irtózat] – ִיְרַאת ִמְצַרִים – Egyiptom irtózatát...122... – ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים
kifejezés itt tk.] azokra [a tárgyakra utal], amelyeket az egyiptomiak tisztelnek,123 – 
 mint az „és Milkómnak, az Ammón fiai utálatos – ְּכמֹו ּוְלִמְלּכֹם ּתֹוֲעַבת ְּבֵני ַעּמֹון
bálványának (toávát)” [szövegrészben].124 – ְוֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל קֹוֵרא אֹוָתּה ּתֹוֵעָבה – [A 
Szentírás] csupán akkor nevezi ezeket irtózatnak, amikor Izraelhez beszél.125 –  ְועֹוד
 A toáávát micrájim [kifejezés] még egy másik – ֵיׁש לֹוַמר ְּבָלׁשֹון ַאֵחר ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים
módon is értelmezhető: – ָּדָבר ָׂשנאּוי הּוא ְלִמְצַרִים – Irtózatos dolog lenne Egyiptom 
számára – ְזִביָחה ֶׁשָאנּו זֹוְבִחים – [ha tanúja lenne] az általunk hozott áldozatnak, – 
 .hiszen mi az ő istenüket áldozzuk fel – ֶׁשֲהֵרי ִיְרָאָתם ָאנּו זֹוְבִחים

 – ִּבְתִמָּיה – ?vajon nem fognak-e bennünket megkövezni... – ְולֹא ִיְסְקֻלנּו
Ez egy kérdés.126 

 
   )כג, שמות ח(. ָזַבְחנּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר ֵאֵלינּו ְו,ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר

Háromnapi járóútat akarunk menni a sivatagban és áldozni fogunk 
Örökkévaló Istenünknek, amint meghagyja nékünk. (2Mózes 8:23.) 

 
ם ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ַּבִּמְדָּבר ַרק ַהְרֵחק לֹא ַתְרִחיקּו ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּת

 )כד, שמות ח(.  ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי,ָלֶלֶכת
És szólt a fáraó: Én elbocsátalak titeket és áldozzatok az Örökkévaló 
Isteneteknek a sivatagban, csak ne menjetek nagyon messzire; 
imádkozzatok értem! (2Mózes 8:24.) 

                                                 
122 Hogyan nevezhette Mózes a fáraó előtt Egyiptom bálványait irtózatnak? 
123 Vagyis a bálványaikra. 
124 2Királyok 23:13. 
125 Vagyis amikor Mózes a fáraóhoz beszélt, akkor az egyiptomi bálványokat isteneknek 

nevezte. Azonban a Szentírásban, amely Izrael fiait szólítja meg, ezek a bálványok 
toévá, azaz „irtózat” néven említtetnek. 

126 Jóllehet a héber szintaxis alapján kijelenésnek gondolhatnánk. 
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ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי יֹוֵצא ֵמִעָּמְך ְוַהְעַּתְרִּתי ֶאל ְיהָֹוה ְוָסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו 

   )כה, שמות ח(.  ַרק ַאל יֵֹסף ַּפְרעֹה ָהֵתל ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת ָהָעם ִלְזּבַֹח ַליהָֹוה,ָמָחר

És szólt Mózes: Íme én eltávozom tőled és könyörögni fogok az 
Örökkévalóhoz, hogy elvonuljon a gyülevész rovar a fáraóról, szolgáiról 
és népéről holnap; csak ne űzzön játékot többé a fáraó, nem bocsátva el 
a népet, hogy áldozzon az Örökkévalónak. (2Mózes 8:25.) 

 ugyanaz, mint [Hátél] – ְּכמֹו ְלָהֵתל – ...ne űzzön játékot [velünk]... – ָהֵתל
löhátél.127 

 
   )כו, שמות ח(.  ַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָֹוה,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה

És eltávozott Mózes a fáraó elől és könyörgött az Örökkévalóhoz. 
(2Mózes 8:26.) 

'ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה  – ...és könyörgött az Örökkévalóhoz. – ִנְתַאֵּמץ ִּבְתִפָּלה – 
[Vájetár128 azt jelenti:] hevesen fohászkodott. – ְוֵכן ִאם ָּבא לֹוַמר ַוַּיְעִּתיר – Hasonlóan: 
ha [a Szentírás] a vájá’tir alakot129 akarta volna használni, – ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר – 
megtehette volna, – ּוַמְׁשָמע ַוַּיְרֶּבה ִּבְתִפָּלה – és akkor [a szöveg] azt jelentené, hogy 
számos [szóval] fohászkodott.130 – ַעְכָׁשיו ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר ִּבְלׁשֹון ַוִּיְפַעל – De így, hogy 
vájifál131 az alak, – ַמְׁשָמע ַוִּיְרֶּבה ְלִהְתַּפֵּלל – azt jelenti, hogy növelte fohászának 
[intenzitását].132 

 
   )כז, שמות ח(.  לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד,ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ִּכְדַבר מֶֹׁשה ַוָּיַסר ֶהָערֹב ִמַּפְרעֹה ֵמֲעָבָדיו ּוֵמַעּמֹו

És az Örökkévaló Mózes szava szerint cselekedett, és eltávolította a 
vadállatokat a fáraóról, szolgáiról és népéről; nem maradt egy sem. 
(2Mózes 8:27.) 

