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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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Bo (2Mózes 10:1–13:16.) ּבֹא ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Újabb három csapás sújtja Egyiptomot: sáskajárás pusztítja el a terményt és 
minden zöld növényzetet; sűrű, szinte tapintható sötétség ereszkedik az 
országra; s végül niszán hónap 15-én éjfélkor minden egyiptomi elsőszülött 
elpusztul. (2Mózes 10–11.) 

• Izrael népe megkapja az Örökkévalótól az első micvát: naptárat kell alapozni a 
hold havonkénti újjászületésére. Az izraeliták ezen kívül utasítást kapnak arra, 
hogy hozzanak „peszáchi áldozatot” az Örökkévalónak: minden izraelita 
otthonban le kell vágni egy bárányt vagy egy gödölyét, és a vérét rá kell 
spriccelni a két ajtófélfára és a szemöldökfára, hogy Isten elkerülje ezeket az 
otthonokat, amikor jön, hogy végezzen Egyiptom elsőszülöttjeivel. Az áldozat 
tűzön megsütött húsát aznap éjjel kell elfogyasztani mácával (kovásztalan 
kenyérrel) és keserű füvekkel.  (2Mózes 12:1–28.) 

• Az elsőszülöttek halála végre megtöri a fáraó ellenállását, és szabályosan kihajtja 
Izrael gyermekeit az országából. Az izraeliták olyan kapkodva távoznak, hogy 
nincs idő megkeleszteni a tésztájukat, így csupán kovásztalan kenyeret tudnak 
magukkal vinni az útra. Távozásuk előtt még arany- és ezüstedényeket valamint 
ruhákat kérnek az egyiptomiaktól, így sarcolva meg Egyiptom javait. 
  (2Mózes 12:29–51.) 

• Az Örökkévaló elrendeli, hogy Izrael gyermekei szenteljék Neki minden 
elsőszülöttjüket, és azzal ünnepeljék meg minden évben a Kivonulás 
évfordulóját, hogy eltávolítanak otthonaikból minden kovászosat, hét napon át 
maceszt esznek, és elmesélik gyermekeiknek megszabadulásuk történetét. Azt is 
megparancsolja nekik, hogy karjukon és homlokukon tfilint viseljenek, 
emlékeztetőül a Kivonulásra.  (2Mózes 13:1–16.) 

 
י ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי ִּכי ֲאִנ, ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה

  )א, שמות י(. אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Menj be a fáraóhoz, mivel én 
megkeményítettem az ő szívét és szolgáinak szívét, hogy végbevigyem 
ezeket a jeleimet közöttük... (2Mózes 10:1.) 

ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה' ַוּיֹאֶמר ה  – És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Menj 
be a fáraóhoz... – ְוַהְתֵרה בֹו – és figyelmeztesd őt. 
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ֶׁשָאִׁשית  – ,szumi [Siti ugyanaz, mint] – ׂשּוִמי – ...hogy végbevigyem... – ִׁשִתי
 ”.hogy végbevigyem„ [:jelentése] – ָאִני

 
, ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם

   )ב, שמות י(. ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה

...és hogy elbeszélhesd fiad és unokád füle hallatára mindazt, hogyan 
űztem csúfot Egyiptomból és az én csodajeleimet, amelyeket végeztem 
közöttük, hogy ezáltal megismerjétek: Én vagyok az Örökkévaló! (2Mózes 
10:2.) 

 csúfot [:Hitálálti azt jelenti] – ָׂשַחְקִּתי – ...hogyan űztem csúfot... – ִהְתַעַּלְלִּתי
űztem, – ְּכמֹו ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי – mint a „Mert csúfot űztél (hitálált) belőlem”1 –  ֲהלֹא
 a „Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette (hitálél) [vagy] – ַּכֲאֶׁשר ִהְתעֹוֵלל ָּבֶהם
őket” [szövegrészekben],2 – ָהָאמּור ְּבִמְצַרִים – amelyek [mind] az egyiptomiakra 
vonatkoztatva hangzanak el. – ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ּפֹוֵעל ּוַמֲעָלִלים – [A szó] nem csinálást vagy 
cselekvést jelent, – ֶׁשִאם ֵּכן – ha ugyanis ez lenne a helyzet, – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב עֹוַלְלִּתי – 
akkor az olálti [ige] kellene hogy szerepeljen [a szövegben], – ְּכמֹו ְועֹוֵלל ָלמֹו – mint: 
„és bánj velük (vöolél) úgy, – ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי – ahogyan velem bántál (oláltá)”3 –  ֲאֶׁשר
 amelyet nekem okoztak (olál).”4„ [:vagy] – עֹוַלל ִלי

 
 ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרים ַעד ָמַתי ֵמַאְנָּת ֵלָענֹת ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו

   )ג, שמות י(. ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני, ִמָּפָני

És bement Mózes és Áron a fáraóhoz és szólottak előtte: Így szól az 
Örökkévaló, a héberek Istene: meddig vonakodsz még alázatot 
tanúsítani előttem? – Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak engem! 
(2Mózes 10:3.) 

 Onkelosz [Léánot] – ְּכַתְרּגּומֹו ְלִאְתְּכָנָעא – ...alázatot tanúsítani... – ֵלָענֹת
fordításában: löitkönáá (megalázkodni), – ְוהּוא ִמִּגְזַרת ָעִני – az áni (szegény) gyökből. 
 – nem voltál hajlandó„ [:A kérdés: ád mátáj, stb. a következőt fejezi ki] – ֵמַאְנָּת –
 ”.szegény és alázatos lenni Előttem – ִלְהיֹות ָעִני ְוָׁשָפל ִמָּפָני

 
   )ד, שמות י(. ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך, ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַעִּמי

                                                 
1 4Mózes 22:29. 
2 1Sámuel 6:6. 
3 Siralmak 1:22. 
4 Uo. 12. 
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Mert ha vonakodol elbocsátani népemet, íme én holnap sáskát hozok 
határodra... (2Mózes 10:4.) 

 
ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן , ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל ִלְראֹת ֶאת ָהָאֶרץ

   )ה, שמות י(. ֵמַח ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדהַהָּבָרד ְוָאַכל ֶאת ָּכל ָהֵעץ ַהּצֹ

...és elborítja az ország színét, hogy nem lehet látni a földet és felfalja a 
termés megmentett maradványát, ami még megmaradt számotokra a 
jégeső után és elpusztítja mind a fát, ami nektek terem a mezőkről. 
(2Mózes 10:5.) 

 Et éjn háárec azt] – ֶאת ַמְרֵאה ָהָאֶרץ – ...az ország színét... – ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ
jelenti:] a föld látványa. 

 hároe – Az, aki [Völo juchál] – ָהרֹוֶאה – .nem lehet stb... – ְולֹא יּוַכל ְוגֹוֵמר
néz, [képtelen lesz] – ִלְראֹות ֶאת ָהָאֶרץ – látni a földet. – ְוָלׁשֹון ְקָצָרה ִּדֵּבר – A Tóra 
[itt] tömörítetten fejezi ki magát. 

 
ּוָמְלאּו ָבֶּתיָך ּוָבֵּתי ָכל ֲעָבֶדיָך ּוָבֵּתי ָכל ִמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֲאבֶֹתיָך ַוֲאבֹות ֲאבֶֹתיָך ִמּיֹום 

   )ו, שמות י(. ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹהַוִּיֶפן , ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

És megtelnek velük házaid és szolgáid házai és egész Egyiptom házai, 
amilyent nem láttak apáitok és apáitok apái, amióta a földön vannak, 
mind e mai napig. – És megfordult és kiment a fáraó elől. (2Mózes 10:6.) 

 
ְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹה ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַּלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ַוּיֹא

   )ז, שמות י(. ֲהֶטֶרם ֵּתַדע ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים, ֱאלֵֹהיֶהם

És szóltak a fáraó szolgái hozzája: Meddig lesz ez az ember kelepce 
ellenünk? Bocsásd el azokat az embereket, hadd szolgálják az 
Örökkévalót, az ő Istenüket; még mindig nem tudod, hogy elveszett 
Egyiptom? (2Mózes 10:7.) 

 háterem tédá] – ַהעֹוד לֹא ָיַדְעָּת – ...még mindig nem tudod... – ֲהֶטֶרם ֵּתַדע
azt jelenti:] „Még mindig nem jöttél rá, – ִּכי ָאְבָדה ִמְצָרִים – hogy elveszett 
Egyiptom?”5 

 

                                                 
5 Más korai kommentátorokkal (Nachmanidész, Ibn Ezra, Chizkuni, Ráv Száádjá gáon) 

ellentétben, akik a terem szót előtt-nek fordítják, Rási ezt még (mindig) nem-nek 
fordítja. Lásd Rásinak az 1Mózes 2:5. valamint a 2Mózes 9:30-hoz írt kommentárjait. 
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ִמי ָוִמי , ַוּיּוַׁשב ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֶאל ַּפְרעֹה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם
   )ח, שמות י(. ַההְֹלִכים

És visszahozták Mózest és Áront a fáraóhoz és ő szólt hozzájuk: 
Menjetek, szolgáljátok az Örökkévalót, a ti Isteneteket: de kik legyenek 
azok, akik elmennek? (2Mózes 10:8.) 

 Egy hírvivő hozta vissza – הּוְׁשבּו ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח – ...És visszahozták – ַוּיּוַׁשב
őket, – ֶׁשָּׁשְלחּו ַאֲחֵריֶהם – akit (a fáraó szolgái) küldtek utánuk, – ֶוֱהִׁשיבּום ֶאל ַּפְרעֹה – 
aki aztán visszahozta őket a fáraó elé. 

 
. ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנֹוֵתנּו ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ְיהָֹוה ָלנּו, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך

   )ט, שמות י(

És szólott Mózes: Ifjainkkal és véneinkkel megyünk, fiainkkal és 
leányainkkal, juhainkkal és szarvasmarháinkkal megyünk, mert az 
Örökkévaló ünnepét kell megülnünk. (2Mózes 10:9.) 

 
. ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם, ְּפֶכםַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַט

   )י, שמות י(

És szólt hozzájuk [a fáraó]: Úgy legyen az Örökkévaló veletek, ahogy én 
elbocsátalak benneteket és gyermekeiteket; mert lássátok, a rossz van 
előttetek. (2Mózes 10:10.) 

ֹוֵמרַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוג  – ...ahogy én elbocsátalak benneteket stb.6 –  ַאף
 Arról nem is beszélve, hogyha még a juhaitokat és„ – ִּכי ֲאַׁשַּלח ַּגם ֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר
a marháitokat is elengedném, – ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם – ahogyan [eredetileg] kértétek.”7 

ָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכםְראּו ִּכי ָר  – …lássátok, a rossz van előttetek. – ְּכַתְרּגּומֹו – [Az 
egyszerű jelentése] ahogyan Onkelosz fordítja.8 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ָׁשַמְעִּתי – Egy midrás 
ágádát pedig így hallottam: – ּכֹוָכב ֶאָחד ֵיׁש ֶׁשְּׁשמֹו ָרָעה – Van egy csillag, aminek a 
neve ráá (rossz). – ָאַמר ָלֶהם ַּפְרעֹה – Azt mondta nekik a fáraó: –  רֹוֶאה ֲאִני ָּבִאיְצַטְגִנינּות
 hogy ez a – אֹותֹו ּכֹוָכב עֹוֶלה ִלְקַראְתֶכם ַּבִּמְדָּבר – ,a jövendölésemből úgy láttam – ֶׁשִּלי
csillag fog előttetek menni a pusztában, – ְוהּוא ִסיָמן ָּדם ַוֲהִריָגה – és ez a vérnek és a 
gyilkolásnak a jele. – ּוְכֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל – Később, amikor vétkezett Izrael az 
aranyborjúval, – ּוִבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלָהְרָגם – és az Örökkévaló meg akarta őket 

                                                 
6 Mózes kérése a juhokra és a marhákra is vonatkozott. Akkor hát a fáraó miért csupán a 

gyermekekre vonatkozóan fele neki? 
7 Vagyis ha még a jószágaitokat is elengedném veletek együtt, akkor még inkább 

szükségetek lenne arra, hogy veletek legyen az Örökkévaló. 
8 „Lássátok, hogy az a rossz, amit meg akartok tenni, ellenetek fordul”. 
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ölni, – ָאַמר מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלתֹו – azt mondta Mózes imájában:9 – ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר – 
„Miért mondhatják az egyiptomiak, szólván: – ְּבָרָעה הֹוִציָאם – rossz-szal hozta ki 
őket...?”. – זֹו ִהיא ֶׁשָאַמר ָלֶהם – Ez arra vonatkozik, amit mondott nekik [a fáraó a 
fenti idézetben]: – ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם – „...lássátok, a rossz van előttetek”. – ִמָּיד – 
Ezért rögtön:10 – ַעל ָהָרָעה' ַוִּיָּנֶחם ה  – „...elállott az Örökkévaló a rossz-tól [amit tenni 
akart]”, – ְוָהַפְך ֶאת ַהָּדם – és a vért pedig [ami a ráá jele] felcserélte – ְלַדם ִמיָלה – a 
körülmetélés vérére, – ֶׁשָּמל ְיהֹוֻׁשַע אֹוָתם – mivel Józsua körülmetélte őket. –  ְוֶזהּו
-Ma hárítottam el ró„ – ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם – Ezért írva van:11 – ֶׁשֶּנֱאַמר
latok Egyiptom gyalázatát.”, – ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ָלֶכם – mert ők azt mondták nektek: –  ָּדם
 .vért láttunk rajtatok a pusztában – ָאנּו רֹוִאין ֲעֵליֶכם ַּבִּמְדָּבר

 
. ַוְיָגֶרׁש אָֹתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרעֹה, יםלֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁש

   )יא, שמות י(

Nem úgy; menjetek csak ti, férfiak és szolgáljátok az Örökkévalót, mert 
hiszen ez a szándékotok! És kiűzte őket a fáraó színe elől. (2Mózes 
10:11.) 

 – ְלהֹוִליְך ַהַּטף ִעָּמֶכם – ,ahogy mondtátok – ַּכֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם – ...Nem úgy – לֹא ֵכן
hogy a gyermekeket is magatokkal [akarjátok] vinni, – ֶאָּלא ְלכּו ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה'  – 
hanem menjenek [csak] a férfiak és szolgálják az Örökkévalót. 

ִּכי אָֹתּה  – mert hiszen ez a szándékotok!...12... – ִּכי אָֹתּה ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים
 Hadd« – ִנְזְּבָחה ֵלאלֵֹהינּו – :Ez [a szolgálat] az, amit idáig kértetek„ – ִּבַּקְׁשֶּתם ַעד ֵהָּנה
áldozzunk Istenünknek!«,13 – ְוֵאין ֶּדֶרְך ַהַּטף ִלְזּבֹוַח – gyermekek pedig nem szoktak 
áldozni.” 

 Ez egy rövidített – ֲהֵרי ֶזה ָלׁשֹון ָקָצר – ...És kiűzte őket... – ַוְיָגֶרׁש אֹוָתם
kijelentés, – ְולֹא ֵּפַרׁש ִמי ַהְמָגֵרׁש – és nem szerepel benne az, hogy ki űzte ki őket. 

 
ְויֹאַכל ֶאת ָּכל , ָרִיםַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל ַעל ֶאֶרץ ִמְצ

   )יב, שמות י(. ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִהְׁשִאיר ַהָּבָרד

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Nyújtsd ki kezedet Egyiptom országa 
fölé a sáskákért, hogy eljöjjenek Egyiptom országára és elpusztítsák a 
föld minden füvét, mindazt, amit meghagyott a jégverés. (2Mózes 10:12.) 

                                                 
9 2Mózes 32:12. 
10 Uo. 14. 
11 Josuá 5:9. 
12 De hát nem kérték, hogy a gyermekek is mehessenek velük együtt? 
13 Fentebb 5:8. 
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 prefixum itt a következőt ב A] – ִּבְׁשִביל ַמַּכת ָהַאְרֶּבה – ...a sáskákért... – ָּבַאְרֶּבה
jelenti:] a sáskacsapás miatt. 

 
, ץ ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְיָלהַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ַמֵּטהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַויהָֹוה ִנַהג רּוַח ָקִדים ָּבָאֶר

   )יג, שמות י(. ַהּבֶֹקר ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה

És kinyújtotta Mózes botját Egyiptom országa fölé, és az Örökkévaló 
indított keleti szelet az országba egész nap és egész éjjel; és midőn 
reggel lett, a keleti szél elhozta a sáskát. (2Mózes 10:13.) 

 A keleti szél hozta – רּוַח ִמְזָרִחית ָנָׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה – ...a keleti szél... – ְורּוַח ַהָּקִדים
a sáskákat, – ְלִפי ֶׁשָּבא ְּכֶנְגדֹו – mert [a keleti szél Egyiptom] felé tart. –  ֶׁשִּמְצַרִים

ְדרֹוִמית ַמֲעָרִבית ָהְיָתהִּב  – Egyiptom ugyanis délnyugatra fekszik [Erec Jiszráelhez 
képest], – ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבָמקֹום ַאֵחר – ahogyan az már egy másik helyen kifejtésre 
került.14 

 
ָּכֵבד ְמאֹד ְלָפָניו לֹא ָהָיה ֵכן ַאְרֶּבה , ּול ִמְצָרִיםַוַּיַעל ָהַאְרֶּבה ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוָּיַנח ְּבכֹל ְּגב

   )יד, שמות י(. ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן

És feljött a sáskahad Egyiptom egész országa fölé, és leereszkedett 
Egyiptom egész területén. Súlyos volt nagyon, azelőtt nem volt hasonló 
sáskajárás, és utána sem lesz hozzá fogható. (2Mózes 10:14.) 

ְואֹותֹו ֶׁשָהָיה ִּביֵמי  – .és utána sem lesz hozzá fogható… – ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן
 – ahogy írva van:15 – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,És az [a sáskahad], ami Jóél idejében volt – יֹוֵאל
הָּכמֹוהּו לֹא ִנְהָי  – „...hozzá hasonló nem volt – ִמן ָהעֹוָלם – öröktől fogva”, – ָלַמְדנּו – 

ebből azt tanulhatjuk, – ֶׁשָהָיה ָּכֵבד ִמֶּׁשל מֶֹׁשה – hogy az még a Mózes idejében lévőnél 
is erősebb volt? – ִּכי אֹותֹו ֶׁשל יֹוֵאל – Az, ami Jóél idejében volt, – ה ַעל ְיֵדי ִמיִנין ַהְרֵּבהָהָי  
– az több fajta sáskának az összessége volt:16 – ֶׁשָהיּו ַיַחד ַאְרֶּבה ֶיֶלק ָחִסיל ָּגָזם – árbe, 
jelek, chászil, gázám, – ֲאָבל ֶׁשל מֶֹׁשה – de Mózes idejében – לֹא ָהָיה ֶאָּלא ִמין ֶאָחד – 
csak egy fajta sáska volt, – ָכמֹוהּו לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיהְו  – és ahhoz hasonló valóban nem 
volt sem előtte, sem utána. 

 
ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָּכל ָהָאֶרץ ַוֶּתְחַׁשְך ָהָאֶרץ ַוּיֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ָהָאֶרץ ְוֵאת ָּכל ְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר 

   )טו, שמות י(. ֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםְולֹא נֹוַתר ָּכל ֶיֶרק ָּב, ַהָּבָרד

És elborította az egész föld színét és elsötétedett az ország és 
fölemésztette a föld minden füvét és a fák minden gyümölcsét, amit 
                                                 
14 Lásd a 4Mózes 34:3-hoz írt Rási-kommentárt. 
15 Joél 2:2. 
16 Lásd uo. 1:4. 
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meghagyott a jég és nem maradt semmi zöld a fákon és a mező füvén 
Egyiptom egész országában. (2Mózes 10:15.) 

 – .zöld levél [:A jerek itt azt jelenti] – ָעֶלה ָירֹוק – ...semmi zöld... – ָּכל ֶיֶרק
א ְּבַלַעז"וירדור  – Ófranciául verdure. 

 
   )טז, שמות י(. לֵֹהיֶכם ְוָלֶכםַוּיֹאֶמר ָחָטאִתי ַליהָֹוה ֱא, ַוְיַמֵהר ַּפְרעֹה ִלְקרֹא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן

Erre a fáraó sietve visszahivatta Mózest és Áront és szólt: Vétkeztem az 
Örökkévaló, a ti Istenetek ellen és ti ellenetek. (2Mózes 10:16.) 

 
.  ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזהְוָיֵסר, ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

 )יז, שמות י(
És most bocsásd meg bűnömet, kérlek, csak ez egyszer és 
könyörögjetek az Örökkévalóhoz, a ti Istenetekhez, hogy vegye le rólam 
csak ezt a halált. (2Mózes 10:17.) 

 
 )יח, שמות י(. הַוֶּיְעַּתר ֶאל ְיהָֹו, ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה

És Mózes eltávozott a fáraó elől és könyörgött az Örökkévalóhoz. 
(2Mózes 10:18.) 

 
לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד , ַוַּיֲהפְֹך ְיהָֹוה רּוַח ָים ָחָזק ְמאֹד ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה ּסּוף

   )יט, ישמות (. ְּבכֹל ְּגבּול ִמְצָרִים

És az Örökkévaló igen erős nyugati szelet fordított, amely elvitte a 
sáskákat és leverte őket a Sástengerbe; nem maradt egyetlen sáska sem 
Egyiptom egész határában. (2Mózes 10:19.) 

 nyugati [:Ruách jám azt jelenti] – רּוַח ַמֲעָרִבי – ...nyugati szelet... – רּוַח ָים
szél.17 

ֶׁשַּים סּוף  – ,Az én véleményem az – אֹוֵמר ֲאִני – ...a Sástengerbe... – ָיָּמה ּסּוף
ְּכֶנֶגד  – ,hogy a Sástenger részben nyugatra esett [Erec Jiszráeltől] – ָהָיה ִמְקָצתֹו ַּבַּמֲעָרב
 és kelet – ְוַגם ְּבִמְזָרָחה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ,szemben a teljes déli oldallal – ָּכל רּוַח ְּדרֹוִמית
felé is esett Erec Jiszráeltől. – ְלִפיָכְך רּוַח ָים ְּתָקעֹו ָלַאְרֶּבה – Tehát a nyugati szél 
belefújta a sáskákat – ְּבָיָּמה ּסּוף ְּכֶנְגּדֹו – a Sástengerbe, vele szemben. –  ָמִצינּו ְלִעְנַין ְוֵכן
ֶׁשהּוא  – ,Ugyanígy azt találjuk [a Szentírásban Erec Jiszráel] határait illetően – ְּתחּוִמין
 amint – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,hogy [a Sástenger Erec Jiszráeltől] keletre fordul el – ּפֹוֶנה ְלַצד ִמְזָרח
                                                 
17 Jám (szó szerint tenger) a nyugatra utal, mivel Erec Jiszráel nyugati oldalát a Földközi-

tenger határolja. 
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írva van: – ִּתיםִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁש  – „a Sástengertől a filiszteus tengerig,”18 –  ִמִּמְזָרח
 – ֶׁשָּים ְּפִלְׁשִּתים ַּבַּמֲעָרב ָהָיה – ,kelet-nyugati [kiterjedésére utalva] [az ország] – ְלַמֲעָרב
mivel a filiszteus tenger nyugat felé esett; – ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבְּפִלְׁשִּתים – amint írva van a 
filiszteusokkal kapcsolatban: – יֹוְׁשֵבי ֶחֶבל ַהָּים – „[Jaj] a tengerpart lakóinak, –  ּגֹוי
 a Krétából származó [filiszteus] népnek.”19 – ְּכֵרִתים

ַאף ַהְּמלּוִחים  – ...nem maradt egyetlen sáska sem... – לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד
ֶהםֶׁשָּמְלחּו ֵמ  – Még egyetlen sós [sáska] sem, amelyet [az egyiptomiak] besóztak [a 

maguk számára]. 
 

   )כ, שמות י(. ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה

És megkeményítette az Örökkévaló a fáraó szívét és nem bocsátotta el 
Izráel fiait. (2Mózes 10:20.) 

 
, שמות י(. ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך, ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך ַעל ַהָּׁשַמִים ִויִהי חֶֹׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

   )כא

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Nyújtsd ki karodat az ég felé és 
legyen sötétség Egyiptom országa fölött, és a sötétség legyen 
tapintható. (2Mózes 10:21.) 

 – ְוַיֲחִׁשיְך ֲעֵליֶהם חֶֹׁשְך – .és a sötétség legyen tapintható... – ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך
[Vöjámés chósech azt jelenti:] Olyan sötétség lesz rajtuk, – יֹוֵתר ֵמֶחְׁשּכֹו ֶׁשל ַלְיָלה – 
amely nagyobb még az éjszaka sötétjénél is, – ְוחֶֹׁשְך ֶׁשל ַלְיָלה – [vagyis] az éjszaka 
sötétje – ַיֲאִמיׁש ְוַיֲחִׁשיְך עֹוד – még feketébb és sötétebb lesz. 

 ugyanaz, mint a – ְּכמֹו ְוַיֲאֵמׁש – ...legyen tapintható (vöjámés)... – ְוָיֵמׁש
vöjáámés. – ף"ֵּבה ֲחֵסרֹות ָאֶלֵיׁש ָלנּו ֵתיבֹות ַהְר  – Sok olyan szavunk van, amelyből 
hiányzik az ְלִפי ֶׁשֵאין ֲהָבַרת ָהָאֶלף ִנֶּכֶרת ָּכל ָּכְך – .א – Mivel az א ejtése nem túlzottan 
észrevehető, – ֵאין ַהָּכתּוב ַמְקִּפיד ַעל ֶחְסרֹוָנּה – a Szentírás nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget annak, ha [itt-ott] kimarad. – ְּכגֹון ְולֹא ַיֵהל ָׁשם ֲעָרִבי – Például: völo jáhél 
sam árávi,20 – ְּכמֹו לֹא ַיֲאֵהל – [ahol a jáhél] ugyanaz, mint a völo jááhél [א-fel], –  לֹא
– ַוַּתְזֵרִני ַחִיל – :Hasonlóan – ְוֵכן – ”.Nem sátoroz ott [az arab]„ [:jelentése] – ַיֶּטה ָאֳהלֹו
vátázréni chájil [„Felruháztál erővel”21], – ְּכמֹו ַוְּתַאְּזֵרִני – ugyanaz, mint a vátöázréni 
 mint ami – ְלׁשֹון ֲהָסָרה – ,Onkelosz úgy fordítja [a vöjámés-t] – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם – .[fel-א]

                                                 
18 Lentebb 23:31. 
19 Cefánjá 2:5. 
20 Jesájá 13:20. 
21 2Sámuel 22:40. 
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elmozdítást jelent, – מֹו לֹא ָיִמיׁשְּכ  – mint a lo jámis22 („Nem mozdult el”) 
[szövegrészben]. – ָּבַתר ְּדֶיְעֵּדי ְקַבל ֵליְלָיא – [Onkelosz a következőképpen értelmezi a 
vöjámés chosech szövegrészt:] „Miután az éjszaka sötétje már elmúlt,” –  ְּכֶׁשַּיִּגיַע
ּיֹוםָסמּוְך ְלאֹור ַה  – [vagyis] amikor a nappal fénye már közeleg. – ֲאָבל ֵאין ַהִּדּבּור ְמֻיָּׁשב – 

Mindazonáltal ez az állítás nincs összhangban – ו ֶׁשל ְוָיֵמׁש"ַעל ַהָּוי  – a vöjámés szó ו-
jával, – ְלִפי ֶׁשהּוא ָּכתּוב ַאַחר ִויִהי חֶֹׁשְך – mert az a vijhi chosech után szerepel.23 – 
 Egy Midrás Aggáda [a vöjámés-t] a mömásés – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ּפֹוְתרֹו ְלׁשֹון ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים
bácáhárájim („Tapogatózni fogsz délben”) kifejezésből24 magyarázza, –  ֶׁשָהָיה ָּכפּול
ְוָעב ַעד ֶׁשָהָיה  – ,mert [a sötétség] megkettőződött, majd újra megkettőződött – ּוְמֻכָּפל
 .és olyan sűrű volt, hogy tapintani lehetett – בֹו ַמָּמׁש

 
   )כב, שמות י(. ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים

És kinyújtotta Mózes karját az ég felé, és lett sűrű sötétség Egyiptom 
egész országában három napon át. (2Mózes 10:22.) 

 [:Azt jelenti] – ִׁשּלּוׁש ֶׁשל ָיִמים – három (sloset) napon át.25... – ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
napok hármasa. – נא ְּבַלַעז"טרציי  – Ófranciául terzaine (hármas). –  ְוֵכן ִׁשְבַעת ָיִמים
נא ֶׁשל ָיִמים"שטיי – ,”Hasonlóan, ahol az áll: „sivát jomim – ְּבָכל ָמקֹום  – az 
[ófranciául] seteine – azaz „napok egy hetes csoportja”. 

 ...és lett sűrű sötétség (chosech áfélá)... – ַוְיִהי חֶֹׁשְך ֲאֵפָלה ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
három napon át. – חֶֹׁשְך ֶׁשל אֹוֶפל – [Chosech áfélá annyit jelent, mint:] a sötétség 
sötétsége, – ּלֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיוֶׁש  – vagyis az emberek nem látták egymást – 
 majd ezt – ְועֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֲאֵחִרים – ,azon a három napon – אֹוָתן ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
követően három újabb napig – חֶֹׁשְך ֻמְכָּפל ַעל ֶזה – [az eddiginél még] duplán sűrűbb 
sötétség [honolt], – ּלֹא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיוֶׁש  – amelyben az emberek fektükből sem 
voltak képesek felkelni. – יֹוֵׁשב ֵאין ָיכֹול ַלֲעמֹוד – Ha valaki ült, nem volt képes 
felállni, – ְועֹוֵמד ֵאין ָיכֹול ֵליֵׁשב – ha állt, nem volt képes leülni.  

ֶׁשָהיּו ְּבִיְׂשָרֵאל  – ?Miért bocsátott rájuk [Isten] sötétséget – ְוָלָמה ֵהִביא ֲעֵליֶהם חֶֹׁשְך –
 Mert volt az izraeliták között abban a nemzedékben olyan – ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ְרָׁשִעים
gonosz ember, – ְולֹא ָהיּו רֹוִצים ָלֵצאת – aki nem akarta elhagyni [Egyiptomot], –  ּוֵמתּו
 és ezek [az emberek] meghaltak e három napig [tartó sötétség] – ִּבְׁשלֶֹׁשת ְיֵמי ֲאֵפָלה
alatt, – ַמַּפְלָּתםְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְראּו ִמְצַרִים ְּב  – s így az egyiptomiak nem láthatták 

                                                 
22 Lentebb 13:22. 
23 Ha a vöjámés chosech a vijhi chosech előtt állna, akkor a vöjámés ו-ját a 

következőképpen lehetne magyarázni: „És miután az éjszaka sötétje szertefoszlott, 
[újabb csodás] sötétség borult Egyiptom országa fölé.” De mivel a vijhi chosech 
szerepel a szövegben először, a vöjámés chosech „és”-e nem passzol. 

24 5Mózes 28:29. 
25 A „sloset” birtokos szerkezet, azaz valaminek a hármasa. 
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kimúlásukat, – ְויֹאְמרּו – s nem mondhatták: – ַאף ֵהם לֹוִקים ָּכמֹונּו – „Őket is ugyanúgy 
sújtja [Isten], akárcsak bennünket.” – ְועֹוד ֶׁשִחְּפׂשּו ִיְׂשָרֵאל – Azonkívül, [míg tartott a 
sötétség,] az izraeliták átkutatták [az egyiptomiak házait], – ְוָראּו ֶאת ְּכֵליֶהם – és látták 
[az egyiptomiak értékes] edényeit, – ּוְכֶׁשָּיְצאּו – úgyhogy amikor elhagyni [készültek 
Egyiptomot], – ְוָהיּו ׁשֹוֲאִלין ֵמֶהן – és kérték azokat tőlük, – ִריםְוָהיּו אֹוְמ  – és azok azt 
válaszolták: – ֵאין ְּבָיֵדינּו ְּכלּום – „Nincs nekünk semmink” – אֹוֵמר לֹו – az [izraelita] azt 
mondta [egyiptomi szomszédjának]: – ֲאִני ְרִאיִתיו ְּבֵביְתָך – „De hiszen láttam a 
házadban, – ּוְבָמקֹום ְּפלֹוִני הּוא – és ott van azon a bizonyos helyen.” 

 
ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור , לֹא ָראּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְולֹא ָקמּו ִאיׁש ִמַּתְחָּתיו ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים

   )כג, שמות י(. ְּבמֹוְׁשבָֹתם

Nem látta az ember az ő testvérét és nem mozdulhattak el helyükből 
három napon át, de Izráel minden gyermekének világosság volt 
otthonában. (2Mózes 10:23.) 

 
ַּגם ַטְּפֶכם ֵיֵלְך , ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם ֻיָּצג

   )כד, שמות י(. ִעָּמֶכם

És hivatta a fáraó Mózest és szólt: Menjetek, szolgáljátok az 
Örökkévalót, csak juhotok és szarvasmarhátok maradjon vissza, 
gyermekeitek is menjenek veletek. (2Mózes 10:24.) 

 a helyén [:Jucág azt jelenti] – ְיֵהא ֻמָּצג ִּבְמקֹומֹו – ...maradjon vissza... – ֻיָּצג
maradjon. 

 
   )כה, שמות י(. ְוָעִׂשינּו ַליהָֹוה ֱאלֵֹהינּו, ָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹלֹותַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַּגם ַא

És szólt Mózes: Sőt még te is fogsz kezünkbe adni vágóáldozatokat és 
égőáldozatokat, hogy bemutassuk az Örökkévalónak, a mi Istenünknek. 
(2Mózes 10:25.) 

ִּתֵּתןַּגם ַאָּתה   – ...Sőt még te is fogsz kezünkbe adni... – לֹא ַּדֶּיָך – Nem lesz 
elég neked az, – ֶׁשִּמְקֵננּו ֵיֵלְך ִעָּמנּו – hogy jószágunk is velünk jön, – ֶאָּלא ַּגם ִמֶּׁשְּלָך ִּתֵּתן 
– hanem még „te is” adni fogsz [nekünk] a tiédből.26 

 
ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ,  ֵיֵלְך ִעָּמנּו לֹא ִתָּׁשֵאר ַּפְרָסה ִּכי ִמֶּמּנּו ִנַּקח ַלֲעבֹד ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּוְוַגם ִמְקֵננּו

   )כו, שמות י(. ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ְיהָֹוה ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה

                                                 
26 Lásd a 12:32-höz írt Rási-kommentárt. 
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És a mi jószágunk is velünk fog jönni, nem fog visszamaradni egy pata 
sem, mert ezekből vesszük, amivel szolgáljuk az Örökkévalót, a mi 
Istenünket és mi nem tudjuk, mivel kell szolgálnunk az Örökkévalót, míg 
oda nem érünk. (2Mózes 10:26.) 

א ְּבַלַעז"פלנט – ;a láb patája [:Párszá azt jelenti] – ַּפְרַסת ֶרֶגל – ...pata... – ַּפְרָסה  
– ófranciául plante. 

ַּכָּמה  – mi nem tudjuk, mivel kell szolgálnunk...27... – לֹא ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד
 – ֶׁשָּמא ִיְׁשַאל יֹוֵתר – .mennyire lesz fajsúlyos a szolgálata [Vagyis] – ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה
„Talán [az Örökkévaló] többet fog kérni tőlünk, –  ֶּׁשֵּיׁש ְּבָיֵדנּוִמַּמה  – mint amennyi a 
birtokunkban van.” 

 
   )כז, שמות י(. ְולֹא ָאָבה ְלַׁשְּלָחם, ַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה

És megkeményítette az Örökkévaló a fáraó szívét és nem akarta 
elbocsátani őket. (2Mózes 10:27.) 

 
, שמות י(. ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ּתֶֹסף ְראֹות ָּפַני ִּכי ְּביֹום ְראְֹתָך ָפַני ָּתמּות,  ֵמָעָליַוּיֹאֶמר לֹו ַפְרעֹה ֵלְך

 )כח
És szólt hozzája a fáraó: Távozz tőlem; őrizkedj, ne merészeld többé 
színemet látni, mert amely napon látod színemet, meghalsz! (2Mózes 
10:28.) 

 
   )כט, שמות י(. לֹא אִֹסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך, מֶֹׁשה ֵּכן ִּדַּבְרָּתַוּיֹאֶמר 

És szólt Mózes: Így beszéltél, nem akarom többé látni arcodat. (2Mózes 
10:29.) 

ָּתּוִבְזַמּנֹו ִּדַּבְר – Jól beszéltél„ [Azaz] – ָיֶפה ִּדַּבְרָּת – ...Így beszéltél... – ֵּכן ִּדַּבְרָּת  – 
és jókor beszéltél. – ֱאֶמת ֶׁשּלֹא אֹוִסיף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך – Való igaz, hogy nem fogom 
többé látni arcodat.” 

 
, ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ַּפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם ִמֶּזה

   )א, שמות יא(. ָלה ָּגֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזהְּכַׁשְּלחֹו ָּכ

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Még egy csapást hozok a fáraóra és 
Egyiptomra, azután el fog bocsátani benneteket innen. És miután 

                                                 
27 Ezt nem úgy kell érteni, hogy az izraeliták nem tudták, mi módon kell meghozni az 

áldozatot, a 25. versből ugyanis kiderül, hogy ezzel tisztában voltak. 
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elbocsátott benneteket, mindenestül űzve űz majd innen tova. (2Mózes 
11:1.) 

 gmirá [:Onkelosz a kálá szót így fordítja] – ְּגִמיָרא – ...mindenestül... – ָּכָלה
(teljesen), – ָּכִליל – [ami ugyanazt jelenti, mint a] kálil, – ֻּכְּלֶכם ְיַׁשַּלח – [itt pedig azt 
jelenti:] „Mindnyájatokat el fog küldeni.” 

 
שמות (. ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב,  ָהָעםַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני

   )ב, יא

Beszélj, kérlek, a nép füle hallatára, hogy kérjen a férfi a barátjától, az 
asszony, az ő asszonytársától ezüst- és aranyedényeket. (2Mózes 11:2.) 

 ,Ná az kérést jelent – ֵאין ָנא ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה – …Beszélj, kérlek (ná) – ַּדֶּבר ָנא
 – ַהְזִהיֵרם ַעל ָּכְך – ,kérlek téged [:azt mondta az Örökkévaló neki] – ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך –
figyelmeztesd őket erre, – ָהםֶׁשּלֹא יֹאַמר אֹותֹו ַצִּדיק ַאְבָר  – hogy ne mondhassa az a 
cádik, Ábrahám: – ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹוָתם ִקֵּים ָּבֶהם – [azt, hogy] „...rabszolgákká teszik és 
sanyargatják őket...”28 teljesítette [az Örökkévaló], –  ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול לֹא ִקֵּים
 de ezután nagy vagyonnal fognak kivonulni”29 nem...„ [de azt, hogy] – ָּבֶהם
teljesítette! 

 
ַּגם ָהִאיׁש מֶֹׁשה ָּגדֹול ְמאֹד ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵעיֵני ַעְבֵדי , ַוִּיֵּתן ְיהָֹוה ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים

   )ג, שמות יא(. ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָהָעם

És az Örökkévaló a népet kedvessé tette az egyiptomiak szeme előtt. És 
Mózes, a férfi is igen nagy volt Egyiptom országában, a fáraó szolgáinak 
és a népnek szemében. (2Mózes 11:3.) 

 
   )ד, ות יאשמ(. ַּכֲחצֹת ַהַּלְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ְּבתֹוְך ִמְצָרִים, ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה

És szólt Mózes, így szól az Örökkévaló: Éjféltájban én elindulok 
Egyiptom belsejébe. (2Mózes 11:4.) 

'ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ּכֹה ָאַמר ה  – És szólt Mózes, így szól az Örökkévaló...30 – 
ְמָרה לֹו ְנבּוָאה זֹוֶנֶא – ,Még miközben a fáraó előtt állt – ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַפְרעֹה  – kapta ezt a 
próféciát, – ֶׁשֲהֵרי ִמֶּׁשָּיָצא ִמְּלָפָניו – mert amint kivonult [a fáraó] elől, –  לֹא הֹוִסיף ְראֹות
 .nem látta többé az arcát [valóban] – ָּפָניו

                                                 
28 1Mózes 15:13. 
29 Uo. 14. 
30 Hogyan lehetséges, hogy Mózes most beszélt a fáraóval – hát nem mondta neki 

korábban (10:29.): „Nem fogom többé látni arcodat”?! 
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 Káchácot lájlá szó szerint azt] – ְּכֵהָחֵלק ַהַּלְיָלה – ...Éjféltájban... – ַּכֲחצֹת ַהַּלְיָלה
jelenti:] amikor az éjjel ketté oszlik. – ַּכֲחצֹות ְּכמֹו ַּבֲעלֹות –káchácot ugyanaz az alak, 
mint a báálot („hajnalodni kezdett”)31 – ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו – vagy báchárot ápám bánu 
(„úgy fellángolt haragjuk ellenünk”).32 – ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו – Ez a [káchácot lájlá] egyszerű 
jelentése, – ְלַיְּׁשבֹו ַעל ָאְפָניו – és ez illik is a szövegkörnyezetbe, –  ֶׁשֵאין ֲחצֹות ֵׁשם ָּדָבר
 ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו – a chácot ugyanis nem egy a chéci [szóból képzett] főnév.33 – ֶׁשל ֲחִצי
– Bölcseink [ennek ellenére a káchácot lájlá-t] úgy magyarázták, – ְּכמֹו ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה –
mint ha úgy lenne írva: éjféltájban.34 – ְוָאְמרּו – És azt állítják, – ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ַּכֲחצֹות – 
hogy Mózes a káchácot szót használta, – ֶׁשַמְׁשָמע ָסמּוְך לֹו – ami azt jelenti, hogy 
[éjfél]tájt, – אֹו ְלָפָניו אֹו ְלַאֲחָריו – vagy [kicsit] előtte vagy utána, – ְולֹא ָאַמר ַּבֲחצֹות – és 
nem azt mondta, hogy báchácot (éjfélkor), – ֶׁשָּמא ִיְטעּו ִאְצַטְגִניֵני ַפְרעֹה – nehogy a 
fáraó csillagjósai hibázzanak35 – ְויֹאְמרּו מֶֹׁשה ַּבַּדאי הּוא – és azt mondják, hogy 
„Mózes egy hazug!”36 – ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵדַע ִעָּתיו ּוְרָגָעיו – Az Örökkévaló 
azonban, aki [pontosan] tudja az Ő időpontjait és pillanatait, – ָאַמר ַּבֲחצֹות – 
[valójában] azt mondta: „Éjfélkor.” 

 
ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה ֲאֶׁשר ַאַחר 

   )ה, שמות יא(. ְוכֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמה, ָהֵרָחִים

És meg fog halni minden elsőszülött Egyiptom országában, a trónján ülő 
fáraónak elsőszülöttjétől a rabszolganő elsőszülöttjéig, aki a kézimalom 
kereke mögött áll, és minden állat elsőszülöttje is. (2Mózes 11:5.) 

 Miért – ָלָּמה ָלקּו ַהְּׁשבּוִיים – a fogolynak elsőszülöttjéig...37... – ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי
sújtotta [Isten] a foglyokat?38 – ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו – Hogy [a foglyok] ne mondhassák, – 
 – ,követelt [bosszút] megaláztatásukért – ָּתְבָעה ֶעְלּבֹוָנם – hogy az ő istenük – ִיְרָאָתם
 .és sújtotta büntetéssel az egyiptomiakat – ְוֵהִביָאה ֻּפְרָענּות ַעל ִמְצָרִים
                                                 
31 Bírák 13:20. 
32 Zsoltárok 124:3. 
33 Mert ha főnév lenne, akkor a káchácot azt jelentené, hogy körülbelül éjfélkor, amiről itt 

szó sem lehet, hiszen Istennek nyilvánvalóan szükségtelen approximációkban 
beszélnie. 

34 Lentebb 12:29. 
35 Már ami az éjfél beálltának pontos időpontját illeti, és azt állítsák, hogy az elsőszülöttek 

vagy előtte vagy utána haltak meg. 
36 Már abban az esetben, ha azt állította volna, hogy esemény pontosan éjfélkor fog 

bekövetkezni. 
37 Ez a kifejezés tulajdonképpen csak később (12:29.) olvasható. Több magyarázat is létezik 

arra, miért döntött úgy Rási, hogy ezzel a verssel kapcsolatban kommentálja. 
38 Hisz azok nem is voltak egyiptomiak. 
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ֹור ַּפְרעֹה ַעד ְּבכֹור ַהִּׁשְפָחהִמְּבכ  – ...a... fáraónak elsőszülöttjétől a 
rabszolganő elsőszülöttjéig... – ָּכל ַהְּפחּוִתים ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה – Mindazok, akik 
kevésbé fontosak, mint a fáraó elsőszülöttje – ַוֲחׁשּוִבים ִמְּבכֹור ַהִּׁשְפָחה – és 
fontosabbak, mint a rabszolganő elsőszülöttje, – ָהיּו ִּבְכָלל – beleértendők [ebbe a 
leírásba]. – ְוָלָּמה ָלקּו ְּבֵני ַהְּׁשָפחֹות – Miért sújtotta [Isten] a rabszolganők elsőszülöttjeit? 
 ּוְׂשֵמִחים ְּבָצָרָתם – ,Mert ők is elnyomták [az izraelitákat] – ֶׁשַאף ֵהם ָהיּו ִמְׁשַּתְעְּבִדים ָּבֶהם –
– és örömüket lelték az elnyomásban. 

 – ְלִפי ֶׁשָהיּו עֹוְבִדין ָלּה – és minden állat elsőszülöttje is.39... – ְוכֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמה
Mivel [az egyiptomiak istenekként] imádták [az állatokat]. – ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְפַרע ְּכֶׁש
 – ִנְפַרע ֵמֱאלֶֹהיָה – ,Amikor Isten megbüntet egy bálványimádó népet – ִמן ָהֻאָּמה
[legelőször] isteneit sújtja. 

 
   )ו, ת יאשמו(. ֲאֶׁשר ָּכמֹהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף, ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

És lesz nagy jajkiáltás Egyiptom egész országában, amilyen még nem 
volt és amilyen nem lesz többé soha. (2Mózes 11:6.) 

 
 ְלַמַען ֵּתְדעּון ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ְיהָֹוה ֵּבין, ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד ְּבֵהָמה

   )ז, שמות יא(. ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל

Izráel fiaira pedig még eb sem feni nyelvét, emberre se, állatra se, hogy 
megtudjátok, milyen különbséget tesz az Örökkévaló Egyiptom és Izráel 
között. (2Mózes 11:7.) 

 אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִׁשּנּון – ...még eb sem feni nyelvét... – לֹא ֶיֱחַרץ ֶּכֶלב ְלׁשֹונֹו
– Én amondó vagyok, hogy [a jecherác] egy olyan kifejezés, amely azt jelenti: éles. 
 :Hasonlóan – ְוֵכן לֹא ָחַרץ ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִאיׁש ֶאת ְלׁשֹונֹו – .nem élezi [azaz] – לֹא ְיַׁשֵּנן –
„Senki nem merte Izrael fiaira fenni a nyelvét (lo chárác).”40 – לֹא ִׁשֵּנן – [Lo chárác 
azt jelenti:] Nem fente. – ָאז ֶּתֱחַרץ – [Vagy:] „akkor törj rájuk (áz techerác)”41 – 
 lömorág cháruc („fenett fogú [:vagy] – ְלמֹוַרג ָחרּוץ – ,”fend rájuk„ – ִּתְׁשַּתֵּנן
cséplőszánná”)42 – ָׁשנּון – élezett, –ַמְחְשבֹות ָחרּוץ  – [vagy:] máchsövot cháruc („Az 
eszes tervei)”,43 – ָאָדם ָחִריף ְוָׁשנּון – [ahol a cháruc azt jelenti:] éles eszű és okos 
személy. – ְוַיד ֲחרּוִצים ַּתֲעִׁשיר – [Vagy:] „meggazdagítod a chárucim-ot,”44 – ֲחִריִפים – 

                                                 
39 Miért kell az állatokat is pusztulással sújtani? 
40 Josuá 10:21. 
41 2Sámuel 5:24. 
42 Jesájá 41:15. 
43 Példabeszédek 21:5. 
44 Uo. 10:4. 
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[ahol a chárucim azt jelenti:] az okosakat – סֹוֲחִרים ְׁשנּוִנים – az éles eszű 
kereskedőket. 