                                                 
127 A főnévi igenév kifejezhető ל-del és ל nélkül is. 
128 Kál alakban. 
129 Azaz a hif’il alakot. 
130 Vagyis sokat fohászkodott. 
131 Azaz kál. 
132 Összefoglalásul: a vájetár kál-ban azt jelenti, hogy csupán egyszer fohászkodott, de 

akkor nagy hévvel és összpontosítással; a a vájá’tir hif’il-ben viszont azt jelentené, 
hogy mennyiségileg növelte meg fohászainak számát, magyarán többször 
fohászkodott. 
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ְולֹא ֵמתּו ְּכמֹו ֶׁשֵּמתּו  – ...és eltávolította a vadállatokat... – ַוָּיַסר ֶהָערֹב
 ha ugyanis elpusztultak – ֶׁשִאם ֵמתּו – Nem pusztultak el, mint a békák,133 – ַהְצַפְרְּדִעים
volna, – ָאה ְּבעֹורֹוָתםָהָיה ָלֶהם ַהָּנ  – [az egyiptomiak] hasznot húzhattak volna az 
irhájukból. 

 
   )כח, שמות ח(.  ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם,ַוַּיְכֵּבד ַּפְרעֹה ֶאת ִלּבֹו ַּגם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת

És megkeményítette a fáraó az ő szívét ez alkalommal is, és nem 
bocsátotta el a népet. (2Mózes 8:28.) 

 ,Újfent az történt] – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאַמר – ...ez alkalommal is... – ַּגם ַּבַּפַעם ַהּזֹאת
hogy] noha azt mondta, – ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם – „Elküldelek titeket,”134 – לֹא ִקֵּים ַהְבָטָחתֹו 
– nem tartotta meg az ígéretét. 

 
 ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי , ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹהַוּיֹאֶמר
   )א, שמות ט(. ְוַיַעְבֻדִני

És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Menj be a fáraóhoz és szólt hozzá: 
Így szól az Örökkévaló, a héberek Istene, bocsásd szabadon népemet, 
hogy szolgáljanak engem! (2Mózes 9:1.) 

 
   )ב, שמות ט(.  ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָּבם,ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח

Mert ha tovább vonakodsz őket szabadon bocsátani és még mindig 
hatalmadban tartod őket... (2Mózes 9:2.) 

 Mácházik bám azt] – אֹוֵחז ָּבם – ...hatalmadban tartod őket... – ַמֲחִזיק ָּבם
jelenti:] feltartóztatod őket, – ְּכמֹו ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמבּוָׁשיו – mint az „és megragadja 
(vöhecheziká) annak szemérmét” [szövegrészben].135 

 
 ֶּדֶבר ָּכֵבד ,ָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאןִהֵּנה ַיד ְיהָֹוה הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּב

   )ג, שמות ט(. ְמאֹד

...íme, az Örökkévaló keze nehezedik a te jószágodra, mely a mezőn 
van, a lovakra, a szamarakra, a tevékre, a szarvasmarhákra és a juhokra 
nagyon súlyos dögvészben. (2Mózes 9:3.) 

                                                 
133 Lásd a 9. verset. 
134 24. vers. 
135 5Mózes 25:11. 
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הֹוָיה' ִהֵּנה ַיד ה  – ...íme, az Örökkévaló keze nehezedik... – ְלׁשֹון הֶֹוה – [A 
hojá] jelen idejű alak, – ִּכי ֵכן ֵיָאֵמר ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה – mert [a hájá ige] ilyen alakot vesz fel 
nőnemben. – ַעל ֶׁשָעַבר ָהְיָתה – múlt időben: hájtá („ő volt”), – ְוַעל ֶהָעִתיד ִּתְהֶיה – jövő 
időben: tihje („ő lesz”), – ְוַעל ָהעֹוֵמד הֹוָיה – jelen időben pedig: hojá („ő van”); –  ְּכמֹו
 .ez ugyanaz az alak, mint az oszá (csinál), rocá (akar), roá (lát) – עֹוָׂשה רֹוָצה רֹוָעה

 
שמות (.  ְולֹא ָימּות ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר,הָֹוה ֵּבין ִמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְקֵנה ִמְצָרִיםְוִהְפָלה ְי

   )ד, ט

És megkülönböztetést tesz az Örökkévaló Izráel jószága és Egyiptom 
jószága között és nem pusztul el semmi mindabból, ami Izráel fiaié. 
(2Mózes 9:4.) 

 el [:Vöhiflá azt jelenti] – ְוִהְבִּדיל – ...És megkülönböztetést tesz – ְוִהְפָלה
fogja különíteni. 

 
   )ה, שמות ט(.  ָמָחר ַיֲעֶׂשה ְיהָֹוה ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ,ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה מֹוֵעד ֵלאמֹר

És határnapot tűzött ki az Örökkévaló, mondván, holnap viszi végbe az 
Örökkévaló ezt a dolgot az országban. (2Mózes 9:5.) 

 
.  ּוִמִּמְקֵנה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד,ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים

 )ו, שמות ט(
És megcselekedte az Örökkévaló ezt a dolgot másodnapra és elpusztult 
Egyiptom minden jószága és Izráel fiainak jószágából nem hullott el egy 
sem. (2Mózes 9:6.) 

 
.  ַוִּיְכַּבד ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם,ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ְוִהֵּנה לֹא ֵמת ִמִּמְקֵנה ִיְׂשָרֵאל ַעד ֶאָחד

 )ז, שמות ט(
És elküldött a fáraó és íme, Izráel jószágából nem pusztult el még csak 
egy sem, de a fáraó szíve ismét makacs lett és nem bocsátotta szabadon 
a népet. (2Mózes 9:7.) 