 Különbséget [:Jáfle azt jelenti] – ַיְבִּדיל – ...különbséget tesz... – ֲאֶׁשר ַיְפֶלה
fog tenni. 

 
, ֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצאְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך ֵאֶּלה ֵאַלי ְוִהְׁשַּת

   )ח, שמות יא(. ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה ָּבֳחִרי ָאף

És le fognak jönni mindezek a te szolgáid én elébem és leborulnak 
előttem, mondván: Vonulj ki az országból te és az egész nép, amely 
téged követ! és akkor azután ki fogok vonulni! – És eltávozott a fáraó 
elől felindult haraggal. (2Mózes 11:8.) 

 – ָחַלק ָּכבֹוד ַלַּמְלכּות – ...És le fognak jönni... a te szolgáid – ְוָיְרדּו ָכל ֲעָבֶדיָך
[Mózes, azzal, hogy ezt a kifejezést használta,] tiszteletet tanúsított a királyság 
intézménye iránt. – ֶׁשֲהֵרי ַּבּסֹוף – Mert végül is – ָיַרד ַּפְרעֹה ְּבַעְצמֹו ֵאָליו ַּבַּלְיָלה – maga a 
fáraó jött le hozzá éjjel – ַויֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי – és mondta: „Kerekedjetek föl, 
távozzatok népem köréből!”45 – ְולֹא ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ִמְּתִחָּלה – noha Mózes az elején 
[tiszteletből] nem mondta, hogy – ְוָיַרְדָּת ֵאַלי ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִּלי – „Te fogsz lejönni elém és 
leborulni előttem.” 

 [Vagyis] – ַההֹוְלִכים ַאַחר ֲעָצְתָך ְוִהּלּוְכָך – ...amely téged követ... – ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶליָך
azok, akik követik tanácsaidat és a te útjaidat. 

 – ִעם ָּכל ָהָעם ֵמַאְרֶצָך – ...és akkor azután ki fogok vonulni... – ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵאֵצא
országodból az egész néppel együtt. 

 De csupán] – ְּכֶׁשָּגַמר ְּדָבָריו – ...És eltávozott a fáraó elől... – ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה
miután] végzett mondandójával, – ָיָצא ִמְּלָפָניו – távozott [Mózes a fáraó] színe elől. 

 Mert [a fáraó] korábban azt – ַעל ֶׁשָאַמר לֹו – .felindult haraggal... – ָּבֳחִרי ַאף
mondta neki:46 – ַאל ּתֹוֶסף ְראֹות ָּפַני – „ne merészeld többé színemet látni”. 

 
, שמות יא(. ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה לֹא ִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ַּפְרעֹה

   )ט

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Nem hallgat rátok a fáraó, azért, hogy 
csodatéteim szaporodjanak Egyiptom országában. (2Mózes 11:9.) 

 A – מֹוְפַתי ְׁשַנִים – ...hogy csodatéteim szaporodjanak... – ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי
moftáj szó [többes számban] két [csodát] reprezentál. – ְרבֹות ְׁשלָֹׁשה – [A] rövot [szó] 
egy harmadik [csodát]: – 1 – ַמַּכת ְּבכֹורֹות. az elsőszülöttek halála, – 2 – ּוְקִריַעת ַים סּוף. 

                                                 
45 Lentebb 12:31. 
46 28. vers. 
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a Sástenger kettéválása – ּוְלַנֵער ֶאת ִמְצָרִים – és 3. az egyiptomiak belesodrása a 
tengerbe.47 

 
ַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְולֹא ִׁשַּלח , ְרעֹהּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָעׂשּו ֶאת ָּכל ַהּמְֹפִתים ָהֵאֶּלה ִלְפֵני ַפ

   )י, שמות יא(. ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו

És Mózes és Áron pedig végrehajtotta mindezeket a csodatéteket a fáraó 
előtt, de az Örökkévaló megkeményítette a fáraó szívét és ő nem 
bocsátotta el Izráel gyermekeit országából. (2Mózes 11:10.) 

ְּכָבר  – .És Mózes és Áron pedig végrehajtotta stb – ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָעׂשּו ְוגֹוֵמר
 ,az összes csodával kapcsolatban – ְּבָכל ַהּמֹוְפִתים – Ezt már olvashattuk – ָּכַתב ָלנּו זֹאת
 – ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ְלָסְמָכּה ַלַּפְרָׁשה ֶׁשְּלַאֲחֶריָה – ,itt csak azért szerepel újból – ְולֹא ְׁשָנָאּה ַּכאן –
hogy mintegy bevezesse a következő részt. 

 
   )א, שמות יב(. ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz Egyiptom országában, 
mondván: (2Mózes 12:1.) 

ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן' ַוּיֹאֶמר ה  – És szólt az Örökkévaló Mózeshez és 
Áronhoz... – ִּבְׁשִביל ֶׁשַאֲהרֹן ָעָׂשה ְוָטַרח – Mivel Áron éppen annyit tett és fáradozott 
ָחַלק לֹו ָּכבֹוד ֶזה ְּבִמְצָוה  – ,a csodákkal kapcsolatban, mint Mózes – ַּבּמֹוְפִתים ְּכמֶֹׁשה –
ֶׁשְּכָללֹו ִעם מֶֹׁשה  – ,megtiszteli őt azzal az első micvá-nál [az Örökkévaló] – ִראׁשֹוָנה
 .hogy Mózessel együtt hozzá is intézi ezt az üzenetet – ַּבִּדּבּור

 – .a városon kívül [de] – חּוץ ַלְּכָרְך – ...Egyiptom országában... – ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
 – ?hanem a városon belül [történt] – ֶאָּלא ְּבתֹוְך ַהְּכָרְך – ,Vagy nem így volt – אֹו ֵאינֹו
ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר  – Erre az van írva [Mózes fohászával kapcsolatban]:48 – ַּתְלמּוד לֹוַמר
רְוגֹוֵמ  – „Midőn kimegyek a városból, stb.” – ּוַמה ְּתִפָּלה – Mármost ha az imát, – ַקָּלה 

– ami egy [viszonylag] kevésbé jelentős dolog,49 – לֹא ִהְתַּפֵּלל ְּבתֹוְך ַהְּכָרְך – nem 
mondta el a városon belül, – ִּדּבּור – akkor egy [az Örökkévalótól érkező] üzenetért, 
 mennyivel inkább [elhagyta a – לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן – ,ami oly sokkal jelentősebb – ָחמּור –
várost]. – ּוִמְּפֵני ָמה לֹא ִנְדַּבר ִעּמֹו ְּבתֹוְך ַהְּכָרְך – És miért nem beszélt vele a városon 
belül? – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְמֵלָאה ִגּלּוִלים – Mert az tele volt bálványokkal. 

 

                                                 
47 Lásd lentebb: 14:27. „és az Örökkévaló az egyiptomiakat belesodorta a tenger 

közepébe.” Rási azon a helyen elmagyarázza, hogy ez úgy történt, „mint amikor valaki 
megkever egy fazékban fővő ételt, és akkor az, ami alul volt, feljön a tetejére, ami 
pedig felül volt, az lesüllyed az aljára.” 

48 Fentebb 9:29. 
49 Hiszen ez az ima csupán a fáraót érintette. 
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   )ב, שמות יב(. ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה, ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים

Ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete, első legyen nektek az 
év hónapjai között. (2Mózes 12:2.) 

 [Az Örökkévaló] – ֶהְרָאהּו ְלָבָנה ְּבִחּדּוָׁשּה – ...Ez a hónap – ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה
megmutatta neki50 a megújuló holdat – ְוָאַמר לֹו – és azt mondta neki: –  ְּכֶׁשַהָּיֵרַח
 az legyen számotokra – ִיְהֶיה ְלָך רֹאׁש חֶֹדׁש – ,Valahányszor megújul a hold„ – ִמְתַחֵּדׁש
egy új hónap kezdete.” – ְוֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְפׁשּוטֹו – A Szentírás mindazonáltal nem 
tágít egyszerű jelentésétől: – ַעל חֶֹדׁש ִניָסן ָאַמר לֹו – [Az Örökkévaló] Niszán hónapról 
beszélt neki, – ֶזה ִיְהֶיה רֹאׁש – [ti., hogy] ez [a Niszán hónap] lesz a kezdete –  ְלֵסֶדר
 s így Ijár-t nevezik majd a – ֶׁשְּיֵהא ִאָּיר ָקרּוי ֵׁשִני – ,a hónapok rendjének – ִמְנַין ֶהֳחָדִׁשים
második [hónapnak] – ִסיָון ְׁשִליִׁשי – és Sziván-t a harmadiknak. 

 Mózesnek nehézségei voltak a hold – ִנְתַקָּׁשה מֶֹׁשה ַעל מֹוַלד ַהְּלָבָנה – Ez...51 – ַהֶּזה
megújulásával kapcsolatban, – ְּבֵאיזֹו ִׁשעּור ֵּתָרֶאה – [nevezetesen, hogy] mekkora 
[résznek] kell láthatónak lennie ahhoz, – ְוִתְהֶיה ְראּוָיה ְלַקֵּדׁש – hogy megszentelhető 
legyen. – ְוֶהְרָאה לֹו ְּבֶאְצַּבע – [Az Örökkévaló] ekkor megmutatta neki az „ujjával” – 
 – ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵּדׁש – :és azt mondta neki – ְוָאַמר לֹו – ,a holdat az égen – ֶאת ַהְּלָבָנה ָּבָרִקיַע
„Amikor ilyennek látod, szenteld meg.”52 – ְוֵכיַצד ֶהְרָאהּו – De hogyan mutathatta 
meg neki [az Örökkévaló], – ַוֲהלֹא לֹא ָהָיה ְמַדֵּבר ִעּמֹו ֶאָּלא ַּבּיֹום – hát nem csupán 
nappal beszélt vele [mindig], – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוְיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ה'  – „azon a 
napon, midőn szólott az Örökkévaló”53 – ְּביֹום ַצּוֹתֹו – [vagy:] „amely napon [az 
Örökkévaló] megparancsolta”54 – ָוָהְלָאה' ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה  – [vagy:] „attól a naptól 
kezdve, midőn az Örökkévaló megparancsolta és azon túl”55? –  ֶאָּלא ָסמּוְך ִלְׁשִקיַעת
 –  לֹו ַּפְרָׁשה זֹוֶנֶאְמָרה – azonban az, hogy már közelgett a napnyugta [A válasz] – ַהַחָּמה
[amikor az Örökkévaló] ezt mondta neki [ti. Mózesnek], – ְוֶהְרָאהּו ִעם ֲחֵׁשָכה – és 
alkonyatkor mutatta meg neki.56 

 

                                                 
50 Valahányszor a ze szó szerepel a Szentírásban, az azt jelzi, hogy valamit megmutatnak, 

valamire felhívják a figyelmet. 
51 Miért kellett megmutatni Mózesnek az újholdat? 
52 Vagyis amikor az újhold eléri ezt a fázist, kihirdetheted az új hónapot. 
53 Fentebb 6:28. 
54 3Mózes 7:38. 
55 4Mózes 15:23. 
56 Ez a Rási-féle midrási magyarázat azt tartja, hogy az Örökkévaló ténylegesen megmutatta 

Mózesnek a holdat az égen. Maimonidész mindazonáltal azon a véleményen van (Az 
újhold megszentelésének szabályai 1:1.), hogy az Örökkévaló egy prófétai 
látomásban mutatta meg a holdat Mózesnek. 



118 A Rási kommentár a Tórához 

ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת ֶׂשה , ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה
   )ג, שמות יב(. ָּבִיתַל

Szóljatok Izráel egész gyülekezetéhez, mondván: E hó tizedik napján 
vegyen magához minden férfi egy bárányt családi házak szerint, minden 
házra egy bárányt. (2Mózes 12:3.) 

ְוִכי ַאֲהרֹן  – ...Szóljatok [Izráel] egész gyülekezetéhez – ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת
 Nem lett-e már korábban – ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר – ?De hát Áron [is] beszélt – ְמַדֵּבר
kimondva:57 – ַאָּתה ְתַדֵּבר – „Te [Mózes] pedig beszélj”? – ֶאָּלא – Ám [a válasz az, 
hogy] – חֹוְלִקין ָּכבֹוד ֶזה ָלֶזה – [ők] nagy tisztelettel viseltettek egymás iránt, –  ְואֹוְמִרים
ְוַהִּדּבּור  – ”!Taníts, [hogy mit mondjak]„ – ַלְּמֵדִני – :és így szóltak egymáshoz – ֶזה ָלֶזה
 mintha – ְּכִאּלּו ְׁשֵניֶהם ְמַדְּבִרים – ,Az üzenet így mindkettejükből áradt – יֹוֵצא ִמֵּבין ְׁשֵניֶהם
mindketten beszéltek volna. 

 Szóljatok Izráel egész – ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש
gyülekezetéhez, mondván: E hó tizedik napján... – ַּדְּברּו ַהּיֹום ְּברֹאׁש חֶֹדׁש – 
[Vagyis:] „Szóljatok ma, a hónap első napján, – ּוהּוֶׁשִּיָּקח  – hogy vegyenek 
magukhoz [egy bárányt] – ֶּבָעׂשֹר ַלחֹוֶדׁש – a hónap tizedik napján.” 

 A peszáchi áldozatot – ֶּפַסח ִמְצַרִים ִמָּקחֹו ֶּבָעׂשֹור – ...E [hó]... – ַהֶּזה
Egyiptomban tizedikén kellett beszerezni, – ְולֹא ֶּפַסח ּדֹורֹות – nem úgy az eljövendő 
nemzedékek peszáchi áldozatát [amit ráér később is]. 

 – ְלִמְׁשָּפָחה ַאַחת – ...egy bárányt családi házak szerint... – ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת
[Vagyis nagy]családonként [egy bárányt]. – ֲהֵרי ֶׁשָהיּו ְמֻרִּבין – Így ha sok tagja volt [egy 
családnak], – ָיכֹול ֶׂשה ֶאָחד ְלֻכָּלן – azt lehetett hinni, hogy egyetlen bárány 
mindnyájuknak [elegendő],58 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van írva: – ֶׂשה ַלָּבִית – 
„...minden házra egy bárányt.”59 

 
ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו , ָּקרֹב ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפׁשֹתְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹת ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַה

   )ד, שמות יב(. ָּתכֹּסּו ַעל ַהֶּׂשה

Ha azonban kevesebb a ház lakossága annál, semhogy egy bárány 
kellene, akkor ő és szomszédja, aki közel van házához, vegyen egy 
bárányt a lelkek száma szerint, minden egyesnek táplálékához mérten 
ejtsetek számítást a bárány felől. (2Mózes 12:4.) 

                                                 
57 2Mózes 7:2.; 31:13. 
58 Függetlenül attól, hogy minden családtagnak jut-e elégséges mennyiség az áldozati húsból 

(egy közájit – egy olajbogyó nagyságú). 
59 Azaz ha szükséges, akkor minden „házra”, kisebb családra is kell venni bárányt, a lényeg 

hogy mindenkire jusson megfelelő mennyiség. 



Bo (2Mózes 10:1–13:16.)   119  ּבֹאָּפָרָׁשת 

 Ha azonban kevesebb a ház lakossága – ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה
annál, semhogy egy bárány kellene... – ְוִאם ִיְהיּו מּוָעִטין – [Vagyis] ha túl 
kevesen vannak ahhoz, – ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ֶאָחד – hogy elegendőek legyenek egy bárányra, 
 s ily – ְוָיבֹא ִליֵדי נֹוָתר – ,s így nem tudják megenni [az egészet] – ֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ְלָאְכלֹו –
módon a notár60 [bűnébe] esnek, – ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ְוגֹוֵמר – akkor ő és 
szomszédja... vegyen, stb.61 – ֶזהּו ַמְׁשָמעֹו ְלִפי ְפׁשּוטֹו – A vers szó szerinti 
jelentéséből erre lehet következtetni. – ְועֹוד ֵיׁש ּבֹו ִמְדָרׁש – Létezik azonban még [a 
Bölcsek] magyarázata: – ְלַלֵּמד – [Ez a vers azt szándékozik] megtanítani, –  ֶׁשַאַחר
 akkor – ְיכֹוִלין ְלִהְתַמֵעט – hogy [még] miután már beleszámolták őket,62 – ֶׁשִּנְמנּו ָעָליו
[is] kizárhatók [a csoportból] – ְוִלְמׁשֹוְך ְיֵדיֶהם ֵהיֶמּנּו – és visszavonhatják társulási 
[szándékukat] – ּוְלִהָּמנֹות ַעל ֶׂשה ַאֵחר – és társulhatnak [partnerekként] egy másik 
bárány [elfogyasztására]. – ַאְך ִאם ָּבאּו ִלְמׁשֹוְך ְיֵדיֶהם ּוְלִהְתַמֵעט ִמְהיֹות ִמֶּׂשה – [Ebben az 
esetben viszont] ezt „mihjot misze” kell megtenni, – ִיְתַמֲעטּו ְּבעֹוד ַהֶּׂשה ַקָּים – [azaz] 
akkor kell kizárni őket, amikor az a bárány még létezik, – ִּבְהיֹותֹו ַבַחִּיים – [vagyis] 
amíg még él, – ְולֹא ִמֶּׁשִּנְׁשַחט – és nem miután már levágták. 

 ,bömichszát azt jelenti] – ֶחְׁשּבֹון – ...a [lelkek] száma szerint... – ְּבִמְכַסת
hogy] a szám [szerint]. – ֵכן ִמְכַסת ָהֶעְרְּכָךְו  – Hasonlóan: michszát háerköchá63 [azt 
jelenti: „a becslés összegét”]. 

 – ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה – minden egyesnek táplálékához mérten...64... – ְלִפי ָאְכלֹו
Mindenkinek annyit, amennyit meg képes enni,65 – ְּפַרט ְלחֹוֶלה ּוְלָזֵקן – leszámítva a 
betegeket és az öregeket, – ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֶלֱאכֹול ַּכַּזִית – akik nem képesek elfogyasztani 
egy közájit (olajbogyónyit). 

 titmönun [:Onkelosz fordításában] – ִּתְתְמנּון – ...ejtsetek számítást... – ָּתכֹּסּו
– számítsátok magatokat. 

 
   )ה, שמות יב(. ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים ִּתָּקחּו, ִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכםֶׂשה ָת

Hibátlan, ép bárány, egyéves hím legyen az számotokra; akár a juhok, 
akár a kecskék közül vehetitek. (2Mózes 12:5.) 

                                                 
60 Az áldozati húst egy bizonyos időintervallumon belül el kell fogyasztani, tilos akárcsak egy 

keveset is meghagyni belőle. Ennek a tilalomnak az elnevezése a notár. 
61 Vagyis akkor több kisebb család is összeállhat, hogy így elegendően legyenek arra az egy 

bárányra és ne essenek a notár bűnébe. 
62 Annak a csoportnak a tagjai közé, akik el fognak fogyasztani egy adott bárányt. 
63 3Mózes 27:23. 
64 Ez nem jelentheti azt, hogy „ahhoz mérten, hogy az egyes emberek mennyit terveznek 

megenni,” mivel a korbán peszách neechál ál hászová – „csupán akkor fogyasztandó, 
miután az ember már jóllakott.” Ezért, magyarázza Rási,… 

65 Vagyis a korbán peszách-ot az azt elfogyasztó személyek száma szerint készítik el. 
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 .Fogyatékosság nélküli – ְּבלֹא מּום – ...Hibátlan – ָּתִמים
 Egész [első] életéve során így – ָּכל ְׁשָנתֹו ָקרּוי ֶּבן ָׁשָנה – ...egyéves... – ֶּבן ָׁשָנה

nevezik: ben sáná, – ְּכלֹוַמר ֶׁשּנֹוַלד ְּבָׁשָנה זֹו – mintha azt mondaná az ember: idén 
született. 

אֹו ִמֶּזה אֹו  – ...akár a juhok, akár a kecskék közül... – ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִּזים
-mert a kecskét is sze – ֶׁשַאף ֵעז ָקרּוי ֶׂשה – Vagy az egyik vagy a másik [közül],66 – ִמֶּזה
nek nevezik,67 – ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֵׂשה ִעִּזים – amint írva van:68 „vösze izim (és kecske).” 

 
ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין , ְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזהְוָהָיה ָלֶכם ְלִמ

   )ו, שמות יב(. ָהַעְרָּבִים

És őrizzétek azt a hónap tizennegyedik napjáig, akkor vágja le Izráel 
gyülekezetének közössége az esteledés idején. (2Mózes 12:6.) 

 Ez a kifejezés – ֶזהּו ְלׁשֹון ִּבּקּור – ...És őrizzétek azt – ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת
(lömismeret) a „megvizsgálásra” utal, – ֶׁשָּטעּון ִּבּקּור ִמּמּום ַאְרָּבָעה ָיִמים קֹוֶדם ְׁשִחיָטה – 
mert [a bárányt] a levágása előtt négy napon át kell vizsgálni, nincs-e valamilyen 
hibája.  

ִלְׁשִחיָטתֹו ַאְרָּבָעה  – Miért kellett beszerezni [a bárányt] – ּוִמְּפֵני ָמה ִהְקִּדים ְלִקיָחתֹו –
 azaz miért kellett olyasmit] – ַמה ֶּׁשּלֹא ִצָּוה ֵּכן – ,négy nappal a levágása előtt – ָיִמים
tenni], ami nem lett megparancsolva – ְּבֶפַסח ּדֹורֹות – a későbbi nemzedékek 
peszáchjai [idején]? – ָהָיה ַרִּבי ַמְתָיא ֶּבן ָחָרׁש אֹוֵמר – [Válaszul] Mátjá ben Chárás rabbi 
azt szokta mondani: – ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר – A Szentírásban ez áll:69 – ְךָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵא  – 
„Elmentem melletted, és láttam, – ְוִהֵּנה ִעֵּתְך ֵעת ּדֹוִדים – hogy már a szerelem korában 
vagy,” – ִהִּגיָעה ְׁשבּוָעה – „eljött az idő, [hogy teljesítsem] a fogadalmat, –  ֶׁשִּנְׁשַּבְעִּתי
ָּבָניוֶׁשֶאְגַאל ֶאת  – ,amit Ábrahámnak tettem – ְלַאְבָרָהם  – hogy megváltom 
gyermekeit.” – ְולֹא ָהיּו ְּבָיָדם ִמְצֹות – Ők azonban nem rendelkeztek micvák-kal, – 
 hogy – ְּכֵדי ֶׁשִּיָּגֲאלּו – ,amelyekkel elfoglalhatták volna magukat – ְלִהְתַעֵּסק ָּבֶהם
kiérdemeljék a megváltást; – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:70 – ְוַאְּת ֵערֹום ְוֶעְרָיה – „de 
teljesen meztelen voltál.”71 – ְוָנַתן ָלֶהם ְׁשֵּתי ִמְצֹות – Ezért aztán [az Örökkévaló] adott 
nekik két micvát – ַּדם ֶּפַסח – a peszáchi áldozat vérére – ְוַדם ִמיָלה – és a 
körülmetélés vérére [vonatkozólag], – ֶׁשָּמלּו ְּבאֹותֹו ַהַּלְיָלה – azon az éjszakán ugyanis 

                                                 
66 Vagyis az umin ו-ja nem „és”-t hanem „vagy”-ot jelent. 
67 Márpedig a korbán peszách-ot egy sze-ből kell meghozni. Lásd fentebb a 3. verset. 
68 5Mózes 14:4. 
69 Jechezkél 16:8. 
70 Uo. 7. 
71 Azaz nem szereztél még semmiféle érdemet, amely érdemessé tenne a megváltásra. 
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körülmetélték magukat; – ֶׁשֶנֱאַמר – amint írva van:72 – ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך – 
[„...megláttam,] hogy véreidben73 fetrengsz,” – ִּבְׁשֵני ָּדִמים – ami két vérre utal.74 – 
 A veled kötött szövetség„ – ַּגם ַאְּת ְּבַדם ְּבִריֵתְך – És még az is írva van:75 – ְואֹוֵמר
véréért – ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְך – szabadon bocsátom foglyaidat – ִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבֹו – a kútból, 
amelyben nincs víz.” – ּוְלִפי – És mivel [Izrael fiai Egyiptomban] – ְׁשטּוִפים ֶׁשָהיּו 
 [az Örökkévaló] – ָאַמר ָלֶהם – ,bele voltak merülve a bálványimádásba – ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה
azt mondta nekik: – ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם – „Vezessetek elő és vegyetek magatoknak 
[juhokat],”76 – ִמְׁשכּו ְיֵדיֶכם ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה – [vagyis] „vonuljatok vissza a bálványimádástól 
 és vegyetek magatoknak [helyette] egy bárányt, teljesíteni – ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ֶׁשל ִמְצָוה –
egy micvát.” 