 
ָרקֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה  ּוְז,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְקחּו ָלֶכם ְמלֹא ָחְפֵניֶכם ִּפיַח ִּכְבָׁשן

   )ח, שמות ט(. ְלֵעיֵני ַפְרעֹה

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz: Vegyetek teli marokkal 
kormot a tűzhelyről és szórja azt Mózes az ég felé a fáraó szeme előtt. 
(2Mózes 9:8.) 
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ש ְּבַלַעז"ניילוי – ...teli marokkal... – ְמלֹא ָחְפֵניֶכם  – Ófranciául jelones. 
 A piách] – ָּדָבר ַהִּנָּפח ִמן ַהֶּגָחִלים ֲעמּוִמים – ...kormot a tűzhelyről... – ִּפיַח ִּכְבָׁשן

az,] amit elszáll a hamvadó parazsakról, – ַהִּנְׂשָרִפים ְּבִכְבָׁשן – amelyek a tűzhelyen 
égtek; – ש"יּוְבַלַעז אולב  – ófranciául olves (tűzhely hamu). – ִּפיַח ְלׁשֹון ֲהָפָחה – A piách-
nak ugyanaz a gyökere, mint a háfáchá136 [szónak], – ֶׁשָהרּוַח ְמִפיָחן ּוַמְפִריָחן – mert a 
szél elfújja és szerteszórja. 

ִּנְזָרק ְּבכַֹחְוָכל ָּדָבר ַה – és szórja azt Mózes...137... – ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה  – És mivel 
bármit, amit nagy erővel hajítanak, – ֵאינֹו ִנְזָרק ֶאָּלא ְּבָיד ַאַחת – azt csupán egy kézzel 
hajítják, – ֲהֵרי ִנִּסים ַהְרֵּבה – [ebből arra következtethetünk, hogy] több csoda is 
történt: – ֶֹׁשהֶאָחד ֶׁשֶהֱחִזיק ֻקְמצֹו ֶׁשל מ  – az egyik, hogy Mózes egyetlen markába 
belefért – ְמלֹא ָחְפַנִים ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל ַאֲהרֹן – mind az ő, mind pedig Áron maroknyi 
[korma]138; – ְוֶאָחד ֶׁשָהַלְך ֶהָאָבק – a másik pedig, hogy a korom szétterjedt –  ַעל ָּכל ֶאֶרץ
 .Egyiptom egész országa fölött – ִמְצָרִים

 
 ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה ִלְׁשִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת ְּבָכל ֶאֶרץ ,ְוָהָיה ְלָאָבק ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

   )ט, שמות ט(. ִמְצָרִים

És váljék porfelhővé egész Egyiptom országa fölött és legyen az emberen 
és állaton fakadó hólyagos fekéllyé Egyiptom egész országában. (2Mózes 
9:9.) 

 Onkelosz – ְּכַתְרגּומֹו – ...fakadó hólyagos fekéllyé... – ִלְׁשִחין ּפֵֹרַח ֲאַבְעֻּבעֹת
fordításában: – ְלְֹׁשִחין ָסֵגי ֲאַבְעֻּבִעין – lösichin szágé ávábuin, – ֶׁשַעל ָידֹו – [ami azt 
jelenti, hogy] rajta (a schin) keresztül – צֹוְמִחין ָּבֶהן ּבּועֹות – fekélyek fakadtak fel. 

ְוַהְרֵּבה ֵיׁש  – Schin azt jelenti: forróság.139 – ְלׁשֹון ֲחִמימּות – ...hólyag... – ְׁשִחין
 – sáná schuná [.pl] – ָׁשָנה ְׁשחּוָנה – :Számos példa van erre a Misnában – ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה
„egy forró év.” 

 
 ַוְיִהי ְׁשִחין ֲאַבְעֻּבעֹת ,ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוִּיְזרֹק אֹתֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשָמְיָמה

   )י, שמות ט(. ּפֵֹרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה

És vették a kemence kormát, odaálltak a fáraó elé, és Mózes felszórta az 
ég felé és lett fakadó hólyagos fekéllyé emberen és állaton. (2Mózes 
9:10.) 

                                                 
136 Fújás. 
137 1. Két szó létezik a héberben a dobás, hajítás, szórás kifejezésére: zriká és hásláchá. A 

zriká olyan hajítás, amelyet nagy erővel hajtanak végre. 2. hásámájmá – az ég felé – 
nagy erővel való hajításra, szórásra utal. 

138 A szövegben ugyanis az áll: mölo cháfnéchem – mindkettőtök teli maroknyi [korma]. 
139 Vagyis a felhólyagzás forrósága idézte elő a fekélyeket. 
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 És ha azt fogod – ְוִאם ּתֹאַמר – .emberen és állaton… – ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה
kérdezni: – ֵמַאִין ָהיּו ָלֶהם ַהְּבֵהמֹות – honnan volt nekik állatuk, – ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר – 
hiszen azt olvashatjuk:140 – ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה ִמְצָרִים – „És elpusztult Egyiptom minden 
jószága”? – ֶאָּלא – [A válasz, hogy] valójában – לֹא ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה – csak azokat sújtotta a 
rendelet, – ָּׂשדֹות ִּבְלָבדֶאָּלא ַעל אֹוָתן ֶׁשַּב  – amelyek a mezőkön voltak, – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy 
írva van:141 – ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה – „...jószágodat, mely a mezőn van”, –  ְוַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר
'ה  – de aki félte az Örökkévaló szavát, – ֵהִניס ֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים – beterelte jószágát 
a házakba.142 – ֵכן ְׁשנּוָיה ִּבְמִכיְלָּתאְו  – Így van ez megírva a Möchiltában –  ֵאֶצל ַוִּיַּקח
 a „…vett hatszáz kiválogatott szekeret” vers kapcsán.143 – ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור

 
.  ִּכי ָהָיה ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל ִמְצָרִים,י ַהְּׁשִחיןְולֹא ָיְכלּו ַהַחְרֻטִּמים ַלֲעמֹד ִלְפֵני מֶֹׁשה ִמְּפֵנ

   )יא, שמות ט(

És nem tudtak az írástudók helytállani Mózes előtt a fekély miatt, mert 
fekély volt az írástudókon és egész Egyiptomon. (2Mózes 9:11.) 

 
 )יב, שמות ט(.  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה,לֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהםַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְו

És az Örökkévaló megkeményítette a fáraó szívét és nem hallgatott 
rájuk, amint megmondta az Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 9:12.) 

 
 ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ,ַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹהַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ְוִהְת

 )יג, שמות ט(. ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני
És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Kelj fel korán, kora virradatkor és állj 
meg a fáraó előtt és mondd meg néki, így szól az Örökkévaló, a héberek 
Istene: Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak engem! (2Mózes 9:13.) 

 
 ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ,ִּכי ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ֲאִני ׁשֵֹלַח ֶאת ָּכל ַמֵּגפַֹתי ֶאל ִלְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך

   )יד, שמות ט(. ְּבָכל ָהָאֶרץ

Mert most minden sújtó csapásomat szívedre küldöm és szolgáidra és 
népedre, hogy megismerd: nincs hozzám fogható hatalom az egész 
földön. (2Mózes 9:14.) 

                                                 
140 6. vers. 
141 Uo. 3. 
142 Lásd uo. 20. 
143 Uo. 14:7. 
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 Innen – ָלַמְדנּו ִמַּכאן – minden sújtó csapásomat...144... – ֶאת ָּכל ַמֵּגפַֹתי
tanuljuk azt, – כֹורֹותֶׁשַּמַּכת ְּב  – hogy a mákát böchorot145 – ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהַּמּכֹות – 
egyenértékű az összes többi csapással. 

 
   )טו, שמות ט(.  ַוִּתָּכֵחד ִמן ָהָאֶרץ,ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ַּבָּדֶבר

Bizonnyal, ha most kinyújtanám karomat és sújtanálak téged és népedet 
halálvésszel, kipusztulnál a földről. (2Mózes 9:15.) 

 Bizonnyal, ha most kinyújtanám karomat – ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוגֹוֵמר
stb. – ִּכי ִאּלּו ָרִציִתי – Azaz: „Ha akartam volna [akkor], – ִדי ְּבִמְקְנָךְּכֶׁשָהְיָתה ָי  – amikor 
a kezem [lesújtott] lábasjószágaidra, – ֶׁשִהִּכיִתים ַּבֶּדֶבר – amikor dögvésszel sújtottam 
őket, – ְׁשַלְחִּתיָה ְוִהֵּכיִתי אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ִעם ַהְּבֵהמֹות – az állatokkal együtt lesújthattam 
volna akkor rád és népedre is, – ַוִּתָּכֵחד ִמן ָהָאֶרץ – és akkor kipusztulnál a földről, 
 Azonban megtartottalak azért, hogy…”.146 –  ְוגֹוֵמרַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָךֲאָבל  –

 
שמות (. ָהָאֶרץ ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ,ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי

   )טז, ט

Azonban megtartottalak azért, hogy megmutassam neked hatalmamat 
és hogy hangoztassák Nevemet az egész földön. (2Mózes 9:16.) 

 
   )יז, שמות ט(.  ְלִבְלִּתי ַׁשְּלָחם,עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי

Még mindig zsarnokoskodsz népem fölött, és nem bocsátod el őket! 
(2Mózes 9:17.) 

 Még mindig zsarnokoskodsz népem fölött (misztolél – עֹוְדָך ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי
böámi)... – ְּכַתְרּגּומֹו – Onkelosz fordításában: – ְּכִביַׁשת ֵּביּה ְּבַעִּמי – „Sanyargatod 
népemet.” – הְוהּוא ִמִּגְזַרת ְמִסָּל  – [A misztolél szónak] ugyanaz a gyökere, mint a 

                                                 
144 Hogyan utalhat a „minden sújtó csapásom” a jégeső csapására? 
145 A mákát böchorot az elsőszülöttek halálának csapása, egyben a tizedik és utolsó a 

csapások sorában. Intenzív vita folyik a kommentárokban azt illetően, hogy mivégre 
esik itt szó a mákát böchorot-ról. Íme kettő az e kérdésre adott válaszok közül: 1. Az 
orleans-i Rábénu Tám, Mizráchi: a mákát böchorot ezen a helyen azokra az érő 
gyümölcsökre (a bikurim szóból) utal, amelyeket elpusztított a jégeső. Lásd Rásinak a 
9:31-hez írt kommentárját. 2. Gur Árje: A mákát böchorot ezen a helyen is az 
elsőszülöttek halálára utal. Isten figyelmeztette a fáraót, hogy ha továbbra is 
megmakacsolja magát, végül a mákát böchorot is sújtani fogja. 

146 16. vers. 
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möszilá [szónak], – ִּדְמַתְרְּגִמיָנן אֹוַרח ְּכִביָׁשא – amit Onkelosz így fordít: „kitaposott 
út.”147 – ר"ּוְבַלַעז קלקי  – Ófranciául chalchier.  