 De vajon – ְוִכי ֻּכָּלן ׁשֹוֲחִטין – .akkor vágja le stb... – ְוָׁשֲחטּו אֹתֹו ְוגֹוֵמר
mindnyájan [maguk] vágták le [a peszáchi áldozatot]?!77 – ֶאָּלא ִמַּכאן – 
[Természetesen nem,] de éppen innét vezetjük le azt [a szabályt], hogy –  ֶׁשְּׁשלּוחֹו ֶׁשל
 ”.egy személy meghatalmazottja olyan, mint ő maga„ – ָאָדם ְּכמֹותֹו

 ָקָהל ְוֵעָדה ְוִיְׂשָרֵאל – ...Izráel gyülekezetének közössége... – ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל
– [A Szentírás itt három csoportról beszél:] gyülekezet, közösség és Jiszráél. – 
-a gyülekezeti peszách – ִּפְסֵחי ִצּבּור – Ebből vezették le [a Bölcsek], hogy – ִמַּכאן ָאְמרּו
okat – תִנְׁשָחִטין ְּבָׁשלֹש ִּכּתֹו  – három csoportban vágják le,78 – זֹו ַאַחר זֹו – egyik 
[csoport] a másik után. – ִנְכְנָסה ַּכת ִראׁשֹוָנה – Mihelyst az első csoport belépett, –  ִנְנֲעלּו
'ַּדְלתֹות ָהֲעָזָרה ְוכּו  – [a Szentély] udvarának ajtóit bezárták stb.,79 – יםִּכְדִאיָתא ִּבְפָסִח  – 
ahogyan az a [Talmud] Pszáchim [traktátusában]80 olvasható. 

 A nappal hatodik – ִמֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּוְלַמְעָלה – .esteledés idején... – ֵּבין ָהַעְרָּבִים
óráját követő időszakot81 – ָקרּוי ֵּבין ָהַעְרַּבִים – esteledésnek nevezik, – ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש נֹוֶטה – 
mert a nap [ekkor elkezd] ereszkedni – ְלֵבית ְמבֹואֹו ַלֲערֹוב – afelé a pont felé, ahol 
majd lenyugszik. – ּוְלׁשֹון ֵּבין ָהַעְרַּבִים ִנְרֶאה ְבֵעיַני – Ami a béjn háárbáim terminust 
illeti, nekem úgy tetszik: – אֹוָתן ָׁשעֹות – ez azokra az órákra [utal], – ֶׁשֵּבין ֲעִריַבת ַהּיֹום – 

                                                 
72 Uo. 6. 
73 Többes számban. 
74 A peszáchi áldozat és a körülmetélés vére. 
75 Zechárjá 9:11. 
76 Lentebb 21. vers. 
77 Ez nem történhetett így, hiszen eleve több emberre jutott egy bárány. 
78 Mindegyik csoport legkevesebb harminc főt számlál. (Maimonidész, A Peszách-áldozat 

bemutatásának szabályai 1:9.) 
79 Majd az első csoport távozott, és belépett a második, stb. 
80 64a-b. 
81 A nappal napkeltétől napnyugtáig tartó időszaka tizenkét egyenlő részre, „órára”, van 

felosztva. A hatodik óra vége a délidő, ekkor kezdődik a béjn háárbáim időszaka. 
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amelyek [azon két időpont] közé esnek, amikor a nappal sötétedni kezd (árivát 
hájom)82 – ַלֲעִריַבת ַהַּלְיָלה – és amikor az éjszaka sötétedni kezd (árivát lájlá). –  ֲעִריַבת
 – ִמִּכי ִיָּנטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב – ,Az árivát hájom a hetedik óra kezdete – ַהּיֹום ִּבְתִחַּלת ֶׁשַבע ָׁשעֹות
amikor a délutáni árnyékok kezdenek megnyúlni, – ַוֲעִריַבת ַהַּלְיָלה ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה – az 
árivát hálájlá pedig az éjszaka kezdete.83 – ֶעֶרב ְלׁשֹון ֶנֶׁשף ְוחֶֹׁשְך – Az erev [kifejezés] 
azt jelenti: feketeség és sötétség, – ְּכמֹו ָעְרָבה ָּכל ִׂשְמָחה – mint az „bealkonyult 
minden örömnek (árvá kol szimchá)” [szövegrészben].84 

 
. אֹתֹו ָּבֶהםַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלּו , ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף

   )ז, שמות יב(

És vegyenek a vérből, és tegyenek belőle a két ajtófélfára és a 
szemöldökfára azokon a házakon, ahol elfogyasztják. (2Mózes 12:7.) 

 Ez az [áldozatoknál – זֹו ַקָּבַלת ַהָּדם – ...És vegyenek a vérből – ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם
szokásos] „vérvétel” (kábálá) micvájára utal. – ָיכֹול ַּבָּיד – Azt gondolhatnám, hogy 
kézzel kell venni; – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Ezért a Tóra kijelenti:85 – ֲאֶׁשר ַּבָּסף – „[...a vérbe,] 
mely az edényben van.” 

פֹותֵהם ַהְּזקּו – ...a két ajtófélfára... – ַהְּמזּוזֹת  – Ezek [ajtóitok] függőleges 
[elemei] – ַאַחת ִמַּכאן ַלֶּפַתח – a bejárat egyik oldalán – ְוַאַחת ִמַּכאן – és másik oldalán. 

 Ez az a felső – הּוא ָהֶעְליֹון – ...a szemöldökfára (hámáskof)... – ַהַּמְׁשקֹוף
[vízszintes elem], – ף ָעָליו ְּכֶׁשּסֹוְגִרין אֹותֹוֶׁשַהֶּדֶלת ׁשֹוֵק  – amelynek az ajtó nekicsapódik, 
amikor bezárják; – ל ְּבַלַעז"לינטי  – ófranciául lintel. – ּוְלׁשֹון ְׁשִקיָפה ֲחָבָטה – A skifá 
szó csapás-t, döngetés-t jelent, – ְּכמֹו – mint a [következő versben]:86 – קֹול ָעֶלה ִנָּדף 
– „...kol ále nidáf,” – ַטְרָפא ְדָׁשִקיף – [amelyet Onkelosz úgy fordít, hogy] 
egymásnak verődő falevelek hangja; – ַחּבּוָרה ַמְׁשקֹוֵפי – vagy mint: cháburá,87 
[amelyet Onkelosz úgy fordít, hogy] vert [seb]. 

םַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר יֹאְכלּו אֹתֹו ָּבֶה  – ...azokon a házakon, ahol elfogyasztják. – 
 És nem [annak a háznak] a szemöldökfájára és ajtófélfáira – ְולֹא ַעל ַמְׁשקֹוף ּוְמזּוזֹות

                                                 
82 Amikor a nap megkezdi útját a delelő ponttól nyugat felé. 
83 Összefoglalás: Az erev kifejezés eltávozását jelöli. Így tehát a hetedik óra kezdete az első 

erev, mert a nappali fény akkor kezd el először „eltávozni”, azaz csökkenni. Az 
alkonyatot, amikor a maradék nappali fény is eltávozik, szintét erev-nek nevezik. Ezért 
hívják tehát a kettő közötti időszakot béjn háárbáim-nak, vagyis az erev-ek közötti 
időszaknak. A témával kapcsolatos különböző véleményekért lásd még: Ibn Ezra, 
Radak és Nachmanidész. 

84 Jesájá 24:11. 
85 22. vers. 
86 3Mózes 26:36. 
87 Lentebb 21:25. 
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[kell kenni a vért], – ֶׁשְּבֵבית ַהֶּתֶבן – [amelyben] a szalmát [tárolják] – ּוְבֵבית ַהָּבָקר – [és 
nem is] az istállóéra, – ֶׁשֵאין ָּדִרין ְּבתֹוָכן – amelyben az emberek nem laknak [és nem 
is esznek]. 

 
   )ח, שמות יב(. ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו, ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה

És egyék a húst azon az estén tűzön sütve; kovásztalan kenyérrel és 
keserű füvekkel egyék. (2Mózes 12:8.) 

 Az inakat és a csontokat azonban – ְולֹא ִּגיִדים ַוֲעָצמֹות – ...a húst... – ֶאת ַהָּבָׂשר
nem.88 

 Bármelyik – ָּכל ֵעֶׂשב ַמר ִנְקָרא ָמרֹור – és keserű füvekkel...89... – ַעל ְמרִֹרים
[fajta] keserű füvet máror-nak nevezik.90 – ְוִצָּום ֶלֱאכֹול ָמרֹור – [Az Örökkévaló] 
megparancsolta, hogy egyenek keserű füveket, – ֵזֶכר – megemlékezendő arról, – 
 hogy „[az egyiptomiak] megkeserítették életüket.”91 – ְלַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם

 
שמות (. ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו, ל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִיםַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁש

   )ט, יב

Ne egyetek belőle nyersen vagy vízben főzve, hanem tűzön sütve 
egészben fejével, lábszáraival és belső részeivel. (2Mózes 12:9.) 

 – ֶׁשֵאינֹו ָצלּוי ָּכל ָצְרּכֹו – ...Ne egyetek belőle nyersen (ná) – ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא
Mindent, ami nincs kellően megsütve, – קֹוְראֹו ָנא ְּבָלׁשֹון ֲעָרִבית –ná-nak nevezik 
arabul. 

 Mindez része annak a – ָּכל ֶזה ְּבַאְזָהַרת – ...vagy... főzve... – ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל
tiltásnak, hogy – ַאל ּתֹאְכלּו – „Ne edd [azt].” 

 Honnét tudjuk, hogy más – ִמַּנִין ִלְׁשָאר ַמְׁשִקין – ...vízben... – ַּבָּמִים
folyadékokban [sem szabad megfőzni a húst]? – ַּתְלמּוד לֹוַמר ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל – Erre az van 
írva: uvásél mövusál,92 – קֹוםִמָּכל ָמ  – [amiből az derül ki, hogy] bármilyen 
[folyadékban főtt is, nem fogyasztható]. 

                                                 
88 Vagyis az inak és a csontok fogyasztásával nem teljesíthető a micva. 
89 Miért mörorim (többes számban) és nem máror (egyes számban)? 
90 Vagyis nem csupán azzal a bizonyos kifejezetten máror névre hallgató növénnyel lehet 

teljesíteni a micvát, hanem bármelyik keserű fűvel, mert azokat is gyűjtőnévvel máror-
nak nevezik. 

91 Fentebb 1:14. 
92 És nem csupán az áll benne, hogy umövusál. 
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 Fentebb93 a Tóra – ְלַמְעָלה ָּגַזר ָעָליו – ...hanem tűzön sütve... – ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש
elrendeli [az áldozati hús elfogyasztását], – ְּבִמְצַות ֲעֵׂשה –egy tevőleges parancsolat 
formájában, – ְוַכאן הֹוִסיף ָעָליו לֹא ַתֲעֶׂשה – itt viszont egy tiltó parancsolattal toldja 
meg: – ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש – „Ne egyetek belőle… ha nem tűzön lett 
megsütve.” 

 – צֹוֵלהּו ֻּכּלֹו ְּכֶאָחד – ...egészben fejével, lábszáraival... – רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו
Megsüti együtt az egészet, – ִעם רֹאשֹו ְוִעם ְּכָרָעיו – a fejét együtt a lábaival – ְוִעם ִקְרּבֹו – 
[és] együtt a belső részeivel, – ּוְבֵני ֵמָעיו נֹוֵתן ְלתֹוכֹו – és belehelyezi a beleit, –  ַאַחר
 Az ál krááv vöál kirbo – ּוְלׁשֹון ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו – .miután kiöblítette azokat – ֲהָדָחָתן
[szövegrész] ál szava – ִּכְלׁשֹון ַעל ִצְבאֹוָתם – ugyanolyan [értelmű], mint az ál 
civotám94 [szövegrész ál szava], – ְּכמֹו ְּבִצְבאֹוָתם – ami ugyanaz, [mintha az állna a 
szövegben, hogy] böcivotám, – ְּכמֹות ֶׁשֵהן – úgy, ahogyan vannak [azaz mindenki]. – 
 – ָּכל ְּבָׂשרֹו ִמָּׁשֵלם – ,Itt szintén [az a jelentés, hogy] úgy, ahogy van – ַאף ֶזה ְּכמֹות ֶׁשהּוא
[azaz süsse meg az állat] egész húsát, egészben. 

 
   )י, שמות יב(. ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹפּו, א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקרְולֹ

Ne hagyjatok meg belőle reggelre; ami pedig megmarad belőle reggelre, 
azt égessétek el! (2Mózes 12:10.) 

ַמה ַּתְלמּוד  – …ami pedig megmarad belőle reggelre… – ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר
 Hogy – ִלֵּתן ּבֶֹקר ַעל ּבֶֹקר – ?Miért van a reggelre kétszer írva – לֹוַמר ַעד ּבֶֹקר ַּפַעם ְׁשִנָּיה
előrébb hozza a reggel idejét, – ֶׁשַהּבֶֹקר ַמְׁשָמעֹו ִמְּׁשַעת ָהֵנץ ַהַחָּמה – mert a „reggel” szó 
a napfelkeltére utal, – ּוָבא ַהָּכתּוב ְלַהְקִּדים – de erre az Írás korábbra teszi –  ֶׁשָאסּור
 Ez az – ֶזהּו ְלִפי ַמְׁשָמעֹו – .és megtiltja az evést hajnalhasadtától – ַּבֲאִכיָלה ֵמֲעלֹות ַהַּׁשַחר
egyszerű magyarázat. – ְועֹוד ִמְדָרׁש ַאֵחר – Egy másik midrás szerint: – ִלֵּמד – arra 
tanít minket, – ֶׁשֵאינֹו ִנְׂשָרף ְּביֹום טֹוב – hogy nem égethetik el az ünnepnapon, –  ֶאָּלא
ְוַהּנֹוָתר ִמֶּמּנּו ְּבבֶֹקר  – :és így kell magyarázni – ְוָכְך ִּתְדְרֶׁשּנּו – ,csak másnap – ִמָּמֳחָרת
 azt – ַעד ּבֶֹקר ֵׁשִני ַּתֲעמֹוד ְוִתְׂשְרֶפּנּו – ,ami megmarad belőle” az első reggelre...„ – ִראׁשֹון
a második reggel égessétek el. 

 
ַוֲאַכְלֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון , ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם

   )יא, שמות יב(. ּוא ַליהָֹוהֶּפַסח ה

És ily módon egyétek azt: Derekatok fölövezve, saruitok lábatokon és 
vándorbototok kezetekben és egyétek azt sietve: Az Örökkévaló 
peszách-áldozata az. (2Mózes 12:11.) 

                                                 
93 Az előző versben. 
94 51. vers. 
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ים ַלֶּדֶרְךְמֻזָּמִנ – Derekatok fölövezve...95... – ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים  – Útra készen. 
 ,egy sietséget [:böchipázon] – ְלׁשֹון ֶּבָהָלה ּוְמִהירּות – ...sietve... – ְּבִחָּפזֹון

rohanást jelentő kifejezés, – ְּכמֹו ַוְיִהי ָּדִוד ֶנְחָּפז ָלֶלֶכת – mint a „Dávid sietve (nechpáz) 
menekült”96 – ם ְּבָחְפָזםֲאֶׁשר ִהְׁשִליכּו ֲאָר  – [vagy az] „amelyeket az arameusok 
eldobáltak, mikor sietve (böchafzám) menekültek”97 [szövegrészekben]. 

'ֶּפַסח הּוא ַלה  – ...Az Örökkévaló peszách-áldozata az. – ַהָּקְרָּבן הּוא ָקרּוי ֶּפַסח 
– Az áldozatot nevezik „peszách”-nak – ַהִּדּלּוג ְוַהְּפִסיָחהַעל ֵׁשם  – az ugrás és 
elkerülés okán, – ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ְמַדֵּלג ָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל – mivel az Örökkévaló 
„átugrotta” az izraeliták házait, – ִמֵּבין ָּבֵּתי ִמְצַרִים – amelyek az egyiptomiak házai 
között voltak [elszórva]. – ְוקֹוֵפץ ִמִּמְצִרי ְלִמְצִרי – [Miközben] az egyik egyiptomitól a 
másik egyiptomiig „szökellt”, – ְוִיְׂשָרֵאל ֶאְמָצִעי ִנְמָלט – köztük az izraeliták 
megmenekültek. – ְוַאֶּתם ֲעׂשּו ָּכל ֲעבֹודֹוָתיו – „[Ezért] végezd az egész [korbán peszách] 
szolgálatot – ְוַאֶּתם ֲעׂשּו ָּכל ֲעבֹודֹוָתיו – Istennek” – ֶּדֶרְך ִּדּלּוג ּוְקִפיָצה – ugrándozva és 
szökdécselve [azaz sietősen], – ֵזֶכר ִלְׁשמֹו – mintegy megemlékezésül [az áldozat] 
nevére, – ֶׁשָּקרּוי ֶּפַסח – amelyet „peszách”-nak neveznek [„átugrás vagy elkerülés”]. – 

א ְלׁשֹון ְּפִסיָעה"ְוַגם פשק  – Még [az ünnep neve ófranciául] Paske is átlépés-t jelent. 
 
ּוְבָכל , ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה

   )יב, שמות יב(. ם ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ְיהָֹוהֱאלֵֹהי ִמְצַרִי

És átvonulok Egyiptom országán ezen az éjszakán, és megölök minden 
elsőszülöttet Egyiptom országában, embert és állatot; és Egyiptom 
minden bálványán ítéletet teszek – Én az Örökkévaló. (2Mózes 12:12.) 

ָעַבְרִּתיְו  – És átvonulok...98 – ְּכֶמֶלְך – [Ez allegorikusan értendő:] mintha ő egy 
király volna, – ָהעֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום – [aki bejárja országát] egyik helytől a másikig 
járva, – ּוְבַהֲעָבָרה ַאַחת – [itt azonban ez] egyetlen vonulással – ע ֶאָחדּוְבֶרַג  – és 
egyetlen pillanat alatt [történt], – ֻּכָּלן לֹוִקין – hogy [az elsőszülöttek halálra] sújtattak. 

 – …minden elsőszülöttet Egyiptom országában… – ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
 – .más nép elsőszülötteit is, akik Egyiptomban voltak – ַאף ְּבכֹורֹות ֲאֵחִרים ְוֵהם ְּבִמְצַרִים
 hogy azokat az – ַאף ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים ֶׁשִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים – ,És honnan tudjuk – ּוִמַּנִין
egyiptomi elsőszülötteket is [megölte], akik más országban voltak? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – 
Erre az van írva:99 – ַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהםְלַמֵּכה ִמְצ  – „Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire...” 
[az összesre]. 

                                                 
95 Ez nem szó szerint értendő, hanem… 
96 1Sámuel 23:26. 
97 2Királyok 7:15. 
98 Ez nem vehető szó szerint, hiszen az Örökkévaló egyszerre van mindenütt. 
99 Zsoltárok 136:10. 
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 Vele, aki – ִמי ֶׁשִהְתִחיל ַּבֲעֵביָרה ְּתִחָּלה – ...embert és állatot... – ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה
először kezdett vétkezni, – ִמֶּמּנּו ַמְתֶחֶלת ַהֻּפְרָענּות – vele kezdődik a büntetés. 

 – ֶׁשל ֵעץ ִנְרֶקֶבת – ...és Egyiptom minden bálványán... – ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים
[Amelyik] fából [volt], az elrohadt, – ְוֶׁשל ַמֶּתֶכת ִנֶּמֶסת – [amelyik] fémből [volt], az 
megolvadt – ְוִנֶּתֶכת ָלָאֶרץ – és a földre ömlött. 

' ְׁשָפִטים ֲאִני הֶאֱעֶׂשה  – ...ítéletet teszek, Én az Örökkévaló. –  ֲאִני ְּבַעְצִמי ְולֹא
 ”.Én Magam [„sajátkezűleg”], és nem egy megbízott által„ – ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח

 
ְולֹא ִיְהֶיה , י ֲעֵלֶכםְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם ּוָפַסְחִּת

   )יג, שמות יב(. ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

És legyen a vér számotokra jel a házakon, ahol ti vagytok és látva a 
vért, elkerüllek benneteket és nem lesz a sújtó csapás pusztító 
közöttetek, amidőn megverem Egyiptom országát. (2Mózes 12:13.) 

 – ָלֶכם ְלאֹות – ...És legyen a vér számotokra jel – ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת
„Számotokra jel”, – ְולֹא ַלֲאֵחִרים ְלאֹות – de ne mások számára jel. – ִמַּכאן – Ebből 
[következtetünk arra], – ָּלא ִמִּבְפִניםֶׁשּלֹא ָנְתנּו ַהָּדם ֶא  – hogy csupán [az ajtófélfák] belső 
felét kenték meg vérrel. 

 ,Nem kétséges] – ַהּכֹל ָּגלּוי ְלָפָניו – és látva a vért...100... – ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם
hogy] Számára minden dolog ismert; – ֶאָּלא – [a magyarázat] azonban [a következő:] 
ַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואָא –  – az Örökkévaló azt mondta: – נֹוֵתן ֲאִני ֶאת ֵעיַני ִלְראֹות – 
„Figyelemmel fogom követni, – ֶׁשַאֶּתם ֲעסּוִקים – hogy engedelmesen teljesítitek-e – 
 ”.és ezért majd elkerüllek titeket – ּופֹוֵסַח ֲאִני ֲעֵליֶכם – ,parancsaimat – ְּבִמְצֹוַתי

 :Megszánom (vagy [:ufászáchti azt jelenti] – ְוָחַמְלִּתי – ...elkerüllek... – ּוָפַסְחִּתי
megkímélem). – ְודֹוֶמה לֹו ָּפסֹוַח ְוִהְמִליט – ehhez hasonló: „megszánja (pászoách) és 
megkíméli”101 – ַוֲאִני אֹוֵמר ָּכל ְּפִסיָחה – Én azonban amondó vagyok, hogy a pszichá-
ból eredő minden kifejezés – ְלׁשֹון ִּדּלּוג ּוְקִפיָצה – ugrás és szökkenés értelemben 
szerepel, – ּוָפַסְחִּתי ְמַדֵּלג ָהָיה – [ily módon] ufászáchti azt jelenti, hogy [az 
Örökkévaló] átszökkent – ִמָּבֵּתי ִיְׂשָרֵאל – az izraeliták házairól – ְלָבֵּתי ִמְצַרִים – az 
egyiptomiak házaira, – ֶׁשָהיּו ְׁשרּוִים ֶזה ְּבתֹוְך ֶזה – mert egymás között éltek. –  ְוֵכן
 Hasonlóan: „[meddig] ugrándoztok (poszchim) még két – ּפֹוְסִחים ַעל ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים
vélemény között.”102 – ֵכן ָּכל ַהִּפְּסִחיםְו  – Ugyanígy a béna embereket piszchim-nek 
[nevezik], – הֹוְלִכים ְּכקֹוְפִצים – [mert] úgy mennek, mintha ugrálnának. –  ְוֵכן ָּפסֹוַח
 – ְמַדְּלגֹו ּוְמַמְּלטֹו – :a pászoách vöhimlit [És eszerint értelmezendő] – ְוִהְמִליט

                                                 
100 De át az Örökkévalónak szüksége van egy jelre, hogy az alapján tegyen különbséget egy 

izraelita és egy egyiptomi között?! 
101 Jesájá 31:5. Menáchem ibn Szruk is így fordítja azt, hogy ufászáchti. 
102 1Királyok 18:21. 
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„Átugorja és megkíméli [Jeruzsálemet] – ִמֵּבין ַהּמּוָמִתים – azok közül, akik 
megöletnek.” 

 – ...és nem lesz a sújtó csapás pusztító közöttetek... – ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף
 ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֲהֵרי ֶׁשָהָיה ִמְצִרי – .Hanem az egyiptomiak között lesz – ֲאָבל הֶֹוה הּוא ַּבִּמְצִרים
 Ha egy egyiptomi tartózkodna egy izraelita [:Felmerülhet a kérdés] – ִיְׂשָרֵאל
házában, – ָיכֹול ִיָּמֵלט – lehetséges, hogy megmenekülne? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van 
írva: – ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף – „nem lesz a sújtó csapás pusztító közöttetek.” 