 A Mikéc hetiszakasz végén már – ּוְכָבר ֵּפַרְׁשִּתי ְּבסֹוף ַוְיִהי ִמֵּקץ –
elmagyaráztam,148 – ְך"ָּכל ֵּתיָבה ֶׁשְּתִחַּלת ְיסֹוָדּה ַסֶמ  – hogy minden olyan szó esetében, 
amelynek az első gyökbetűje ס (számech), – ְוִהיא ָּבָאה ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ִמְתַּפֵעל – és 
hitpáél149 alakot vesz fel, – ל ִׁשּמּוׁשו ֶׁש"נֹוֵתן ַהָּתי  – egy ת kerül – ְּבֶאְמַצע אֹוִתּיֹות ֶׁשל ִעָּקר 
– a gyökbetűk közé,150 – ְּכגֹון זֹו – mint ebben (misztolél) az esetben is, – ּוְכגֹון – 
vagy például [a következő esetekben]: – ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב – „a sáska nehezen vonszolja 
magát (vöjisztábél hechágáv),”151 – ִמִּגְזַרת ַסָּבל – ahol a jisztábél ige gyöke szábál 
(„terhet cipel”), – ִּכי ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו – [vagy] „hogy még úrnak is föltolod magadat 
fölöttünk (ki tisztárér álénu),”152 – ִמִּגְזַרת ַשֹר ְוָנִגיד – ahol a [tisztárér] gyöke a szár 
vönágid „herceg és nemesember” kifejezésből, – ְוֵכן ִמְסַּתֵּכל ֲהֵוית – [vagy] „Figyeltem 
(misztákál hávét).”153 

 
 ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבִמְצַרִים ְלִמן ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד ,ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד ָּכֵבד ְמאֹד

   )יח, שמות ט(. ָעָּתה

Azért, íme, hullatok holnap ilyen időtájban igen nehéz jégesőt, amilyen 
nem volt Egyiptomban alapításának napja óta mostanig. (2Mózes 9:18.) 

 Káét máchár azt] – ָּכֵעת ַהּזֹאת ְלָמָחר – ...holnap ilyen időtájban... – ָּכֵעת ָמָחר
jelenti:] holnap ugyanebben az időben.154 – ָׂשַרט לֹו ְׂשִריָטה ַּבּכֹוֶתל – Karcolt egy jelet a 
falra – ְלָמָחר ְּכֶׁשַּתִּגיַע ַחָּמה ְלַכאן – [és azt mondta:] „Holnap, amikor a nap ideér, –  ֵיֵרד
 ”.jégeső fog hullani – ַהָּבָרד

ְּסָדהֶׁשִּנְתַי – ...alapításának napja... – ִהָּוְסָדה  – [Hivászdá azt jelenti:] hogy 
megalapították. – ד"ְוָכל ֵּתיָבה ֶׁשְּתִחַּלת ְיסֹוָדּה יּו  – Minden olyan szó [esetében], 
amelynek az első gyökbetűje ְּכגֹון ָיַסד ָיַלד – ,י – például: jászád (alapított), jálod 
(szült), – ָיַדע ָיַסר –jádoá (tudott), jászor (elmozdított), – ְּכֶׁשִהיא ִמְתָּפֶעֶלת – amikor 
hitpáél155 alakot vesz fel, – ד"ו ִּבְמקֹום ַהּיּו"ָּתבֹא ַהָּוי  – egy ו kerül a י helyére, –  ְּכמֹו

                                                 
147 4Mózes 20:19. 
148 1Mózes 44:16. 
149 Visszaható ige. 
150 Más igékkel ellentétben, ahol a ת a gyökbetűk elé kerül; mint például a לבש (öltözni) 

gyök esetében: hitlábés – felöltözött. 
151 Prédikátor 12:5. 
152 4Mózes 16:13. 
153 Dániel 7:8. 
154 De hogyan lehet ezt tudni óra nélkül? 
155 Visszaható. 
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 mint [a következő szavak esetében]: hivászdá (megalapítattott) vagy – ִהָּוְסָדּה ִהָּוְלָדּה
hiváldá (megszülettett),156 – ַוִּיָּוַדע – vájivádá („megtudódott a dolgot”)157 –  ַוִּיָּוֵלד
 – ִּבְדָבִרים לֹא ִיָּוֶסר ָעֶבד – vájiváléd löJoszéf („És született Józsefnek”)158 [vagy] – ְליֹוֵסף
[vagy:] „Puszta szóból nem okul (lo jivászér)a szolga.”159 

 
 ָּכל ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ַבָּׂשֶדה ְולֹא ,ְׁשַלח ָהֵעז ֶאת ִמְקְנָך ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלָך ַּבָּׂשֶדהְוַעָּתה 

   )יט, שמות ט(. ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה ְוָיַרד ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו

Azért küldj ki most embereket és tereltesd be jószágodat és mindazt, 
amid van a mezőn; minden ember és állat, amit a mezőn találnak és nem 
vitték be a házba, azokra leszakad a jégeső és elpusztulnak. (2Mózes 
9:19.) 

 [Slách háéz] – ְּכַתְרּגּומֹו ְׁשַלח ְּכנֹוׁש – ...küldj ki… és tereltesd be... – ְׁשַלח ָהֵעז
Onkelosz fordításában: „küldj ki és tereltesd be.” – ְוֵכן יֹוְׁשֵבי ַהֵּגִבים ֵהִעיזּו – 
Hasonlóan: „Gébim lakói elrejtőztek”160 – ָהִעיזּו ְּבֵני ִבְנָיִמן – [vagy:] „Benjámin fiai, 
meneküljetek (héizu).”161 

ן ַהְכָנָסה הּואְלׁשֹו – ...és nem vitték be a házba... – ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה  – A 
jéászéf egy olyan kifejezés, amely begyűjtést jelent. 

 
   )כ, שמות ט(.  ֵהִניס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים,ַהָּיֵרא ֶאת ְּדַבר ְיהָֹוה ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה

Aki félte az Örökkévaló szavát a fáraó szolgái közül, az beterelte 
gyorsan szolgáit és jószágát a házakba. (2Mózes 9:20.) 

ְלׁשֹון ַוָּיָנס  – .megmenekítette [azaz] – ִהְבִריַח – ...beterelte gyorsan... – ֵהִניס
 hasonlóan vájánász Mojse kifejezéshez.162 – מֶֹׁשה

 
   )כא, שמות ט(. ָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲע,ַוֲאֶׁשר לֹא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר ְיהָֹוה

Aki pedig nem vetett ügyet szívében az Örökkévaló szavára, az künn 
hagyta szolgáit és jószágát a mezőn. (2Mózes 9:21.) 

 

                                                 
156 Hoseá 2:5. 
157 Eszter 2:22. 
158 1Mózes 46:20. 
159 Példabeszédek 29:19. 
160 Jesájá 10:31. Tk. összegyűltek (hogy együtt elrejtőzzenek). 
161 Jeremiás 6:1. Tk. gyűljetek össze [és meneküljetek]. 
162 Fentebb 4:3. 
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 ַעל ָהָאָדם ְוַעל , ִמְצָרִיםַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי ָבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ
   )כב, שמות ט(. ַהְּבֵהָמה ְוַעל ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Nyújtsd ki karodat az ég felé és 
támadjon jégeső Egyiptom egész országában emberre és állatra és a 
mező minden füvére Egyiptom országában. (2Mózes 9:22.) 

 az [:Ál hásámájim itt azt jelenti] – ְלַצד ַהָּׁשַמִים – az ég felé...163... – ַעל ַהָּׁשַמִים
ég felé. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázat azonban [a következő]: –  ִהְגִּביהֹו

ְעָלה ִמן ַהָּׁשָמִיםַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶֹׁשה ְלַמ  – Az Örökkévaló fölemelte Mózest az egek 
fölé.164 

 
 ַוַּיְמֵטר ְיהָֹוה ָּבָרד ַעל , ָנַתן קֹלֹת ּוָבָרד ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצההָוהַֹוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ַהָּׁשַמִים ַוי

   )כג, שמות ט(. ֶאֶרץ ִמְצָרִים

És kinyujtotta Mózes botját az ég felé és az Örökkévaló adott 
mennydörgést és jégesőt és tűz cikázott a földre és hullatott az 
Örökkévaló jégesőt Egyiptom országára. (2Mózes 9:23.) 

 
ֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז  ָּכֵבד ְמאֹד ֲאֶׁשר לֹא ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל ֶא,ַוְיִהי ָבָרד ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד

   )כד, שמות ט(. ָהְיָתה ְלגֹוי

És esett jégeső, és villanó tűz volt a jégesőben, nagyon súlyos, amilyen 
még nem volt Egyiptom egész országában, amióta nemzetté lett. (2Mózes 
9:24.) 

 Csoda – ֵנס ְּבתֹוְך ֵנס – …villanó tűz volt a jégesőben… – ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד
a csodában: – ָהֵאׁש ְוַהָּבָרד ְמעָֹרִבין – a tűz és a jégeső keveredett. – ְוַהָּבָרד ַמִים הּוא – 
Bár a jégeső víz [kioltaná a tüzet], – ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ָעׂשּו ָׁשלֹום ֵּביֵניֶהם – a Teremtőjük 
akaratát teljesítve kibékültek. 

 
 ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה ,ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה

   )כה, שמות ט(. ַהָּבָרד ְוֶאת ָּכל ֵעץ ַהָּׂשֶדה ִׁשֵּבר

És elvert a jégeső Egyiptom országában mindent, ami a mezőn volt, 
embert és állatot és a mező minden füvét sujtotta a jég és a mező 
minden fáját összetörte. (2Mózes 9:25.) 

                                                 
163 Szó szerint az egekre. 
164 Vagyis az Örökkévaló nem csak földi, de mennyei hatalommal is felruházta Mózest. 

Lásd Tánchumá 15. 
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 )כו, שמות ט(.  לֹא ָהָיה ָּבָרד,ַרק ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

Csak Gósen földjén, ahol Izráel fiai voltak, nem volt jégeső. (2Mózes 
9:26.) 

 
 ְיהָֹוה ַהַּצִּדיק ַוֲאִני ְוַעִּמי ,ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ָחָטאִתי ַהָּפַעם

 )כז, שמות ט(. ָהְרָׁשִעים
És elküldött a fáraó és hivatta Mózest és Áront és mondta nékik: Én 
most vétkeztem, az Örökkévaló igaz, én és népem pedig bűnösök 
vagyunk. (2Mózes 9:27.) 

 
שמות (.  ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאְתֶכם ְולֹא תִֹספּון ַלֲעמֹד,ַהְעִּתירּו ֶאל ְיהָֹוה ְוַרב ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהים ּוָבָרד

   )כח, ט

Könyörögjetek az Örökkévalóhoz, legyen már elég Istennek 
mennydörgéséből és a jégesőből, és én el foglak bocsátani titeket, és 
nem fogok többé itten késlekedni. (2Mózes 9:28.) 

 ,annyit – ְּבַמה ֶּׁשהֹוִריד ְּכָבר – legyen elég Neki [Azaz] – ַּדי לֹו – ...elég... – ְוַרב
amit eddig ránk zúdított. 

 
 ַהּקֹלֹות ֶיְחָּדלּון ְוַהָּבָרד לֹא ִיְהֶיה ,יו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר ֵאָל

   )כט, שמות ט(. עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַליהָֹוה ָהָאֶרץ

És mondta neki Mózes: Midőn kimegyek a várost, kiterjesztem kezemet 
az Örökkévaló felé; a mennydörgések meg fognak szűnni, és nem lesz 
tovább jégeső, hogy megtudd: az Örökkévalóé a föld! (2Mózes 9:29.) 