 
, שמות יב(. ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו, ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַליהָֹוה

   )יד

És legyen ez a nap számotokra emlékezetül és ünnepeljétek azt, mint az 
Örökkévalónak szentelt ünnepet, nemzedékeiteken át, örök törvényként 
ünnepeljétek azt. (2Mózes 12:14.) 

 az [eljövendő] nemzedékek [Vagyis] – ְלדֹורֹות – ...emlékezetül... – ְלִזָּכרֹון
számára. 

 A napot, amely – יֹום ֶׁשהּוא ְלָך ְלִזָּכרֹון – .és ünnepeljétek azt... – ְוַחּגֶֹתם אֹותֹו
számodra emlékeztető, – ַאָּתה חֹוְגגֹו – ünnepeld meg. –  ַוֲעַדִין לֹא ָׁשַמְענּו ֵאי ֶזהּו יֹום
 ַּתְלמּוד לֹוַמר – De még nem hallottuk, melyik nap a megemlékezés napja.103 – ַהִּזָּכרֹון
– Erre az van írva: – ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם – „Emlékezzetek meg erről a mai 
napról, amikor kijöttetek,”104 – ָלַמְדנּו – ami arra tanít bennünket, –  ֶׁשּיֹום ַהְיִציָאה הּוא
 És – ְוֵאיֶזה יֹום ָיְצאּו – .hogy a kimenetel napja, a megemlékezés napja – יֹום ֶׁשל ִזָּכרֹון
melyik napon mentek ki. – ַּתְלמּוד לֹוַמר – A Tóra megmondja:105 – ִמֳּמָחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו 
– „a [korbán] peszách után való reggelen mentek ki.” – ֱהֵוי אֹוֵמר יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן 
– Azt mondhatjuk tehát, hogy Niszán tizenötödike – הּוא ֶׁשל יֹום טֹוב – az ünnepnap, 
ה ָעָׂשרֶׁשֲהֵרי ֵליל ֲחִמָּׁש –  – mert tizenötödike előestéjén – ָאְכלּו ֶאת ַהֶּפַסח – megették a 
peszáchi áldozatot, – ְוַלּבֶֹקר ָיְצאּו – reggel pedig kimentek. 

 – ,Azt hihetném – ׁשֹוֵמַע ֲאִני – .nemzedékeiteken át, stb... – ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוגֹוֵמר
 hogy a „nemzedékeiteken [át]” [a többes számú kifejezés által – ִמעּוט ּדֹורֹות ְׁשַנִים
implikált] minimumot, azaz kettőt [jelent].106 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van írva: –  ֻחַּקת
 ”.örök törvényként ünnepeljétek azt„ – עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו

                                                 
103 Ugyanis több nap is meg lett említve – Ros Chódes (1. vers); a hónap tizedik napja (3. 

vers); a tizennegyedik (6. vers) és a tizenötödik (8. vers). 
104 Lentebb 13:3. 
105 4Mózes 33:3. 
106 Amikor a Tóra többes számot használ anélkül, hogy konkrétan meghatározná a számot, 

akkor feltételezhetjük, hogy a Tóra ilyenkor a többön kettőt ért, s így én ez alapján 
arra következtethetnék, hogy csupán azok, akik ténylegesen részt vettek az 
Egyiptomból való kivonuláson, kötelesek megtartani az ünnepet. 
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ִּכי ָּכל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה , ּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר ִמָּבֵּתיֶכםִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּב

   )טו, שמות יב(. ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי

Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek, de már az első napon 
takarítsatok ki minden kovászt házatokból, mert bárki kovászosat eszik 
az első naptól a hetedik napig, legyen kiirtva az a lélek Izráelből. 
(2Mózes 12:15.) 

נא ֶׁשל ָיִמים"שטיי – ...Hét napon át – ִׁשְבַעת ָיִמים  – [Ófranciául] seiteine107 nap. 
ּוִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכל  – Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek... – 

 Hat„ – ֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות – :Egy másik helyen viszont az áll – ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר
napon át egyél kovásztalant”.108 – ִלֵּמד ַעל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח – Ez azt tanítja, hogy a 
peszach hetedik napján – ֶׁשֵאינֹו חֹוָבה ֶלֱאכֹול ַמָּצה – nem kötelező kovásztalan 
kenyeret enni, – ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא יֹאַכל ָחֵמץ – [az] egyedüli [kötelezettség az], hogy ne 
együnk cháméc-ot.109 – ִמַּנִין – Honnét [vezetjük le azt, hogy] – ַאף ִׁשָּׁשה ְרׁשּות – a hat 
másik nap szintén önkéntes? – ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵׁשֶׁשת ָיִמים – Erre az van írva: „Hat napon 
át”110. – זֹו ִמָּדה ַבּתֹוָרה – Ez egyike annak a [tizenhárom] módszernek [amelyek révén] 
a Tórát [magyarázzuk]:111 – ָּדָבר ֶׁשָהָיה ִּבְכָלל – Valami, ami egy általános szabály része 
volt – ְוָיָצא ִמן ַהְּכָלל ְלַלֵּמד – és ki lett választva, hogy megtanítson [valami újat]112, – 
 nem azért lett kiválasztva, hogy csupán önmagával – לֹא ְלַלֵּמד ַעל ַעְצמֹו ִּבְלָבד ָיָצא
kapcsolatban tanítson, – ל ַהְּכָלל ֻּכּלֹו ָיָצאֶאָּלא ְלַלֵּמד ַע  – hanem azért, hogy tanítson 
[valami újat] a szabályról mint egészről. – ַמה – [Ez jelen esetünkben a 
következőképpen működik:] amiképpen – ְּׁשִביִעי ְרׁשּות – [a mácá evése] a hetedik 
napon113 önkéntes, – ַאף ִׁשָּׁשה ְרׁשּות – ugyanúgy a [másik] hat nap114 is önkéntes. – 
ַּתְלמּוד  – ?hogy az első este is önkéntes – ַאף ַלְיָלה ָהִראׁשֹון ְרׁשּות – ,Lehetséges – ָיכֹול
 [a hónap tizennegyedik napjának]„ – ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹות – :Erre az van írva – לֹוַמר

                                                 
107 Egy hét napon át tartó időegység. Lásd még fentebb a 10:23-hez írt Rási-kommentárt. 
108  „…és a hetedik napon ünneplő gyülekezés legyen az Örökkévalónak, a te Istenednek; 

ne végezz munkát.” 5Mózes 16:8. 
109 Azaz kovászos ételt. 
110 „…kovásztalan kenyeret egyetek,” ezzel egy csoportba sorolva a hatodik napot az előző 

hattal. A hetedik nap később kikerül a csoportból (5Mózes uo.), amikor azt mondja a 
Tóra: „Hat napon át egyél kovásztalant” 

111 Lasd Sámuel imája – Zsidó imakönyv 30-31. old. 
112 Magyarán a Tóra egy másik helyen mint egy különálló dologról beszél róla. 
113 A hetedik napon, amely eredetileg része volt a hét napból álló csoportnak, és csak 

később említtetik külön. 
114 Az eredeti hét napból álló csoport többi napja. 
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estéjétől egyetek kovásztalan kenyeret.”115 – ַהָּכתּוב ְקָבעֹו חֹוָבה – A Szentírás ily 
[módon] kötelezettségként határozza meg ezt. 

 de már az első napon takarítsatok ki... – ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר
minden kovászt...116 – ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב – [bájom hárison azt jelenti:] az ünnep előtti 
naptól, – ְוָקרּוי ִראׁשֹון – és azért nevezik első-nak, – ְלִפי ֶׁשהּוא ִלְפֵני ַהִּׁשְבָעה – mert a 
hét nap előtt következik. – ּוָמִצינּו ֻמְקָּדם ָקרּוי ִראׁשֹון – Azt találjuk, hogy azt, ami 
megelőz, első-nek nevezik, – יׁשֹון ָאָדם ִּתָּוֵלדֲהִרא  – mint a „hárison ádám tiváléd”117 
[szövegrészben], – ַהִּלְפֵני ָאָדם נֹוַלְדָּת – [melynek jelentése:] „Netán Ádám előtt 
születtél?” – אֹו ֵאינֹו ֶאָּלא ִראׁשֹון ֶׁשל ִׁשְבָעה – Vagy talán mégis a hét nap első [napjára] 
utal?118 – מּוד לֹוַמרַּתְל  – Erre az van írva: – לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ – „Kovászos kenyér 
fölött ne ontsd ki [áldozatom vérét],”119 – לֹא ִתְׁשַחט ַהֶּפַסח – [azaz] „Ne vágd le a 
peszáchi áldozatot, – ַוֲעַדִין ָחֵמץ ַקָּים – amíg még van [a birtokodban] cháméc.120” 

ׁש ַהִהואַהֶּנֶפ  – ...az a lélek... – ְּכֶׁשִהיא ְּבַנְפָׁשּה ּוְבַדְעָּתּה – Amikor [az a lélek] 
szándékosan és tudatosan cselekszik.121 – ְּפַרט ְלָאנּוס – Ez kizárja [a kárét 
büntetéséből] azt, akit kényszerítettek. 

י ִּתָּכֵרת ִמִּיְׂשָרֵאלׁשֹוֵמַע ֲאִנ – .Izráelből... – ִמִּיְׂשָרֵאל  – Azt gondolhatnám, hogy 
kiirtatik Izraelből, – ְוֵתֶלְך ָלּה ְלַעם ַאֵחר – hogy aztán elmenjen egy másik néphez. – 
 irtassék ki az]„ – ִמְּלָפַני – :Erre az van írva egy másik helyen – ַּתְלמּוד לֹוַמר ְּבָמקֹום ַאֵחר
a személy] színem elől,”122 – ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ְרׁשּוִתי – [azaz] „minden helyről, amely 
az én birtokom.” 

 
ָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָבֶהם , ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם

   )טז, שמות יב(. א ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכםַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּו

                                                 
115 Lentebb 18. vers. A Tóra a peszách első estéjét mint különálló entitást hangsúlyozza, 

dacára a ténynek, hogy korábban már kijelentette: „hét napon át egyél mácá-t.” 
116 Noha e vers második jom rison-ja az ünnep első napjára utal, ez a jom rison különbözik 

ettől. 
117 Jób 15:7. 
118 Azaz az ünnep első napjára. Honnét vezetjük le tehát, hogy a kovászostól való 

megszabadulás kötelezettsége nem peszách első napján kezdődik? 
119 Lentebb 34:25. 
120 Azaz kovászos étel. És mivel a korbán peszách levágásának az ideje Niszán 14-e (azaz 

az ünnepet megelőző nap), ebből vezetjük le azt, hogy a bájom hárison az ünnep 
megelőző napra utal. 

121 Vagyis csak az sújtatik a kárét büntetésével, aki tudatosan és szándékosan eszik 
kovászosat. 

122 3Mózes 22:3. 
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És az első napon szent gyülekezet legyen számotokra és a hetedik 
napon is szent gyülekezet, semmiféle munkát ne végezzetek azokon a 
napokon, csak ami élelem szükséges minden embernek, egyedül az 
készüljön számotokra. (2Mózes 12:16.) 

 – .A mikrá szó főnév – ִמְקָרא ֵׁשם ָּדָבר – ...szent gyülekezet... – ִמְקָרא קֶֹדׁש
 evés, ivás és – ַלֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוְכסּות – Nyilvánítsd ki szentségét„ – ְקָרא אֹותֹו קֶֹדׁש
[különleges] öltözet [viselése] révén.” 

ָבֶהםלֹא ֵיָעֶׂשה   – ...[semmiféle munkát] ne végezzetek azokon [a 
napokon]... – ֲאִפּלֹו ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים – Mások által se.123 

 Az „az (hu)” [magára az ételkészítésre – הּוא – ...egyedül az... – הּוא ְלַבּדֹו
utal], – ְולֹא ַמְכִׁשיָריו – de nem az ahhoz való előkészületekre, –  ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתן ֵמֶעֶרב
 amelyek az ünnepet megelőzően is elvégezhetők.124 – יֹום טֹוב

 Még egy [a tulajdanomban – ֲאִפּלּו ִלְבֵהָמה – ...minden embernek... – ְלָכל ֶנֶפׁש
lévő] állatnak is [szabad ételt készíteni].125 – ָיכֹול ַאף ְלגֹוִים – Azt gondolhatnánk, hogy 
nem-zsidók számára is szabad. – ַּתְלמּוד לֹוַמר ָלֶכם – Erre az van írva: láchem 
(számotokra).126 

 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת , ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

   )יז, שמות יב(. ה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלםַהּיֹום ַהֶּז

És őrködjetek a kovásztalan kenyér fölött, mert ezen a napon 
vezéreltem ki seregeiteket Egyiptom országából, és tartsátok meg ezt a 
napot nemzedékeiteken át örök törvényül. (2Mózes 12:17.) 

ַּמּצֹותּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַה  – És őrködjetek a kovásztalan kenyér fölött... –  ֶׁשּלֹא
 Ebből [a bölcsek] azt – ִמַּכאן ָאְמרּו – .Hogy ne váljon cháméc-cé – ָיבֹאּו ִליֵדי ִחּמּוץ
tanították: – ָּתַפח – „Ha [a tészta] elkezdene kelni, – ִּתְלטֹוׁש ְּבצֹוֵנן – paskold meg 
valamilyen hideg folyadékkal.”127 – ַרִּבי יֹאִׁשָּיה אֹוֵמר – Josijá rabbi azt mondja: –  ַאל
 azaz a kovásztalan] ”(ַהַּמּצֹות) Ne úgy olvasd, hogy „et hámácot„ – ְּתִהי קֹוֵרא ֶאת ַהַּמּצֹות
kenyeret], – ֶאָּלא ֶאת ַהִּמְצוֹות – hanem inkább úgy, [hogy ugyan ezeket a betűket más 

                                                 
123 Még egy nem-zsidó se dolgozzon nektek. 
124 Például: Megengedett főzni Jom Tovkor, de tilos elkészíteni egy fazekat, hogy abban 

főzzük meg az ételt, ha azt a fazekat amúgy el lehetett volna készíteni a Jom Tovot 
megelőzően is. 

125 Mivel a nefes állatokra vonatkozatva is olvashatjuk a Tórában: „umáké nefes böhémá – 
És aki agyonüt egy állatot” (3Mózes 24:18.). 

126 De nem a nem-zsidók számára. Ennek az az oka, hogy az ember állatai függenek tőle a 
táplálásuk szempontjából, míg a nem-zsidó nem függ tőle. 

127 A hűvösség meggátolja a további kelést és cháméc-cé válást. 
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magánhangzókkal ejted ki,] hogy „et hámicvot (ַהִּמְצֹות)” [azaz a micvákat], – ְּכֶדֶרְך – 
[ami arra tanít bennünket, hogy] amiképpen – ֶׁשֵאין ַמֲחִמיִצין ֶאת ַהַּמָּצה – [a mácot 
sütésénél is ügyelünk,] nehogy megerjedjen a macesz, – ָּכְך ֵאין ַמֲחִמיִצין ֶאת ַהִּמְצָוה – 
ugyanúgy azt sem szabad engednünk, hogy a micvák „megerjedjenek”, – ֶאָּלא – 
hanem, – ִאם ָּבָאה ְלָיְדָך – ha alkalmad adódik [teljesíteni] egy micvát, – ֲעֵׂשה אֹוָתּה ִמָּיד 
– teljesítsd azonnal!” 

ת ַהּיֹום ַהֶּזהּוְׁשַמְרֶּתם ֶא  – ...és tartsátok meg ezt a napot... – ִמְּמָלאָכה – Ne 
végezzetek azokon [az ünnepnapokon tiltott] munkát. 

ְלִפי ֶׁשּלֹא  – nemzedékeiteken át örök törvényül.128... – ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם
 Mivel a „nemzedékekről” és az „örök törvényről” nem volt – ֶנֱאַמר ּדֹורֹות ְוֻחַּקת עֹוָלם
szó – ַעל ַהְּמָלאָכה – a munkával kapcsolatban, – ֶאָּלא ַעל ַהֲחִגיָגה – csupán az ünnep 
megülésével kapcsolatban, – ְלָכְך ָחַזר ּוְׁשָנאֹו ַּכאן – ezért az itt meg van ismételve, – 
תֶׁשּלֹא תֹאַמר ַאְזָהַר  – hogy ne mondhassuk, hogy a tiltás: – ָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה – 

„...semmiféle munkát ne végezzetek,”129 – לֹא ְלדֹורֹות ֶנֶאְמָרה – nem az eljövendő 
generációk számára hangzott el, – ֶאָּלא ְלאֹותֹו ַהּדֹור – hanem csak a [Kivonulás] 
nemzedéke számára. 

 
. ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלחֶֹדׁש ָּבָעֶרב, ָּבִראׁשֹן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת

   )יח, שמות יב(

Az első hónapban a hónap tizennegyedik napjának estéjétől egyetek 
kovásztalan kenyeret a hónap huszonegyedik napjáig, napestig. (2Mózes 
12:18.) 

 Miért – ָלָּמה ֶנֱאַמר – ...huszonegyedik napjáig... – ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים
hangzik ez el? – ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר ִׁשְבַעת ָיִמים – Hát nem hangzott már el az, hogy „hét 
napon át”?130 – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ָיִמים – Mivel azonban az hangzott el, hogy napon, – 
 Erre az – ַּתְלמּוד לֹוַמר – ?honnét következtetünk arra, hogy „éjjelente” is – ֵלילֹות ִמַּנִין
van írva: – ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ְוגֹוֵמר – „huszonegyedik napjáig, stb.”131 

 
ִּכי ָּכל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל , ֵּתיֶכםִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשאֹר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָב

   )יט, שמות יב(. ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ

                                                 
128 Ez mintha ismételné a fentebb, a 14. versben elhangzottakat! 
129 16. vers. 
130 15. vers. 
131 Azáltal, hogy kijelöli a tilalmi időszak kezdetét és végét, a Tóra jelzi, hogy a két időpont 

által határolt teljes időintervallumra – az éjszakákra is, természetesen – vonatkozik a 
cháméc tilalma. 



132 A Rási kommentár a Tórához 

Hét napon át kovász ne legyen található házaitokban, mert aki 
kovászosat eszik, legyen kiirtva az a lélek Izráel gyülekezetéből, akár 
idegen, akár honos az országban. (2Mózes 12:19.) 

 Honnét – ִמַּנִין – ...ne legyen található házaitokban... – לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם
tudjuk azt, – ִלְגבּוִלין – [hogy ez vonatkozik] a házadon kívül eső [birtokaitokra is]? – 
 egész [...ne legyen látható]„ – ְּבָכל ְּגבּוֶלָך – Erre az van írva:132 – ַּתְלמּוד לֹוַמר
határodban.” – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ְּבָבֵּתיֶכם – Akkor hát miért mondja a Tóra: 
„házaitokban”?133 – ַמה ֵּביְתָך ִּבְרׁשּוְתָך – [Ez azt tanítja, hogy] amiképpen a házad a te 
birtokodban van, – ַאף – ugyanúgy [a cháméc birtoklásának tilalma] – ְּגבּוְלָך ֶׁשִּבְרׁשּוְתָך 
– „határaidon belül” [is csupán arra vonatkozik], ami a birtokodban van. –  ָיָצא ֲחֵמצֹו
ְׂשָרֵאלֶׁשהּוא ֵאֶצל ִי – ,Ez pedig kizárja egy olyan nem-zsidónak a cháméc-ét – ֶׁשל ָנְכִרי  – 
amelyet egy zsidó [tárol], – ְולֹא ִקֵּבל ָעָליו ַאֲחָריּות – és amelyért a zsidó nem vállalt 
felelősséget.134 

 Ez a vers] – ַלֲענֹוׁש ָּכֵרת – ...mert aki kovászosat eszik... – ִּכי ָּכל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת
arról tudósít,] hogy a kárét büntetése – ל ַהְּׂשאֹורַע  – [jár] azért, [ha valaki] kovászt 
(élesztőt) [eszik peszáchkor]. – ַוֲהלֹא ְּכָבר ָעַנׁש ַעל ֶהָחֵמץ – De hát nem szabta-e már ki 
[a Tóra] a kárét büntetést a cháméc [evéséért]?!135 – ֶאָּלא ֶׁשּלֹא תֹאַמר – Erre azonban 
[azért került sor], hogy ne mondhasd, – ָחֵמץ ֶׁשָראּוי ַלֲאִכיָלה – a cháméc-ért136, amely 
alkalmas [önmagában való] fogyasztásra, – ָעַנׁש ָעָליו – büntetés jár, –  ְׂשאֹור ֶׁשֵאינֹו ָראּוי
 – ,az élesztőért, amely nem alkalmas [önmagában való] fogyasztásra [míg] – ַלֲאִכיָלה

ֵיָעֵנׁש ָעָליולֹא   – nem jár büntetés.137  
 – És [ha a Tóra] büntetést szabott volna ki az élesztőért – ְוִאם ָעַנׁש ַעל ַהְּׂשאֹור –

 én – ָהִייִתי אֹוֵמר – ,és nem [említett volna] büntetést a cháméc-ért – ְולֹא ָעַנׁש ַעל ֶהָחֵמץ
azt mondhattam volna, – ר ֶׁשהּוא ְמַחֵּמץ ֲאֵחִריםְׂשאֹו  – hogy az élesztő[ért], amely más 
ételeket cháméc-cé tesz, – ָעַנׁש ָעָליו – büntetés jár, – ָחֵמץ ֶׁשֵאינֹו ְמַחֵּמץ ֲאֵחִרים – míg a 
cháméc-ért, amely nem tesz más ételeket cháméc-cé, – לֹא ֵיָענׁש ָעָליו – nem kell 

                                                 
132 Lentebb 13:7. 
133 Hiszen a böchol gvulchá – „egész határodban” – nyilvánvalóan magába foglalja a 

„házaitokban”-t is. 
134 Mert ilyen esetben az ilyen kovászos élelem teljes mértékben a nem-zsidó tulajdonát 

képezi, és ezért a zsidónak nem kötelessége megszabadulni tőle, vagyis nem kell 
eltávolítania azt a házából. 

135 Fentebb, a 15. versben. És azt mi magunk is sejthettük, hogy az élesztő, amely sokkal 
szigorúbb megítélést igényel, mint a cháméc, hiszen képes más dolgokat is cháméc-cé 
tenni, nyilvánvalóan a kárét büntetését vonja maga után. 

136 Pl.: kenyér. 
137 Annak, aki peszáchkor fogyasztja. 
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megbüntetni azt, [aki fogyasztja]. – ְלָכְך ֶנֶאְמרּו ְׁשֵניֶהם – Ezért említi mindkettőt [a 
Tóra].138 

ְלִפי  – akár idegen, akár honos az országban.139... – ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ
 Mivel az [Egyiptomból való kivonulás] csodáját [kizárólag] az – ֶׁשַהֵּנס ַנֲעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל
izraeliták tapasztalták meg, – ֻהְצַרְך ְלַרּבֹות ֶאת ַהֵּגִרים – szükséges volt a betérteket [is 
külön belevenni azok közé, akikre a micva vonatkozik]. 

 
   )כ, שמות יב(. ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות, ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו

Semminemű kovászosat ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan 
kenyeret egyetek. (2Mózes 12:20.) 

 – Ez egy tiltás – ַאְזָהָרה – ...kovászosat140 ne egyetek... – ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו
 az élesztőfogyasztásra vonatkozóan.141 – ַעל ֲאִכיַלת ְׂשאֹור

 [A kol szó] – ְלָהִביא ֶאת ַּתֲעֻרְבּתֹו – ...Semminemű kovászosat – ָּכל ַמְחֶמֶצת
kiterjeszti ezt a keverékeire [is].142 

 minden lakóhelyeteken kovásztalan... – ְּבכֹל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות
kenyeret egyetek.143 – ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד – Ez arra tanít, – ה ְלֵהָאֵכלֶׁשְּתֵהא ְראּוָי  – hogy [a 
mácá] alkalmas kell, hogy legyen a fogyasztásra – ְּבכֹל מֹוְׁשבֹוֵתיֶכם – bárhol, ahol 
laktok. – ְּפַרט ְלַמֲעֵׂשר ֵׁשִני – Ez [akkor] kizárja a máászer séni-t144 – ְוַחּלֹות ּתֹוָדה – és a 
hálaadó áldozat kenyereit, – ִים ְלֵהָאֵכל ְּבָכל מֹוָׁשבֹותֶׁשֵאיָנם ְראּו  – amelyek nem 
fogyaszthatók el bárhol, – ֶאָּלא ִּבירּוָׁשָלִים – csakis Jeruzsálemben. 