 ,ez azt jelenti] – ִמן ָהִעיר – ...Midőn kimegyek a várost... – ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר
hogy a] „a városból”. – לֲאָבל ְּבתֹוְך ָהִעיר לֹא ִהְתַּפֵּל  – A városon belül azonban nem 
akart imádkozni, – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְמֵלָאה ִּגּלּוִלים – mert az tele volt bálványokkal. 

 
   )ל, שמות ט(.  ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון ִמְּפֵני ְיהָֹוה ֱאלִֹהים,ְוַאָּתה ַוֲעָבֶדיָך

Te pedig és szolgáid – jól tudom – még mindig nem féltek az Örökkévaló 
Istentől. (2Mózes 9:30.) 

 A terem tir’un így van] – ֲעַדִין לֹא ִתיְראּון – ...nem féltek... – ֶטֶרם ִּתיְראּון
lefordítva:] „Még mindig nem féltek.” – ְוֵכן ָּכל ֶטֶרם ֶׁשַּבִּמְקָרא – Hasonlóan: 
valahányszor a terem szó szerepel a Szentírásban, – ֲעַדִין לֹא הּוא – azt jelenti: még 
nem – ְוֵאינֹו ְלׁשֹון קֹוֶדם – és nem azt, hogy előtt/mielőtt; – ְּכמֹו ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּון – mint a 



98 A Rási kommentár a Tórához 

terem jiskávu165 [szövegrészben is], – ַעד ָלא ְׁשִכיבּו – [amelyet Onkelosz a 
következőképpen fordít:] „Még nem feküdtek le.” – ֶטֶרם ִיְצָמח – [Vagy:] terem 
jicmách166 [amit Onkelosz így fordít:] – ַעד ָלא ְצַמח – „Még nem hajtott ki.” –  ַאף ֶזה
 Én„ – ָיַדְעִּתי ִּכי ֲעַדִין ֵאיְנֶכם ְיֵרִאים – :Ez (terem tir’un) is így értelmezendő – ֵּכן הּוא
tudom, hogy te [és a szolgáid] még nem féltek, – ּוִמֶּׁשִּתְהֶיה ָהְרָוָחה – és hogy amint 
enyhülés áll be,167 – ַּתַעְמדּו ְּבִקְלקּוְלֶכם – folytatni fogjátok aljaskodásaitokat.” 

 
   )לא, שמות ט(. ִּגְבעֹל ִּכי ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ,ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה ֻנָּכָתה

És a len és az árpa letört a jégveréstől, mert az árpa kalászban, a len 
pedig bimbózásban állt. (2Mózes 9:31.) 

 Nukátá azt] – ִנְׁשְּבָרה – ...És a len és az árpa letört – ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְּׂשעָֹרה ֻנָּכָתה
jelenti:] letört; – ֹון ַּפְרעֹה ְנכֹהְלׁש  – ugyanabból a kifejezésből, mint a Páro nöcho („a 
béna fáraó”)168; – ְנָכִאים – [vagy] nöcháim (összetörten)169. – ְוֵכן לֹא ֻנּכּו – 
Hasonlóan: lo nuku170 [azt jelenti: „nem verte el”]. – ְולֹא ִיָּתֵכן ְלָפְרׁשֹו – Nem lenne 
helyes úgy magyarázni, – ְלׁשֹון ַהָּכָאה – mint egy olyan kifejezést, ami „ütést” jelent, 
א"ן ִּבְמקֹום ֵה"ֶׁשֵאין נּו –  – a נ ugyanis nem helyettesíthető ה-vel, – ְלָפֵרׁש ֻנָּכָתה ְּכמֹו ֻהָּכָתה 
– hogy a nukátá hukátá-ként lenne magyarázható, – ֻנּכּו ְּכמֹו ֻהּכּו – vagy [azt 
mondhatnánk], hogy a nuku ugyanaz, mint a huku. – ן ׁשֶֹרׁש ַּבֵּתיָבה"ֶאָּלא ַהּנּו  – 
Ehelyett [itt az a helyzet], hogy a נ része a szógyöknek – ַוֲהֵרי הּוא ִמִּגְזַרת – és 
nyelvtanilag ugyanarról az alakról [van szó], mint – ָתיוְוֻׁשּפּו ַעְצמֹו  – a vösufu 
ácmotáv („csontjai kiállnak”) [szövegrészben].171 

 már [Azaz] – ְּכָבר ִּבְּכָרה – ...mert az árpa kalászban... – ִּכי ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב
beérett – ְועֹוֶמֶדת ְּבַקֶּׁשיָה – és kalászban áll, – ְוִנְׁשַּתְּברּו ְוָנְפלּו – és ezért tört és hullott le. 
 – ְוֻהְקָׁשה ַלֲעמֹוד ְּבִגְבעֹוֶליָה – Ugyanígy a len is már kifejlődött – ְוֵכן ַהִּפְׁשָּתה ָּגְדָלה ְּכָבר –
és [a szára] megkeményedett annyira, hogy álljon. 

 [:Áviv azt jelenti] – ָעְמָדה ְּבִאֶּביָה – ...az árpa kalászban... – ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב
kalászban állt, – ְלׁשֹון – ugyanabból a kifejezésből, mint – ְּבִאֵּבי ַהָּנַחל – a böibé 
hánáchál [szövegrészben].172 

 

                                                 
165 1Mózes 19:4. 
166 Uo. 2:5. 
167 Magyarán megszűnik a csapás. 
168 2Királyok 23:29. Azaz megtört lábainak az ereje. 
169 Jesájá 16:7. 
170 32. vers. 
171 Jób 33:21. 
172 Énekek éneke 6:11. 
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   )לב, שמות ט(.  ִּכי ֲאִפילֹת ֵהָּנה,ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו

De a búzát és a tönkölyt azért nem verte el a jégeső, mert későn érők. 
(2Mózes 9:32.) 