                                                 
138 Vagyis külön a cháméc-et és külön az élesztőt. 
139 A Tóra gyakran kijelenti, hogy a gér-re (vagyis az idegenre, aki betért) ugyanazok a 

micvák és kötelezettségek vonatkoznak, mint a született zsidóra. Akkor miért említi itt 
külön a gér-t a szöveg? 

140 A máchmecet kifejezés az élesztőre utal, mivel az möcháméc, azaz más ételeket 
cháméc-cá tesz. 

141 Az előző vers –ki kol ochél máchmecet – ismerteti a büntetést. Mindazonáltal a szabály, 
miszerint éjn onsin elá im kén mázhirin – „büntetést kiszabni csakis akkor lehet, ha 
van egy határozott tiltó rendelkezés,” szükségessé teszi, hogy ebben a versben 
szerepeljen a tiltó rendelkezés. 

142 Vagyis a cháméc, amelyet más ételekbe kevertek, tiltottá teszi azokat. 
143 Az az általános szabály, hogy az olyan micvák, amelyek a földdel kapcsolatosak, mint 

amilyen a trumá és a máászer, kizárólag Erec Jiszráelben foganatosíthatók; 
ugyanakkor azok a micvák, amelyek a személyre vonatkoznak, mindenhol kötelező 
érvényűek. A mácá, azaz a kovásztalan kenyér fogyasztásának micvája nyilvánvalóan 
az utóbbi kategóriába tartozik, így aztán fölösleges, hogy a Tóra kimondja, hogy mácá-
t mindenhol kell fogyasztani! 

144 A máászer séni az az elkülönített tized, amelyet hétévente kétszer felvisznek 
Jeruzsálembe és ott fogyasztanak el. 
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ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ְוַׁשֲחטּו , ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלָכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם

   )כא,  יבשמות(. ַהָּפַסח

És összehívta Mózes Izráel összes véneit és szólott hozzájuk: Vezessetek 
elő vagy vegyetek magatoknak juhokat családjaitok szerint és vágjátok 
le a Peszach áldozatát. (2Mózes 12:21.) 

ִיְמׁשֹוְך  – ,Akinek vannak juhai – ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו צֹאן – ...Vezessetek elő... – ִמְׁשכּו
  – az vezessen elő egyet a sajátjai közül – ִמֶּׁשּלֹו

ִיַּקח ִמן  – ,Akinek nincsenek [juhai] – ִמי ֶׁשֵאין לֹו – ...vagy vegyetek... – ּוְקחּו
 .az szerezzen be egyet a piacról – ַהּׁשּוק

 Egy bárányt – ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹות – ...családjaitok szerint... – ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם
minden egyes háztartás számára.145 

 
ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ִמן ַהָּדם 

   )כב, שמות יב(. ֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ּבֶֹקרְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמ, ֲאֶׁשר ַּבָּסף

És szerezzetek magatoknak izsópköteget, és mártsátok a vérbe, mely az 
edényben van, és érintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófélfát az 
edényben levő vérrel; közületek pedig ne menjen ki senki háza ajtajából, 
míg föl nem virrad a reggel. (2Mózes 12:22.) 

 Az „ézov” olyan típusú – ִמין ָיָרק ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּגְבעֹוִלין – ...izsóp (ézov)... – ֵאזֹוב
zöldség, aminek szára van. 

 Három szárat [együtt – ְׁשלָֹׁשה ְקָלִחין ְקרּוִיין ֲאֻגָּדה – ...izsópköteg... – ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב
már] kötegnek neveznek. 

 A „bászáf” itt nem] – ַּבְּכִלי – ...mely az edényben van... – ֲאֶׁשר ַּבַּסף
ajtófélfát jelent, hanem:] edényben, – ְּכמֹו ִסּפֹות ֶּכֶסף – mint: „szipot keszef” – „ezüst 
hangszerek”.146  

 Miért – ָלָּמה ָחַזר ּוְׁשָנאֹו – ...az edényben levő vérrel... – ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף
ismétli meg [a vers]?147 – ֶׁשּלֹא תֹאַמר ְטִביָלה ַאַחת – Hogy ne mondhasd, hogy [az 
izsópnak a vérbe való] egyetlen bemártása – ִלְֹשלֹש ַהַּמָּתנֹות – [elegendő] a három 
hintéshez, [érintéshez]. – ְך ֶנֱאַמר עֹוד ֲאֶׁשר ַּבָּסףְלָכ  – Az „...az edényben levő” ezért 
[még ugyanazon versen belül] megismétlődik, – ֶׁשְּתֵהא ָּכל ְנִתיָנה ּוְנִתיָנה – hogy [ne ma-
radjon kétség afelől, hogy] minden egyes hintést – ִמן ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף – az edényben 
                                                 
145 4. vers. 
146 2Királyok 12:14. Ez az idézet is bizonyítja, hogy a „száf” jelenthet valamilyen eszközt 

is. 
147 Azt, hogy: „az edényben levő vérrel”, amikor már egyszer említette, hogy a vér az 

edényben van 
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lévő vérrel kell [elvégezni], – ַעל ָּכל ַהָּגָעה ְטִביָלה – minden egyes érintéshez [külön] 
bemártással. 

 ַמִּגיד – közületek pedig ne menjen ki senki stb.148... – ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ְוגֹוֵמר
– Ez arra tanít, – ֶׁשֵמַאַחר ֶׁשִּנְּתָנה ְרׁשּות ַלַּמְׁשִחית – hogy ha egyszer felhatalmazást 
kapott a pusztító – ְלַחֵּבל – a kártevésre, – ֵאינֹו ַמְבִחין – akkor nem fog különbséget 
tenni – ֵּבין ַצִּדיק ָלָרָׁשע – igaz és gonosz között. – ְוַלְיָלה ְרׁשּות ַלְמַחְּבִלים הּוא – És a 
kártevő erők éjszaka fejtik ki tevékenységüket, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:149 –  ּבֹו
 ”.az erdő mindenféle vadja – ָּכל ַחְיתֹו ָיַער – amikor nyüzsög [,Éjszaka lesz]„ – ִתְרמֹוׂש

 
ַסח ְיהָֹוה ַעל ּוָפ, ְוָעַבר ְיהָֹוה ִלְנּגֹף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת ַהָּדם ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת

   )כג, שמות יב(. ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף

És átvonul az Örökkévaló, hogy sújtsa Egyiptomot, és ha látja a vért a 
szemöldökfán és a két ajtófélfán, elkerüli az Örökkévaló az ajtót és nem 
ad a pusztítónak bemenni házaitokba, hogy titeket sújtson. (2Mózes 
12:23.) 

 :És megszánja (vagy„ [:ufászách azt jelenti] – ְוָחַמל – ...elkerüli... – ּוָפַסח
megkíméli).” – ְוֵיׁש לֹוַמר ְוִדֵּלג – De így is fordítható: „És átugorja.”150 

 És – ְולֹא ִיֵּתן לֹו ְיכֹוֶלת ָלבֹא – ...és nem ad a pusztítónak... – ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית
nem adja meg a pusztítónak a képességet, hogy jöjjön; –  ְּכמֹו ְולֹא ְנָתנֹו ֱאלִֹהים ְלָהַרע
 ”mint a „de Isten nem engedte, hogy velem rosszat tegyen – ִעָּמִדי
[szövegrészben].151 

 
  )כד, שמות יב(. ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם, ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהּוְׁשַמְרֶּתם 

És őrizzétek meg ezt a dolgot törvényül neked és fiaidnak mindörökké. 
(2Mózes 12:24.) 

 
שמות (. ֲעבָֹדה ַהּזֹאתּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָה, ְוָהָיה ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהָֹוה ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר

   )כה, יב

                                                 
148 1. Az isteni döntés az elsőszülötteket érintette. Akkor miért ne menjen ki senki egészen 

reggelig? 2. Az intézkedés foganatosítása éjfélre volt beígérve. Akkor miért ne menjen 
ki senki egészen reggelig? 

149 Zsoltárok 104:20. 
150 Lásd fentebb a 13. vershez írt kommentárt. 
151 1Mózes 31:7. 
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És történni fog, midőn bementek abba az országba, amelyet az 
Örökkévaló nektek ad, amint hirdette, akkor tartsátok meg ezt a 
szolgálatot. (2Mózes 12:25.) 

ָּתָלה  – ...midőn bementek [abba] az országba... – ְוָהָיה ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ
 A Szentírás ezt a micvát az országba152 való – ַהָּכתּוב ִמְצָוה זֹו ְּבִביָאָתם ָלָאֶרץ
megérkezésükhöz köti. – ְולֹא ִנְתַחְּיבּו ַּבִּמְדָּבר – A pusztaságban nem kellett 
elvégezniük [ezt a szolgálatot], – ֶאָּלא ֶּפַסח ֶאָחד – kivéve azt az egy [korbán] peszách-
ot, – ֶׁשָעׂשּו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית – amelyet a második évben végeztek el – ַעל ִּפי ַהִּדּבּור – Isteni 
parancs alapján.153 

 – ?Hol [vagy mikor] hirdette – ְוֵהיָכן ִּדֶּבר – ...amint hirdette... – ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר
ם ֶאל ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמרְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ  – [Amikor azt mondta:] „És beviszlek titeket abba az 

országba, stb.”154 
 

   )כו, שמות יב(. ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם, ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם

És ha majdan szólni fognak hozzátok fiaitok: Mit jelent ez a szolgálat 
számotokra? (2Mózes 12:26.) 

 
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַליהָֹוה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל ָּבֵּתי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת 

   )כז, שמות יב(. ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ָּבֵּתינּו ִהִּציל

Feleljetek nekik: Peszách áldozat ez az Örökkévalónak, aki elkerülte 
Izráel fiainak házait Egyiptomban, midőn sújtotta Egyiptomot, a mi 
házainkat pedig megmentette. És a nép meghajolt és leborult. (2Mózes 
12:27.) 

 amiért155 – ַעל ְּבׂשֹוַרת ַהְּגֻאָּלה – ...És a nép meghajolt... – ַוִּיּקֹד ָהָעם
megjövendöltetett nekik a megváltás – ּוִביַאת ָהָאֶרץ – és a megérkezés [Erec Jiszráel] 
országába,156 – ּוְבׂשֹוַרת ַהָּבִנים ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם – és [amiért] megjövendöltetett nekik, hogy 
gyermekeik fognak születni. 

 
   )כח, שמות יב(. ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵּכן ָעׂשּו, ֵאלַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָר

                                                 
152 Erec Jiszráelbe. 
153 Lásd 4Mózes 9:1-2. 
154 Fentebb 6:8. 
155 Hálától eltelten, azok után, hogy az előző mondatokban Mózes beszélt a nép véneihez, 

azok pedig a néphez. 
156 Lásd a 25. verset. 
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És mentek és megtették Izráel fiai; amint az Örökkévaló meghagyta 
Mózesnek és Áronnak, úgy cselekedtek. (2Mózes 12:28.) 

 – ְוִכי ְּכָבר ָעׂשּו –...És mentek és megtették Izráel fiai – ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
De hát már megtették? – ַוֲהלֹא ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֶנֱאַמר ָלֶהם – Nem a hónap elsején kapták a 
parancsot?157 – ֶאָּלא – [A válasz] azonban [a következő]: – ִמֵּכיָון ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם – 
Mihelyst elszánták magukat158, – ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב – a Tóra már úgy tekinti, –  ְּכִאּלּו
 .mintha meg is cselekedték volna – ָעׂשּו

 A Tóra – ַאף ַהֲהִליָכה ָמָנה ַהָּכתּוב – És mentek és megtették...159 – ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו
külön megemlíti a „menést”, – ִליָכהִלֵּתן ָשָֹכר ַלֲה  – hogy jutalmat adjon a „menésért” 
 .és jutalmat a megtételért – ְוָשָֹכר ַלֲעִׂשָּיה –

ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן' ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה  – ...amint az Örökkévaló meghagyta 
Mózesnek és Áronnak...160 – ְלַהִּגיד ִׁשְבָחן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל – Hirdetendő Izrael [fiainak] 
dicséretét, – ֶׁשלֹא ִהִּפילּו ָּדָבר – amiért abszolúte semmit nem mulasztottak el 
[megcselekedni] – ִמָּכל ִמְצֹות מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן – Mózes és Áron parancsaiból.161 –  ּוַמהּו ֵּכן
רֹןַאף מֶֹׁשה ְוַאֲה – ?”És mit jelent az, hogy „úgy cselekedtek – ָעׂשּו  – [Ez arra a tényre 
utal, hogy] Mózes és Áron szintén – ֵּכן ָעׂשּו – úgy cselekedett.162 

 
ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה ַויהָֹוה ִהָּכה ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ַּפְרעֹה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור 

   )כט, שמות יב(. כֹל ְּבכֹור ְּבֵהָמהְו, ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור

És történt éjfélkor, és az Örökkévaló sújtotta mind az elsőszülötteket 
Egyiptom országában, a trónján ülő a fáraó elsőszülöttjétől a fogolynak 
elsőszülöttjéig, aki a börtönveremben volt és minden állat elsőszülöttjét 
is. (2Mózes 12:29.) 

'ַוה  – ...és az Örökkévaló... – ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַוה'  – Ahol az áll, hogy ַוה'  (a ו 
prefixummal), – הּוא ּוֵבית ִּדינֹו – az azt jelenti, hogy Ő és az Ő isteni törvényszéke, – 
                                                 
157 Hogy kezdjék meg a korbán peszách szolgálatát a tizedik napon? (lásd a 3. vershez írt 

Rási-kommentárt). 
158 Hogy teljesítik a korbán peszách micváját. 
159 Ha a Tóra célja csupán az lett volna, hogy megtanítsa, hogy egy micva megtételének a 

szándéka úgy tekintendő, mintha a micvát már meg is cselekedték volna, akkor az 
állna benne: vájécu vájáászu – „kimentek és megtették”. A vájélchu vájáászu 
megfogalmazás azt sugallja, hogy van valami különös a hálichá-val, azaz a „menéssel” 
kapcsolatban. 

160 Nem lett volna elég annyit mondani, hogy „Mentek és úgy cselekedtek”? 
161 Az egyiptomi istenségek lemészárlásában rejlő veszély ellenére. 
162 Noha Mózes és Áron (akárcsak az összes lévita) nem élt szolgasorban Egyiptomban (lásd 

az 5:4-hez fűzött Rási-kommentárt), azért ők is mindent megtettek saját maguk, 
nevezetesen beszerezték a juhot (illetve kecskét), stb. 



138 A Rási kommentár a Tórához 

ו ְלׁשֹון ּתֹוֶסֶפת הּוא"ֶׁשַהָּוי  – mert a ו betű egy kiegészítést képvisel, – ְּכמֹו ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני – 
mint amikor valaki azt mondja: „ez és ez meg ez és ez.”163 

 – ַאף ֶׁשל ֻאָּמה ַאֶחֶרת – ...sújtotta mind az elsőszülötteket... – ִהָּכה ָכל ְּבכֹור
Még akkor is, ha az [az elsőszülött] egy másik népből való volt is, – ְוהּוא ְבִמְצַרִים – 
[de] aki [ekkor épp] Egyiptomban volt. 

 A fáraó – ַאף ַּפְרעֹה ְּבכֹור ָהָיה – ...a fáraó elsőszülöttjétől... – ִמְּבכֹור ַּפְרעֹה
szintén egy elsőszülött volt, – ְוִנְׁשַּתֵּיר – de ő megkíméltetett – ִמן ַהְּבכֹורֹות – a többi 
elsőszülött sorsától. – ְוָעָליו הּוא אֹוֵמר – Őrá utal [a Tóra], amikor azt mondja:164 – 
 hogy – ַּבֲעבּור ַהְראֹוְתָך ֶאת ּכִֹחי – ,Azonban megtartottalak azért„ – ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך
megmutassam neked hatalmamat” – ְּבַים סּוף – a Sástengernél. 

ֶׁשָהיּו ְׂשֵמִחין ְלֵאיָדם ֶׁשל  – a fogolynak elsőszülöttjéig...165... – ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי
 – ְועֹוד ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו – .Mert örvendeztek az izraelitákat ért szerencsétlenségen – ִיְׂשָרֵאל
De azért is, hogy ne mondhassák: – ִיְרָאֵתנּו – „A mi istenünk az, – ֵהִביָאה ַהֻּפְרָענּות – 
aki megbüntette [az egyiptomiakat].” – ּוְבכֹור ַהִּׁשְפָחה ִּבְכָלל ָהָיה – Azért értendő bele 
[itt] a rabszolganő elsőszülöttje [is], – ֶׁשֲהֵרי ָמָנה – mert [ez a vers] felsorol [mindenkit], 
ָּלןִמן ֶהָחׁשּוב ֶׁשְּבֻכ –  – a legfontosabbtól166 – ַעד ַהָּפחּות – [le egészen] a legkevésbé 
fontosig, – ּוְבכֹור ַהִּׁשְפָחה – és a rabszolganő elsőszülöttje – ָחׁשּוב ִמְּבכֹור ַהְּׁשִבי – 
fontosabb, mint a fogoly elsőszülöttje. 

 
ִּכי ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר , ָכל ִמְצַרִים ַוְּתִהי ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִיםַוָּיָקם ַּפְרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְו

   )ל, שמות יב(. ֵאין ָׁשם ֵמת

És fölkelt a fáraó azon az éjjelen, ő maga és összes szolgái és egész 
Egyiptom és lett nagy jajkiáltás Egyiptomban, mert nem volt ház, ahol 
ne lett volna halott. (2Mózes 12:30.) 

 azon az... – ַלְיָלה .Az ágyából – ִמִּמָּטתֹו – ...És fölkelt a fáraó – ַוָּיָקם ַּפְרעֹה
éjjelen... – ְולֹא ְּכֶדֶרְך ַהְּמָלִכים – Nem akkor, amikor a királyok [rendszerint] szoktak 
[kelni], – ְּבָׁשלֹׁש ָׁשעֹות ַּבּיֹום – a nappal harmadik órájában. 

 – .Ő először, majd pedig a szolgái – ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכְך ֲעָבָדיו – ...ő maga... – הּוא
 hogy ő járta végig szolgái – ֶׁשָהָיה הּוא ְמַחֵּזר ַעל ָּבֵּתי ֲעָבָדיו – ,Ebből megtudjuk – ְמַלֵּמד
házait – ּוַמֲעִמיָדן – és keltette fel őket. 

 mert nem volt ház, ahol ne lett volna... – ִּכי ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר ֵאין ָׁשם ֵמת
halott. – ֵיׁש ָׁשם ְּבכֹור ֵמת – Ha volt ott [a házban] elsőszülött (böchor), az meghalt, – 
                                                 
163 Lásd Rásinak az 1Mózes 19:24-hez írt kommentárját. 
164 Fentebb 9:16. 
165 1. A foglyok elsőszülöttjei miért érdemeltek büntetést? 2. Az ezt a csapást megelőző 

figyelmeztetésben ez áll: „a rabszolganő elsőszülöttjéig”. Akkor hát itt miért szerepel 
az, hogy „a fogolynak elsőszülöttjéig”? Lásd fentebb a 11:5-höz írt Rási-kommentárt. 

166 Azaz a fáraótól. 
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ִית ָקרּוי ְּבכֹורָּגדֹול ֶׁשַּבַּב – ,ha nem volt ott elsőszülött – ֵאין ָׁשם ְּבכֹור  – akkor a háznép 
legtekintélyesebb tagja tekintetik böchor-nak, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:167 –  ַאף ֲאִני
  Én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg.”168„ – ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו

ֹות ַּתַחת ַּבְעֵליֶהןִמְצִרּיֹות ְמַזּנ – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –  – Az egyiptomi 
asszonyok hűtlenek voltak férjeikhez, – ְויֹוְלדֹות ֵמַרָּוִקים ְּפנּוִיים – és nőtlen férfiaktól 
való gyermekeket szültek, – ְוָהיּו ָלֶהם ְּבכֹורֹות ַהְרֵּבה – így azoknak [a nőknek,] számos 
elsőszülöttjük volt; – ָעִמים ֵהם ֲחִמָּׁשה ְלִאָּׁשה ַאַחתְּפ  – néha [előfordult, hogy] egy nő 
[akár] öt [elsőszülöttet is] szült, – ָּכל ֶאָחד ְּבכֹור ְלָאִביו – [hisz] ezek mindegyike 
elsőszülöttje volt az [őt nemző] apának. 

 
ּוְלכּו ִעְבדּו , ּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי ַּגם ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר ק

   )לא, שמות יב(. ֶאת ְיהָֹוה ְּכַדֶּבְרֶכם

És hivatta Mózest és Áront éjnek idején és szólt: Kerekedjetek föl, 
távozzatok népem köréből, ti magatok és Izráel gyermekei is és 
menjetek, szolgáljátok az Örökkévalót, amint mondottátok. (2Mózes 
12:31.) 

 – ...És hivatta Mózest és Áront éjnek idején – ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה
רַעל ִּפְתֵחי ָהִעי – hogy [a fáraó] körbejárta – ֶׁשָהָיה ְמַחֵּזר – ,Ez arról informál – ַמִּגיד  – a 
város különböző bejáratait [azaz negyedeit], – ְוצֹוֵעק ֵהיָכן מֶֹׁשה ָׁשרּוי – és közben azt 
kiáltozta: „Hol lakik Mózes? – ֵהיָכן ַאֲהרֹן ָׁשרּוי – Hol lakik Áron?”169 

 .A férfiak – ַהְּגָבִרים – ...ti magatok... – ַּגם ַאֶּתם
 .A gyermekek – ַהָּטף – ...és Izráel gyermekei... – ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ְּכַדֶּבְרֶכם' ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה  – ...menjetek, szolgáljátok az Örökkévalót, 
amint mondottátok.170 – ַהּכֹל ְּכמֹו ֶׁשֲאַמְרֶּתם – minden úgy lesz, ahogyan ti 
mondtátok, – ְולֹא ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ָאִני – és nem úgy, ahogy én mondtam. – ָּבֵטל לֹא ֲאַׁשֵּלַח – 
Semmis [az a kijelentésem, hogy]: „[és Izráelt] sem bocsátom el.”171 –  ָּבֵטל ִמי ָוִמי
 Semmis [az a kijelentésem, hogy]: „kik legyenek azok, akik – ַההֹוְלִכים
elmennek?”172 – ֶכם ֻיָּצגָּבֵטל ַרק צֹאְנֶכם ּוְבָקְר  – Semmis [az a kijelentésem, hogy]: „csak 
juhotok és szarvasmarhátok maradjon vissza.”173 

                                                 
167 Zsoltárok 89:28. 
168 Utalás Dávid királyra. Noha Dávid a legfiatalabb volt fivérei közül, legtekintélyesebbként 

mégis őt tekintették böchor-nak. 
169 És amint rájuk talált, rögtön így kiáltott: „Kerekedjetek föl, távozzatok, stb.” 
170 Miért hangsúlyozza a Szentírás: „amint mondottátok”? 
171 Fentebb 5:2. 
172 Uo. 10:8. 
173 Uo. 24. 
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   )לב, שמות יב(. ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי, ַּגם צֹאְנֶכם ַּגם ְּבַקְרֶכם ְקחּו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ָוֵלכּו

Juhaitokat is, szarvasmarháitokat is vigyétek, amint mondottátok és 
menjetek és áldjatok meg engem is. (2Mózes 12:32.) 

 ...Juhaitokat is, szarvasmarháitokat is vigyétek – ַּגם צֹאְנֶכם ַּגם ְּבַקְרֶכם ְקחּו
נּו ְזָבִחים ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדי – Mi az, hogy „amint mondottátok”?174 – ַמהּו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם –
 Sőt még te is fogsz kezünkbe adni vágóáldozatokat és„ [:A következőre utal] – ְועֹלֹת
égőáldozatokat;”175 – ְקחּו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם – vigyétek, amint mondottátok.176 

י ֶׁשּלֹא ָאמּותִהְתַּפְּללּו ָעַל – .és áldjatok meg engem is... – ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אֹוִתי  – 
[Azaz] „imádkozzatok értem, hogy ne haljak meg, – ֶׁשֲאִני ְּבכֹור – mert én [is] egy 
elsőszülött vagyok.” 

 
   )לג, שמות יב(. ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים, ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץ

És sürgették az egyiptomiak a népet, hogy minél gyorsabban menjenek 
el az országból, mert azt mondották, mindnyájan meghalunk! (2Mózes 
12:33.) 

לֹא ִּכְגֵזַרת  – :Azt mondták – ָאְמרּו – !mindnyájan meghalunk... – ֻּכָּלנּו ֵמִתים
 mert ő azt – ֶׁשֲהֵרי ָאַמר – ,Ez nem ugyanaz, amit Mózes rendelt el„ – מֶֹׁשה הּוא
mondta:177 – ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור – »Meg fog halni minden elsőszülött...,« –  ְוָכאן ַאף ַהְּפׁשּוִטים
 itt meg [már] a közönségesek [azaz a nem elsőszülöttek] is [sorra] halnak – ֵמִתים
meg, – ת ֶאָחדֲחִמָּׁשה אֹו ֲעָׂשָרה ְּבַבִי  – egyazon házban öten-tízen is.”178 

 
   )לד, שמות יב(. ִמְׁשֲארָֹתם ְצֻררֹת ְּבִׂשְמלָֹתם ַעל ִׁשְכָמם, ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת ְּבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ

És fölszedte a nép tésztáját, mielőtt megkelt volna, a maradékot bekötve 
ruháikba vállaikon. (2Mózes 12:34.) 

                                                 
174 Különösen, mert mintha csupán az előző vers ködáberchem-jét ismételné. 
175 Uo. 10:25. 
176 Ennek megfelelően a kchu – vegyétek/vigyétek – a kááser dibártem-hez – amint 

mondottátok – kapcsolódik, azaz: gám conchem gám bökárchem – saját juhaitokon 
és szarvasmarháitokon kívül, kchu kááser dibártem – vigyetek az enyémből is, amint 
mondottátok. 

177 Uo. 11:5. 
178 Azt hitték, hogy a közönséges emberek is áldozatul esnek, de tévedésben voltak. Lásd a 

30. vershez írt Rási-kommentárt. 
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 Az – ַהִּמְצִרים לֹא ִהִּניחּום ִלְׁשהֹות – mielőtt megkelt volna....179... – ֶטֶרם ֶיְחָמץ
egyiptomiak nem engedték, hogy késlekedjenek – ְּכֵדי ִחּמּוץ – elegendő ideig, hogy 
[a tészta] cháméc-cá váljék.180 

ָּצה ּוָמרֹורְׁשָיֵרי ַמ – ...a maradékot... – ִמְׁשֲארָֹתם  – [Vagyis] ami a mácá-ból és a 
máror-ból megmaradt.181 

 Noha sok – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבֵהמֹות ַהְרֵּבה הֹוִליכּו ִעָּמֶהם – vállaikon.182... – ַעל ִׁשְכָמם
állatot vittek magukkal, – ְמַחְּבִבים ָהיּו ֶאת ַהִּמְצָוה – mégis így akarták kimutatni 
szeretetüket a micvák iránt. 

 
   )לה, שמות יב(. ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמלֹת, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה

És Izráel fiai cselekedtek Mózes szava szerint és kértek az 
egyiptomiaktól ezüstedényeket és aranyedényeket és ruhákat. (2Mózes 
12:35.) 

 Mert még – ֶׁשָאַמר ָלֶהם ְּבִמְצַרִים – ...Mózes szava szerint... – ִּכְדַבר מֶֹׁשה
Egyiptomban megmondta nekik: – ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו – „kérjen ki-ki 
barátjától.”183 

ׁשּובֹות ָלֶהםַאף ֵהן ָהיּו ֲח – .és ruhákat... – ּוְׂשָמלֹת  – Ezek még becsesebbek 
voltak számukra, – ִמן ַהֶּכֶסף ּוִמן ַהָּזָהב – mint az ezüst és az arany. – ְוַהְּמאּוָחר ַּבָּפסּוק – 
Minél később [van valami felsorolva] a versben, – ָחׁשּוב – annál becsesebb.184 

 
   )לו, שמות יב(. ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים, יֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּוםַויהָֹוה ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵע

És az Örökkévaló kedvessé tette a népet az egyiptomiak szemében és 
odaadták nekik, amit kértek és így vettek sarcot Egyiptomon. (2Mózes 
12:36.) 

                                                 
179 Egyiptomban a cháméc tilalma peszáchkor csupán egyetlen napra korlátozódott (lásd 

Pszáchim 28b.) és az izraelitáknak nem volt kötelező kizárólag kovásztalan kenyeret 
sütni. 

180 És ha hosszabb ideig maradhattak volna, akkor cháméc-ot sütöttek volna. Lásd az előző 
jegyzetet. 

181 De semmiképp sem a korbán peszách-ból, abból ugyanis semmit sem szabad 
meghagyni. Lásd fentebb a 10. vershez írt komentárt. 

182 Miért nem könnyítették meg maguknak a dolgot azzal, hogy a maradékot is az állatokkal 
vitetik? 

183 Fentebb 11:2. 
184 Mert egy hosszú úton az ember ruhája fontosabb, mint az arany meg az ezüst. 
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ַאף ַמה ֶּׁשּלֹא ָהיּו ׁשֹוֲאִלים  – ...és odaadták nekik, amit kértek... – ַוַּיְׁשִאלּום
ַאָּתה  – ;azt is odaadták nekik – ָהיּו נֹוְתִנים ָלֶהם – ,Még amit nem kértek tőlük – ֵמֶהם
 Egyet kértél – vigyél kettőt és menj!”185„ – אֹוֵמר ֶאָחד טֹול ְׁשַנִים ְוֵלְך

 [:Onkelosz fordításában] – ְורֹוִקינּו – ...és így vettek sarcot... – ַוְיַנְּצלּו
vörokinu.186 

 
   )לז, שמות יב(. ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף, ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה

És vonultak Izráel gyermekei Rámszésztől Szukkótba, mintegy 
hatszázezer gyalogos férfiú, a gyermekeken kívül. (2Mózes 12:37.) 

 A két] – ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ִמיל ָהיּו – ...Rámszésztől Szukkótba... – ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכָֹתה
hely közötti távolság] 120 mil,187 – ּוָבאּו ָׁשם ְלִפי ָׁשָעה – de ők egy pillanat alatt 
megérkeztek oda, – ֱאַמרֶׁשֶּנ  – amint írva van: – ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים – 
„felemeltelek benneteket sasszárnyokon.”188 

 .Húszévesnél idősebbek – ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה – ...férfiú... – ַהְּגָבִרים
 

   )לח, שמות יב(. ֵבד ְמאֹדְוצֹאן ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכ, ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם

És nagy gyülevész tömeg is vonult velük és juhnyáj meg szarvasmarha, 
igen nagy tömege a jószágnak. (2Mózes 12:38.) 

 Különféle – ַּתֲערֹוֶבת ֻאּמֹות ֶׁשל ֵּגִרים – ...nagy gyülevész tömeg... – ֵעֶרב ַרב
népek fiainak egyvelege, akik mind prozeliták voltak. 

 
ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו , ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ

   )לט, שמות יב(. ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם

És megsütötték a tésztát, amelyet kihoztak Egyiptomból, kovásztalan 
lepényekké, mert nem kelhetett meg, mivel kiűzték őket Egyiptomból és 
nem késlekedhettek és eleséget sem készíthettek maguknak. (2Mózes 
12:39.) 

 ugot mácot azt] – ֲחָרָרה ֶׁשל ַמָּצה – ....kovásztalan lepényekké... – ֻעגֹת ַמּצֹות
jelenti:] kovásztalan tésztából készült lepény. – ָּבֵצק ֶׁשּלֹא ֶהֱחִמיץ ָקרּוי ַמָּצה – A keletlen 
tésztát nevezik mácá-nak. 

                                                 
185 Uo. 
186 „Kiürítették” (ti. Egyiptomot) 
187 1 mil = 960 m. 
188 Lentebb 19:4. 
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 ַלֶּדֶרְך – .és eleséget sem készíthettek maguknak... – ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם
– Az útra. – ַמִּגיד ִׁשְבָחן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל – Ez az izraelitákat dicsérendő említetteik, –  ֶׁשּלֹא
 Hogyan mehetnénk ki a„ – ֵהיַאְך ֵנֵצא ַלִּמְדָּבר – :mivel nem mondták – ָאְמרּו
pusztaságba – ְּבלֹא ֵצָדה – eleség nélkül?” – ֶאָּלא ֶהֱאִמינּו ְוָהְלכּו – Csak hittek és 
mentek. – ְּבַקָּבָלההּוא ֶׁשְּמפֹוָרׁש  – Ez határozottan kifejezést nyer a próféták 
[könyvei]ben:189 – ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך – „[Én, az Örökkévaló,] megemlékszem néked 
ifjúságod szeretetéről, – ַאֲהַבת ְּכלּולֹוָתִיְך – menyasszonykorod vonzalmáról, –  ֶלְכֵּתְך

ִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעהַאֲחַרי ַּב  – mikor jöttél utánam a sivatagban, kietlen földön.” –  ַמה
ְוגֹוֵמר' קֶֹדׁש ִיְׂשָרֵאל ַלה – ?És mi a jutalom ezek után – ָּׂשָכר ְמפֹוָרׁש ַאֲחָריו  – „Szent Izráel 
az Örökkévaló előtt, stb.”190 

 
   )מ, שמות יב(. ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִיםּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

És volt Izráel fiainak tartózkodása, ameddig laktak Egyiptomban, 
négyszázharminc év. (2Mózes 12:40.) 

ַחר ְׁשָאר ַהְיִׁשיבֹותַא – ...ameddig laktak Egyiptomban... – ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים  – 
azokkal a tartózkodásokkal együtt, – ֶׁשָּיְׁשבּו ֵּגִרים ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם – amelyet más idegen 
országokban töltöttek el. 

ָחקֵּבין ַהּכֹל ִמֶּׁשּנֹוַלד ִיְצ – .négyszázharminc év... – ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה  
– Összesen [azaz a más országokban és az Egyiptomban eltöltött éveket együttesen 
véve]: Izsák születésétől – ַעד ַעְכָׁשו – mostanáig – ָהיּו ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה – négyszáz év 
telt el.191 – ִמֶּׁשָהָיה לֹו ֶזַרע ְלַאְבָרָהם – [Azért akkortól számolunk,] mert [csupán] az 
időtől, amikor Ábrahámnak gyermeke született – ִנְתַקֵּים – kezdődhetett [a prófécia] 
beteljesülése: – ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך – „Idegen lesz a te magzatod...,”192 – ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָהיּו 
– és harminc év telt el –  ְּגֵזַרת ֵּבין ַהְּבָתִריםִמֶׁשִּנְגְזָרה  – a Kettévágott Részek [mellett 
kötött] Szövetség megkötésétől – ַעד ֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק – Izsák születéséig.193  

 ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַבָּדּה – Nem lehet azt állítani, hogy [ez a 430 év] – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר –
– kizárólag Egyiptom országában [lett eltöltve], – ֶׁשֲהֵרי ְקָהת ִמן ַהָּבִאים ִעם ַיֲעקֹב ָהָיה – 
hiszen Kehát [Mózes nagyapja] azok között volt, akik Jákobbal együtt érkeztek 
[Egyiptomba].194 – ֵצא ַוֲחׁשֹוב ָּכל ְׁשנֹוָתיו – Akkor most adjuk össze az ő éveinek 
                                                 
189 Jeremiás 2:2. 
190 Uo. 3. 
191 Lásd még a 2Mózes 6:18-hoz írt Rási-kommentárt. 
192 1Mózes 15:13. 
193 A Kettévágott Részek Szövetsége idején Ábrahám 70 esztendős volt. Izsák akkor 

született, amikor Ábrahám 100 éves volt (1Mózes 21:5.). Tehát az, amit Isten mond 
Ábrahámnak: „magzatod 400 évig idegen lesz,” nincs ellentmondásban az ebben a 
versben közölt 430-as számmal. 

194 1Mózes 46:11. 
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[számát]195 – ְוָכל ְׁשנֹות ַעְמָרם ְּבנֹו – és fia, Ámrám éveinek [számát],196 –  ּוְׁשמִֹנים ֶׁשל
לֹא  – valamint Mózes 80 évét, [amilyen idős a Kivonulás idején volt,]197 – מֶֹׁשה
 – ְוַעל ָּכְרֲחָך – és [összesen] ilyen sokat nem fogunk kapni.198 – ִתְמָצֵאם ָּכל ָּכְך
[Továbbá] be kell látnunk, hogy – ַהְרֵּבה ָׁשִנים ָהיּו ִלְקָהת ַעד ֶׁשּלֹא ָיַרד ְלִמְצַרִים – Kehát 
már az Egyiptomba való megérkezését megelőzően [is] számos évet élt –  ְוַהְרֵּבה
 és Ámrám évei közül sok átfedésben van Kehát – ִמְּׁשנֹות ַעְמָרם ִנְבָלִעים ִּבְׁשנֹות ְקָהת
éveivel, – ְוַהְרֵּבה ִמְּׁשמֹוִנים ֶׁשל מֶֹׁשה – és Mózes nyolcvan éve közül is sok –  ִנְבָלִעים
-úgy – ֲהֵרי ֶׁשּלֹא ִתְמָצא ַאְרַּבע ֵמאֹות – átfedésben van Ámrám éveivel,199 – ִּבְׁשנֹות ַעְמָרם
hogy 400 évet [semmiképpen] nem kapunk – ְלִביַאת ִמְצַרִים – az Egyiptomba való 
megérkezésüktől [a Kivonulásig]. – ְוֻהְזַקְקָּת לֹוַמר ַעל ָּכְרֲחָך – [Ezért] azt kell 
mondanunk, – ֶׁשַאף ְׁשָאר ַהְיִׁשיבֹות – hogy [még az Egyiptomot megelőző] egyéb 
tartózkodásaik – ִנְקְראּו ֵּגרּות – [is] gérut-nak, [idegenekként való tartózkodásoknak] 
számítanak, – ַוֲאִפּלּו ְּבֶחְברֹון – még [az az időszak is, amikor] Chevronban [laktak, 
noha az Kánaánban volt], – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:200 – ֲאֶׁשר ָּגר ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק – 
„...ahol Ábrahám és Izsák [mint idegen] élt (gár).” – ְואֹוֵמר – [Kánaánnal 
kapcsolatban] a következő is elhangzik: – ֶאת ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה – 
„...tartózkodásuk földjét, ahol hajdan [ideiglenesen] tartózkodtak.”201 –  ְלִפיָכְך ַאָּתה
 Mert„ – ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך – :Ezért azt kell mondanunk, hogy [a prófécia] – ָצִריְך לֹוַמר
idegen lesz a te magzatod...,” – ִמֶּׁשָהָיה לֹו ֶזַרע – [akkortól kezdődik,] amikortól [már] 
volt utóda. – ּוְכֶׁשִּתְמֶנה ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה – [Na már most,] ha 400 évet számolunk – 
 azt találjuk, hogy az – ִּתְמָצא ִמִּביָאָתן ְלִמְצַרִים – ,Izsák születésétől – ִמֶּׁשּנֹוַלד ִיְצָחק
Egyiptomba való megérkezésüktől – ַעד ְיִציָאָתן ָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשָנה – addig, amikor 
onnét kivonultak, 210 év telt el.202  

                                                 
195 Kehát 133 évet élt (2Mózes 6:16.). 
196 Ámrám 137 évet élt (uo. 20.). 
197 Uo. 7:7. 
198 133+137+80=350. 
199 Így aztán a 350 évből le kell vonni Kehát mindazon éveit, amelyet Egyiptomba való 

megérkezte előtt élt le, valamint mindazon éveit, amelyeket még az Egyiptomba 
érkezés előtt, és Ámrám születését követően élt meg. Ezeken kívül le kell vonni Ámrám 
azon éveit is, amelyeket Mózes születését követően élt le. 

200 1Mózes 35:27. 
201 2Mózes 6:4. 
202 A számítás a következőképpen alakul: Jákob akkor született, amikor Izsák 60 éves volt. 

Jákob 130 évesen érkezett Egyiptomba. Jákob Egyiptomba érkeztétől a Kivonulásig 
210 év telt el. Ez összesen 400. 
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ְּדָבִריםְוֶזה ֶאָחד ִמן ַה –  – Ez egyike volt azon dolgoknak, – ֶׁשִּׁשּנּו ְלַתְלַמי ַהֶּמֶלְך – 
amelyeket [a bölcsek] megváltoztattak Tálmáj (Ptolemaiosz) királynak.203 

 
 ִצְבאֹות ְיהָֹוה ֵמֶאֶרץ ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָיְצאּו ָּכל, ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה

   )מא, שמות יב(. ִמְצָרִים

És történt négyszázharminc év elteltével, éppen ezen a napon kivonultak 
az Örökkévalónak összes seregei Egyiptom országából. (2Mózes 12:41.) 

ֹום ַהֶּזהַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוגֹוֵמר ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּי  – És történt négyszázharminc 
év elteltével, éppen ezen a napon...204 – ַמִּגיד ֶׁשֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ַהֵּקץ – Ebből 
megtudjuk, hogy abban a pillanatban, hogy a rabszolgaság véget ért, –  לֹא ִעְּכָבן
 – :Isten egy szempillantásnyi ideig sem tartotta fel őket tovább – ַהָּמקֹום ְּכֶהֶרף ַעִין
 Niszán [Így aztán ez arról is tudósít bennünket, hogy] – ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן
tizenötödikén – ָּבאּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ֵאֶצל ַאְבָרָהם – szolgálattevő angyalok jöttek 
Ábrahámhoz, – ְלַבְּׂשרֹו – hogy megjövendöljék neki (Izsák születését),205 –  ַּבֲחִמָּׁשה
 – ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן – ,Niszán tizenötödikén Izsák megszületett – ָעָׂשר ְּבִניָסן נֹוַלד ִיְצָחק
és Niszán tizenötödikén – ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ֵּבין ַהְּבָתִרים – „a részek közötti” frigy 
elrendeltetett.206 

 
הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַליהָֹוה ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני , ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא ַליהָֹוה ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

   )מב, שמות יב(. ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם

Őrködés éjszakája volt ez az Örökkévaló előtt, hogy kivezesse őket 
Egyiptom országából; ez az éjszaka az, mely az Örökkévalónak van 
szentelve, amelyet meg kell őrizni Izráel összes gyermekeinek 
nemzedékeiken át. (2Mózes 12:42.) 

                                                 
203 Tálmáj király (Ptolemaiosz) összehívott hetvenkét bölcset, elhelyezte őket hetvenkét 

elkülönített cellába, majd mindegyiktől azt kérte, hogy fordítsa le neki a Tórát görögre. 
Csodálatosképp, isteni sugallatra, mindnyájan ugyanazokat a változtatásokat 
eszközölték a szövegnek azokon a részein, ahol egy nem-zsidó tévesen értelmezheti a 
Tóra valódi mondanivalóját. Ezen a helyen például mindnyájan azt fordították: „És volt 
Izráel fiainak tartózkodása, ameddig laktak Egyiptomban és más országokban, 
négyszázharminc év” (Mögilá 9a.). 

204 Miért hangsúlyozza a szöveg azt, hogy „éppen ezen a napon”? 
205 Azt mondták: „Jövőre ilyen tájban visszatérek hozzád és akkor feleségednek, Sárának, 

fia lesz” (1Mózes 18:10.). 
206 A „részek közötti” szövetség megkötését követően pont 430 évvel, Izsák születését 

követően pedig pont 400 évvel ért véget a szolgaság. 
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'ֵליל ִׁשֻּמִרים הּוא לה  – Őrködés éjszakája volt ez az Örökkévaló előtt...207 
 Amelynek az Örökkévaló várakozással –  ׁשֹוֵמר ּוְמַצֶּפה לֹוֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא –
tekintett elébe, – ְלַקֵּים ַהְבָטָחתֹו – hogy beválthassa ígéretét, – ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים – 
hogy kivezeti őket Egyiptomból. 

'הּוא ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַלה  – ...ez az éjszaka az, mely az Örökkévalónak van 
szentelve... – הּוא ַהַּלְיָלה ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם – Ez az az éjszaka, amelyről [az Örökkévaló] 
azt mondta Ábrahámnak: – ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ֲאִני גֹוֵאל ֶאת ָּבֶניָך – „Ezen az éjszakán fogom 
megváltani gyermekeidet.” 

ֵני ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתםִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּב  – ...meg kell őrizni Izráel összes 
gyermekeinek nemzedékeiken át. – ְמֻׁשָּמר ּוָבא ִמן ַהַּמִּזיִקין – [Ez az éjszaka] 
folyamatosan védve van a destruktív erők ellen. – ָּכִעְנַין ֶׁשֶּנֱאַמר – Amint írva van:208 – 

ְׁשִחית ְוגֹוֵמרְולֹא ִיֵּתן ַהַּמ  – „és nem engedi a pusztítót, stb.” 
 

   )מג, שמות יב(. ָּכל ֶּבן ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבֹו, ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח

És szólt az Örökkévaló Mózesnek és Áronnak: Ez a peszách áldozat 
törvénye: senki idegen ne egyék belőle. (2Mózes 12:43.) 

ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּבִניָסן  – ...Ez a peszách áldozat törvénye... – זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח
 [Az „ez” az előttük levő áldozatra utal, így hát nyilvánvalóan] – ֶנֶאְמָרה ָלֶהם ַּפְרָׁשה זֹו
ezt niszán 14-én mondta nekik [az Örökkévaló].209  

 mert [,Azért neveztetik így] – ֶׁשִּנְתַנְּכרּו ַמֲעָׂשיו – ...Senki idegen... ָּכל ֶּבן ֵנָכר
cselekedetei elidegenedtek – ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים – mennyei Atyjától. –  ְוֶאָחד ַהּגֹוי ְוֶאָחד
 vonatkoznak – ְּבַמְׁשָמע – a pogány, mind pedig a zsidó hitehagyottra – ִיְׂשָרֵאל ְמֻׁשָּמד
[a „senki idegen” szavak]. 

 
   )מד, שמות יב(. ּוַמְלָּתה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו, ְוָכל ֶעֶבד ִאיׁש ִמְקַנת ָּכֶסף

De mindenkinek pénzen szerzett szolgája, miután körülmetélted őt, 
ehetik belőle. (2Mózes 12:44.) 

ַמְלָּתה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹוּו  – ...miután körülmetélted őt, ehetik belőle. – ַרּבֹו – 
[Az „ehetik” „ő”-je a szolga] urára utal. – ַמִּגיד – Ez azt tanítja, – ֶׁשִּמיַלת ֲעָבָדיו – hogy 
a körülmetéletlen szolgái – ְמַעַּכְבּתֹו ִמֶּלֱאכֹל ַּבֶּפַסח – meggátolják őt abban, hogy egyen 
a peszáchi áldozatból. – ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע – Ez Jehosuá rabbi véleménye. –  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 Körülmetéletlen szolgái – ֵאין ִמיַלת ֲעָבָדיו ְמַעַּכְבּתֹו – :Eliezer rabbi azt mondja – אֹוֵמר

                                                 
207 A somér gyöknek két jelentése van: 1. várni valamire vagy várakozással tekinteni valami 

elé, 2. figyelni vagy őrködni. 
208 Fentebb 23. vers. 
209 Noha az előző részben a niszán 15-e éjjelének eseményeiről esik szó, a peszáchi áldozat 

elfogyasztására vonatkozó törvényekről már nyilvánvalóan előbb értesültek. 
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nem gátolják meg abban [az urat], – ִמֶּלֱאכֹל ַּבֶּפַסח – hogy egyen a peszáchi 
áldozatból. – ִאם ֵּכן – Ha ez így van, – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – akkor mit jelent az, hogy –  ָאז
 .a szolgára [utal] [Ez] – ָהֶעֶבד – ?”ehetik belőle [akkor]„ – יֹאַכל ּבֹו

 
   )מה, שמות יב(. ּבֹוּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל 

Jövevény és bérszolga nem ehet belőle. (2Mózes 12:45.) 