 Az áfilot azt] – ְמֻאָחרֹות – .mért későn érők (ki áfilot)... – ִּכי ֲאִפילֹת ֵהָּנה
jelenti] későn, – ַוֲעַדִין ָהיּו ַרּכֹות – és még mindig zsengék voltak, [és hajlékonyak] – 
ְפֵני ָקֶׁשהִּב – és lábon tudtak maradni – ִויכֹולֹות ַלֲעמֹוד  – még az erős [jégverésben] is. – 

רַמֶׁשֶּנֱאַאף ַעל ִּפי ְו  – Noha korábban azt olvastuk: – ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ִהָּכה ַהָּבָרד – „A 
mező minden füvét sújtotta a jég,”173 [ez a vers azt sejteti, hogy semmi sem maradt 
épen,] – ֵרׁש ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָראֵיׁש ְלָפ  – a verset egyszerűen lehetne úgy magyarázni, – 
 amelyik – ָהעֹוְמִדים ְּבִקְלָחם – ,mint ami arra a növényzetre (termésre) utal – ַּבֲעָׂשִבים
[vastag] száron állt, [azaz már beérett volt,] – ָהְראּוִים ִלְלקֹות ַּבָּבָרד – és a jégeső 
[könnyedén] leverhette. – ּוְבִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא – [Mindazonáltal] Tánchumá rabbi 
Midrásában174 – ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו ֶׁשֶּנְחְלקּו ַעל זֹאת – egyes bölcsek vitatják ezt, –  ְוָדְרׁשּו ִּכי
-va – ִּפְלֵאי ְפָלאֹות ַנֲעׂשּו ָלֶהם – és a „ki áfilot”-ot úgy magyarázzák, hogy – ֲאִפילֹות
lóságos csoda volt az,175 – ֶׁשּלֹא ָלקּו – hogy [a búzát és a tönkölyt] nem verte el [a 
jégeső]. 

 
ר לֹא ִנַּתְך  ַוַּיְחְּדלּו ַהּקֹלֹות ְוַהָּבָרד ּוָמָט,ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ֶאת ָהִעיר ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ְיהָֹוה

   )לג, שמות ט(. ָאְרָצה

És eltávozott Mózes a fáraó mellől a városból és kiterjesztette kezét az 
Örökkévaló felé és megszűntek a mennydörgések és a jégeső és a 
záporeső nem szakadt többé a földre. (2Mózes 9:33.) 

 nem [:Lo nitách azt jelenti] – לֹא ִהִּגיַע – ...nem szakadt többé... – לֹא ִנַּתְך
érte el. – ְוַאף אֹוָתן ֶׁשָהיּו ָּבֲאִויר – Még azok [a jégdarabok és esőcseppek], amelyek 
már a levegőben volt, – לֹא ִהִּגיעּו ָלָאֶרץ – [azok sem] érték el a földet.176 – ְודֹוֶמה לֹו – 
Ehhez hasonló: – ַוִּתַּתְך ָעֵלינּו ָהָאָלה ְוַהְּׁשבּוָעה – „Azért szakadt ránk (vátitách álénu) az 
eskü átka,” – ְּדֶעְזָרא – Dániel könyvében.177 – ַוַּתִּגיַע ָעֵלינּו – [A kifejezés azt jelenti, 
hogy] elért minket. – ּוְמַנֵחם ֶּבן ָסרּוק – Menáchem ibn Szruk [a nitách szót] –  ִחְּברֹו
 ugyanabba a csoportba sorolta, mint a köhituch keszef – ְּבֵחֶלק ְּכִהּתּוְך ֶּכֶסף
[szövegrész hituch szavát],178 – ְלׁשֹון ְיִציַקת ַמֶּתֶכת – aminek jelentése: (olvadt) fém 

                                                 
173 Uo. 9:25. 
174 Váérá 16. 
175 Áfilot a pele szóból jön, ami csodát jelent. 
176 Bráchot 54b. 
177 9:11. 
178 Jechezkél 22:22. 
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öntése. – ְורֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבָריו – Én egyetértek az ő véleményével, – ְּכַתְרגּומֹו ַוִּיצֹק ְוַאִּתיְך 
– mivel Onkelosz is vöátich-nak fordítja a vájicok179 [szót] – ְלַאָּתָכא ָלֶצֶקת  – [és] 
löátáchá-nak a láceket-et.180 – ַאף ֶזה לֹא ִנַּתְך ָלָאֶרץ – Ugyanígy a lo nitách láárec 
[azt jelenti:] – ֶרץלֹא הּוַצק ָלָא  – [A jégeső] nem ömlött a földre. 

 
, שמות ט(.  ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו,ַוַּיְרא ַּפְרעֹה ִּכי ָחַדל ַהָּמָטר ְוַהָּבָרד ְוַהּקֹלֹת ַוּיֶֹסף ַלֲחטֹא

   )לד

És látta a fáraó, hogy elállt az eső és a jég és a mennydörgés és tovább 
vétkezett s megkeményítette szívét ő is, szolgái is. (2Mózes 9:34.) 

 
  )לה, שמות ט(.  ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ְּבַיד מֶֹׁשה,ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

És dacos volt a fáraó szíve és nem bocsátotta el Izráel gyermekeit, amint 
hirdette az Örökkévaló Mózes által. (2Mózes 9:35.) 

 

                                                 
179 Lentebb 38:5. „És öntött négy (réz)karikát” 
180 Uo. 27. „megöntésére” 