 Ez egy olyan idegenre utal, aki – ֶזה ֵּגר ּתֹוָׁשב – ...Jövevény – ּתֹוָׁשב
megtelepedik Erec Jiszráelben.210 

ּוַמה ַּתְלמּוד  – .Ez egy nem-zsidóra utal – ֶזה ַהּגֹוי – ...és bérszolga... – ְוָׂשִכיר
 hisz nem – ַוֲהלֹא ֲעֵרִלים ֵהם – ,De miért említi ezt [külön] a Tóra – לֹוַמר
körülmetéletlenek-e ők, – ְוֶנֱאַמר – [akikre vonatkozóan] az áll [a Tórában]:211 –  ְוָכל
 azonban [A válasz] – ֶאָּלא – ?”körülmetéletlen ne egyék belőle„ – ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו
[erre az, hogy ez] – ְּכגֹון ֲעָרִבי ָמהּול ְוִגְבעֹוִני ָמהּול – arra a körülmetélt arabra vagy 
körülmetélt givonitára212 [utal], – ְוהּוא ּתֹוָׁשב אֹו ָׂשִכיר – aki vagy jövevény vagy 
bérszolga. 

 
   )מו, שמות יב(. ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו, ַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוָצהְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַה

Egy házban fogyasszák el; ne vigyenek ki a húsból a házon kívül és 
csontot ne törjetek el belőle. (2Mózes 12:46.) 

ַחתַּבֲחבּוָרה ַא – ...Egy házban fogyasszák el – ְּבַבִית ַאֵחר ֵיָאֵכל  – Egy 
csoportban; – ֶׁשּלֹא ַיֲעׂשּו ַהִּנְמִנין ָעָליו ְׁשֵּתי ֲחבּורֹות – hogy azok, akik beszámíttattak rá, 
ne [szakadjanak] két csoportra – ִויַחְּלקּוהּו – és ne osszák fel [a korbán peszách-ot a 
két csoport között]. – ַחתַאָּתה אֹוֵמר ַּבֲחבּוָרה ַא  – Azt mondod, hogy [a bövájit echád 
azt jelenti,] egy csoport – אֹו ֵאינֹו – vagy talán ez nincs is így, – ֶאָּלא ְּבַבִית ֶאָחד ְּכַמְׁשָמעֹו 
– hanem [azt jelenti,] egy házban [a szöveg] egyszerű jelentése szerint, – ּוְלַלֵּמד – és 
azt tanítja, – ִאם ִהְתִחילּוֶׁש  – hogy ha már hozzákezdtek – ְוָהיּו אֹוְכִלים ֶּבָחֵצר – és az 
udvaron ettek – ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים – és eleredt az eső, – ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ַלַּבִית – nem mehetnek 
be a házba.213 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van írva: – ר יֹאְכלּו אֹותֹו ָּבֶהםַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁש  – „a 
házakon, ahol elfogyasztják.”214 – ִמַּכאן – Ebből [vagyis a többes számból arra 
következtethetünk,] – ֶׁשָהאֹוֵכל אֹוֵכל ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות – hogy aki eszi, két helyen is eheti. 
                                                 
210 És magára veszi Noé fiainak hét parancsolatát, amelyek között szerepel a bálványimádás 

feladása. 
211 48. vers. 
212 Akik nem áttérési célból metélik körül magukat. 
213 Vagyis hogy a bövájit echád azt jelenti, hogy az egész korbán peszách-ot egy helyen 

kell elfogyasztani. 
214 Fentebb 7. vers. 
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ִמן  – ...ne vigyenek ki [a húsból] a házon kívül... – לֹא תֹוִציא ִמן ַהַּבִית
 .a csoportból [Azaz] – ַהֲחבּוָרה

 – ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה – .és csontot ne törjetek el belőle... – ְוֶעֶצם לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו
[Egy olyan csont esetében,] amely ehető, – ְּכגֹון ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַּכַּזִית ָּבָׂשר – [vagyis] például 
van rajta egy közájit215 darabka hús, – ֵיׁש ּבֹו ִמּׁשּום ְׁשִביַרת ֶעֶצם – tilos eltörni a 
csontot. – ֵאין ָעָליו – Ha [viszont] nincsen rajta – ַּכַּזִית ָּבָׂשר אֹו מֹוַח – egy közájit hús 
vagy velő, – ֵאין ּבֹו ִמּׁשּום ְׁשִביַרת ֶעֶצם – akkor nem tilos eltörni a csontot. 

 
   )מז, שמות יב(. ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹתֹו

Izráel egész gyülekezetének minden tagja tartsa meg azt. (2Mózes 12:47.) 

 Izráel egész gyülekezetének minden tagja – ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו אֹותֹו
tartsa meg azt. – ֶנֱאַמרָלָּמה  – Miért hangzik ez el? – ְלִפי ֶׁשהּוא אֹוֵמר ְּבֶפַסח ִמְצַרִים – 
Mert az egyiptomi peszáchról az áll [a Tórában]:216 – ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹות – „egy bárányt 
családi házak szerint,” – ֶׁשִּנְמנּו ָעָליו ְלִמְׁשָּפחֹות – [azaz] családok szerint voltak kijelölve 
rá. – ָיכֹול – Azt hihetném hát, – ַאף ֶּפַסח ּדֹורֹות ֵּכן – hogy ez érvényes a későbbi 
nemzedékek peszáchjára is.217 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van írva: –  ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו
 Izráel egész gyülekezetének minden tagja tartsa meg azt.”218„ – אֹותֹו

 
, ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָֹוה ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ

   )מח, שמות יב(. ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו

És ha tanyázik köztetek idegen és végezni akarja a Peszach áldozatot az 
Örökkévalónak: minden férfiszemély, aki hozzá tartozik, metéltessék 
körül s akkor közeledhet, hogy elvégezze és olyanná válik, mint az 
országban honos; de körülmetéletlen ne egyék belőle. (2Mózes 12:48.) 

 – ָיכֹול ָּכל ַהִּמְתַּגֵּיר – ...és végezni akarja a Peszach áldozatot... – ְוָעָׂשה ֶפַסח
[E vers alapján] azt gondolhatnám, hogy amikor valaki áttér, – ַיֲעֶׂשה ֶּפַסח ִמָּיד – 
azonnal el kell végeznie a korbán peszách szolgálatot. – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van 
írva: – ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ – „és olyanná válik, mint az országban honos”; –  ָמה ֶאְזָרח
 amiképpen a bennszülött is [niszán] tizennegyedikén [hozza [vagyis] – ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר
meg a peszách áldozatot], – ַאף ֵּגר ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר – ugyanúgy a betért is [niszán] 
tizennegyedikén [hozza meg azt]. 
                                                 
215 Azaz olajbogyó nagyságú. 
216 Fentebb 3. vers. 
217 Vagyis hogy az egy korbán peszách elfogyasztására kijelölt tagoknak ugyanabból a 

családból valóknak kell lenniük. 
218 Azaz különböző családok tagjai is „feliratkozhatnak” egy ugyanazon korbán peszách 

elfogyasztására. 
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 – ְלָהִביא – de körülmetéletlen ne egyék belőle.219... – ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו
[Ezt azért mondja itt a Tóra,] hogy kiterjessze [a tilalmat] – ֶאת ֶׁשֵּמתּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה 
– egy olyan személyre is, akinek a bátyjai a körülmetélésbe haltak bele,220 –  ֶׁשֵאינֹו
 – ,miáltal ő nem hitehagyott körülmetélésének [hiányából fakadóan] – מּוָמר ַלֲעֵרלּות
ִמֶּבן ֵנָכר  – és [azt, hogy nem ehet az áldozati húsból,] nem lehet levezetni – ְוֵאינֹו ָלֵמד
 a „Senki idegen ne egyék belőle” [versből].221 – לֹא יֹאַכל ּבֹו

 
   )מט, שמות יב(. ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם, ּתֹוָרה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶאְזָרח

Egy törvény legyen a honos számára és az idegen számára, aki 
körödben tartózkodik. (2Mózes 12:49.) 

ר ָלֶאְזָרחְלַהְׁשוֹות ֵּג – .Egy törvény legyen, stb – ּתֹוָרה ַאַחת ְוגֹוֵמר  – Egyenlővé 
teendő egymással a betértet a született zsidóval – ַאף ִלְׁשָאר ִמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה – a Tóra 
többi micváját illetően. 

 
   )נ, שמות יב(. ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֵּכן ָעׂשּו, ַוַּיֲעׂשּו ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

És cselekedtek Izráel fiai valamennyien úgy, amint meghagyta az 
Örökkévaló Mózesnek és Áronnak, akként cselekedtek. (2Mózes 12:50.) 

 
   )נא, שמות יב(. הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאָֹתם, ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

És azon a napon kivezérelte az Örökkévaló Izráel gyermekeit Egyiptom 
országából seregeik szerint. (2Mózes 12:51.) 

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

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (2Mózes 13:1.) 

 
   )ב, שמות יג(. ִלי הּוא, ר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמהַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶט

                                                 
219 A 44. versben megtanultuk, hogy még akkor sem ehet az áldozat húsából, ha a szolgái 

nincsenek körülmetélve. Mennyivel inkább így van ez, ha ő maga nincs körülmetélve! 
Akkor hát miért mondja ezt itt, ezen a helyen a Tóra? 

220 Ilyen esetben ugyanis az illető fel van mentve a körülmetélés kötelezettsége alól, tekintve 
a veszélyt, amelyet ez az életére jelent. 

221 Vagyis a Tóra kifejezetten megtiltja még a körülmetélés alól felmentett számára is azt, 
hogy a korbán peszách-ból egyen. 
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Szentelj meg számomra minden elsőszülöttet; minden ami megnyitja 
anyjának méhét Izráel fiainál, emberben és állatban, enyém legyen! 
(2Mózes 13:2.) 

 – ֶׁשָּפַתח ֶאת ָהֶרֶחם ְּתִחָּלה – ...ami megnyitja anyjának méhét... – ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם
[Azaz] amely elsőként nyitja meg a méhet, – ְּכמֹו ּפֹוֵטר ַמִים – mint a „Mint aki árvizet 
szabadít el (potér májim), – ֵראִׁשית ָמדֹון – [olyan] a háborúság kezdete”222 
[szövegrészben]. –  ַיְפִטירּו ְבָׂשָפהְוֵכן  – Hasonlóan: „jáftiru vöszáfá”223 – ִיְפְּתחּו ְׂשָפַתִים 
– elhúzzák ajkukat. 

 Megszereztem őket a Magam„ – ְלַעְצִמי ְקִניִתים – !enyém legyen... – ִלי הּוא
számára – ַעל ְיֵדי ֶׁשִהֵּכיִתי ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִים – azzal, hogy lesújtottam az egyiptomi 
elsőszülöttekre.”224 

 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד 

   )ג, שמות יג(. ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ, הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאְתֶכם ִמֶּזה

És szólott Mózes a néphez: Emlékezzetek meg erről a mai napról, 
amikor kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából, mivelhogy erős 
karral vezetett ki az Örökkévaló titeket innen és senki ne egyék 
kovászosat. (2Mózes 13:3.) 

ֵּמדִל – ...Emlékezzetek meg erről a mai napról... – ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה  – Ez 
arra tanít, – ֶׁשַּמְזִּכיִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבָכל יֹום – hogy az Egyiptomból való Kivonulásról 
naponta meg kell emlékezni. 

 
   )ד, שמות יג(. ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב

Ma vonultok ki, a gabonaérés hónapjában. (2Mózes 13:4.) 

 De hát ők – ְוִכי לֹא ָהִיּו יֹוְדִעין – .a gabonaérés hónapjában... – ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב
maguk nem tudták, – ְּבֵאיֶזה חֶֹדׁש – melyik hónapban vonulnak ki? – ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר ָלֶהם 
– Ám íme, ezt mondta nekik [Mózes]: – ְראּו ֶחֶסד ֶׁשְּגַמְלֶכם – „Lássátok, micsoda 
jósággal viseltetett irányotokban [az Örökkévaló], – ֶׁשהֹוִציא ֶאְתֶכם ְּבחֶֹדׁש – hogy olyan 
hónapban hozott ki benneteket, – ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר ָלֵצאת – amely [igen] alkalmas a 
kivonuláshoz: – לֹא ַחָּמה ְולֹא ִצָּנה ְולֹא ְּגָׁשִמים – sem nem forró, sem nem hűvös, sem 
nem esős.” – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – Amiképpen az is elhangzik, hogy:225 –  מֹוִציא ֲאִסיִרים

                                                 
222 Példabeszédek 17:14. 
223 Zsoltárok 22:8. 
224 Ezért hát: „Szenteld meg őket Számomra, mert ők az Enyém.” 
225 Zsoltárok 68:7. 
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 ahol a] – חֶֹדׁש ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר ָלֵצאת – ”...kihozza a foglyokat bákosárot...„ – ַּבּכֹוָׁשרֹות
bákosárot azt jelenti]: egy hónap, amely alkalmas (kásér) a kivonulásra. 

 
ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך 

   )ה, ות יגשמ(. ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה, ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

És lesz, midőn bevisz téged az Örökkévaló a Kánaáni, a Hitti, az Emóri, 
a Hivvi és Jebúszi országába, amelyet esküvel ígért őseidnek, hogy 
neked adja, a tejjel-mézzel folyó országba, akkor végezd el ezt a 
szolgálatot ebben a hónapban. (2Mózes 13:5.) 

ְוַאל ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָמָנה  – ...a Kánaáni stb. országába... – ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוגֹוֵמר
 – ָּכל ִׁשְבָעה ּגֹוִים ְּבַמְׁשָמע – ,És noha csupán öt nép van itt felsorolva – ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה ֲעָמִמין
[mégis] mind a hét népre226 történik utalás, – ֻּכָּלן ִּבְכַלל ְּכַנֲעִני ֵהםֶׁש  – mert Kánaán 
mindnyájukat magába foglalja. – ְוַאַחת ִמִּמְׁשַּפַחת ְּכַנַען ָהְיָתה – Volt mindazonáltal 
Kánaán családjában egy, – ֶׁשּלֹא ִנְקָרא ָלּה ֵׁשם ֶאָּלא ְּכַנֲעִני – akinek nem volt egyéb neve, 
mint az, hogy „kánaánita”. 

 – ְּבַאְבָרָהם הּוא אֹוֵמר – .esküvel ígért őseidnek, stb... – ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ְוגֹוֵמר
Ábrahámra vonatkozóan ezt mondja [a Szentírás]:227 – ֶאת ַאְבָרם ' ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה
 – Ezen a napon szövetséget kötött az Örökkévaló Ábrámmal, stb.”228„ – ְוגֹוֵמר
ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת  – Izsákra vonatkozóan ezt mondja [a Szentírás]:229 – ּוְבִיְצָחק הּוא אֹוֵמר
 – ּוְבַיֲעקֹב הּוא אֹוֵמר – Maradj jövevényként ebben az országban, stb.”230„ – ְוגֹוֵמר
Jákobra vonatkozóan ezt mondja [a Szentírás]:231 – ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְוגֹוֵמרָהָאֶרץ  – 
„a földet, amelyen fekszel, stb.”232 

 A – ָחָלב ָזב ִמן ָהִעִּזים – ...a tejjel-mézzel folyó országba... – ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש
tej a kecskék [tőgyéből] folyik,233 – ְוַהְּדַבׁש ָזב ִמן ַהְּתָמִרים ּוִמן ַהְּתֵאִנים – a méz pedig a 
datolyákból és a fügékből folyik.234 

 a korbán [Vagyis] – ֶׁשל ֶּפַסח – ...ezt a szolgálatot... – ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת
peszách [szolgálatát]. – ַוֲהלֹא ְּכָבר ֶנֱאַמר ְלַמְעָלה – De föntebb nem szerepelt már az, 

                                                 
226 Ez az 5Mózes 7:1-ben felsorolt hét nép. 
227 1Mózes 15:18. 
228 „… mondván: Magzatodnak adtam ezt az országot”. 
229 Uo. 26:3. 
230 „mert neked és magzatodnak adom mindezeket az országokat”. 
231 Uo. 28:13. 
232 „neked adom és magzataidnak.” 
233 Amelyeket viszont a föld táplál. 
234 Amelyek pedig a földből nőnek. 
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hogy: –  ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמרְוָהָיה ִּכי ָתבֹאּו ֶאל  – „midőn bementek abba az országba, stb.”235? – 
ִּבְׁשִביל ָּדָבר  – ?Miért tért hát vissza [a Tóra] és ismételte meg – ְוָלָּמה ָחַזר ּוְׁשָנָאּה
ָנה ֶנֱאַמרְּבַפְרָׁשה ִראׁשֹו – .Egy olyan dolog miatt, amit itt újonnan vezet be – ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש ָּבּה  
– Az előző fejezetben az állt: – ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם – „És ha majdan szólni 
fognak hozzátok fiaitok: – ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם – Mit jelent ez a szolgálat 
számotokra?”236 – ְּבֵבן ָרָׁשע ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר – A Szentírás [azon a helyen] a gonosz fiúról 
beszél, – ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל – ő ugyanis kizárta magát a közösségből.237 –  ְוַכאן
 utalva ezzel – ְּבֵבן – Itt azonban [az áll]: „És beszéld el a te fiadnak,”238 – ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך
arra a fiúra, – ֹוֵדַע ִלְׁשאֹולֶׁשֵאינֹו י  – aki [még] azt sem tudja, mit kérdezzen, –  ְוַהָּכתּוב
 hogy – ֶׁשִּתְפַּתח לֹו ַאָּתה – ,a Szentírás pedig [vele kapcsolatban] arra tanít – ְמַלֶּמְדָך
beszélgetést kell kezdeményezned vele – ְּבִדְבֵרי ַאָּגָדה – [teletűzdelve azt] aggádikus 
magyarázatokkal, – ַהּמֹוְׁשִכין ֶאת ַהֵּלב – amelyek vonzzák a szívet (vagyis felkeltik az 
érdeklődést). 

 
   )ו, שמות יג(. ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליהָֹוה, ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת

Hét napon át egyél kovásztalan kenyeret és a hetedik nap még ünnep 
legyen az Örökkévalónak. (2Mózes 13:6.) 

 
, שמות יג(. ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך, ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים

 )ז
Kovásztalan kenyeret kell enned a hét napon és ne legyen látható se 
kovászos kenyér, sem pedig kovász egész határodban. (2Mózes 13:7.) 

 
   )ח, שמות יג(. ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיהָֹוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר

És beszéld el a te fiadnak azon a napon, mondván: Ez azért van, amit az 
Örökkévaló velem cselekedett, midőn kivonultam Egyiptomból! (2Mózes 
13:8.) 

 Mert teljesíteni fogom„ – ַּבֲעבּור ֶׁשֲאַקֵּים ִמְצֹוָתיו – ...Ez azért van... – ַּבֲעבּור ֶזה
az Ő micváit, – ְּכגֹון ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור ַהָּללּו – mint ezek: peszách, mácá és máror.” 

 – ָרַמז ְּתׁשּוָבה ְלֵבן ָרָׁשע – ...az Örökkévaló velem cselekedett... –  ִלי'ָעָׂשה ה
Ez utalás egy a gonosz fiúnak adott válaszra, – ִלי' לֹוַמר ָעָׂשה ה  – mondván: „Az 

                                                 
235 Fentebb 12:25-26. „akkor tartsátok meg ezt a szolgálatot.” 
236 Fentebb 12:26. 
237 Azzal, hogy azt mondta: „számotokra,” arra utalva ezzel, hogy számára nem. 
238 8. vers. 
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Örökkévaló ezt velem cselekedte, – ְולֹא ְלָך – [velem] és nem veled, – םֶׁשִאּלּו ָהִייָת ָׁש  
– ha ugyanis te ott lettél volna [Egyiptomban], – לֹא ָהִייָת ְּכַדאי – nem érdemelted 
volna ki, – ִלָּגֵאל – hogy kiszabadíttass.” 

 
ה הֹוִצֲאָך ִּכי ְּבָיד ֲחָזָק, ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָֹוה ְּבִפיָך

   )ט, שמות יג(. ְיהָֹוה ִמִּמְצָרִים

És legyen ez jelképként kezeden és emlékeztetőként szemeid között, 
hogy az Örökkévaló igéje legyen szádban, mert erős kézzel kihozott 
az Örökkévaló Egyiptomból! (2Mózes 13:9.) 

 Az – ְיִציַאת ִמְצַרִים ִּתְהֶיה ְלָך ְלאֹות – ...És legyen ez jelképként – ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות
Egyiptomból való Kivonulás jel lesz számodra – ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך – ...kezeden 
és emlékeztetőként szemeid között... – ֶׁשִּתְכּתֹוב ַּפְרִׁשּיֹות ַהָּללּו – Azaz: írd le 
ezeket a [tórai] szövegrészeket,239 – ְוִתְקְׁשֵרם ָּברֹאׁש ּוַבְּזרֹוַע – és kötözd azokat fejedre 
és kezedre. 

 – ְלִפיָכְך ָיְדָכה ָמֵלא – .A bal kézen – ַיד ְׂשמֹאל – ...kezeden (jádchá)... – ַעל ָיְדָך
Ezért van a „jádchá” „teljesen” kiírva240 – ְׁשִנָּיהְּבַפְרָׁשה  – a második 
szövegrészben,241 – ִלְדרֹוׁש ָּבּה – hogy [szóösszevonásként] lehessen magyarázni –  ָיד
 .”jád söhi kéhá, „a gyenge kéz :[a következőképpen] – ֶׁשִהיא ֵּכָהה

 
   )י, יגשמות (. ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה

És őrizd meg ezt a törvényt a maga időszakában napról-napra. (2Mózes 
13:10.) 

 .évről-évre [:Azaz] – ִמָּׁשָנה ְלָׁשָנה – .napról-napra... – ִמָּיִמים ָיִמיָמה
 

   )יא, שמות יג(. ּוְנָתָנּה ָלְך, ָךְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתי

És lesz, midőn bevisz téged az Örökkévaló a Kánaáni országba, amint 
esküvel ígérte neked és őseidnek, és néked adja... (2Mózes 13:11.) 

ֶׁשָּלְמדּו ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו  – ...midőn bevisz téged az Örökkévaló... – ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲאָך
 Bölcseink között vannak néhányan, akik ebből [a szövegrészből] arra – ִמַּכאן
következtettek, – ֶׁשּלֹא ִקְּדׁשּו ְּבכֹורֹות ַהּנֹוָלִדים ַּבִּמְדָּבר – hogy a pusztaság elsőszülöttjeit 

                                                 
239 Az 1-10-ik és a 11-16-ik verseket. 
240 Azaz a végén egy ה-vel, (ָיְדָכה), ugyanis ezt a szót rendszerint a következőképpen írják: 

 .ָיְדָך
241 16. vers. 
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nem szentelték meg.242 – ְוָהאֹוֵמר ֶׁשִּקְּדׁשּו – Az, akinek a véleménye szerint igenis 
megszentelték őket, – ְמָפֵרׁש ִּביָאה זֹו – ezt az „[Erec Jiszráelbe való] bevitelt” a 
következőképpen magyarázza: – ִאם ְּתַקְּימּוהּו ַּבִּמְדָּבר – Ha teljesítitek243 a 
pusztaságban, – ִּתְזּכּו ִלָּכֵנס ָלָאֶרץ – [akkor] érdemessé váltok arra, hogy bemenjetek az 
országba, – ּוְתַקְּימּוהּו ָׁשם – és ott majd [folytatni] fogjátok ezt.244 

 És hol esküdött meg – ְוֵהיָכן ִנְׁשַּבע ְלָך – ...esküvel ígérte neked... – ִנְׁשַּבע ְלָך
erre neked [az Örökkévaló]? – ל ָהָאֶרץְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶא  – [Amikor azt mondta:] „És 
beviszlek titeket abba az országba, – ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְוגֹוֵמר – amelyre [esküvéssel] 
felemeltem kezemet, stb.”245 

 ְלָך ּבֹו ְּכִאּלּו ְנָתָנּה – ,Úgy tekintsd – ְּתֵהא ְבֵעיֶניָך – ...és néked adja... – ּוְנָתָנּה ָלְך
 és ne úgy – ְוַאל ְּתִהי ְּבֵעיֶניָך – mintha ugyanazon a napon kapnád meg,246 – ַבּיֹום
tekintsd, – ִּכיֻרַּׁשת ָאבֹות – mintha őseidtől kapott örökség lenne. 

 
, שמות יג(. ָך ַהְּזָכִרים ַליהָֹוהְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְל, ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַליהָֹוה

   )יב

...akkor tedd félre az Örökkévaló számára az anya méhének minden 
megnyitóját és minden baromnak első ellését, ami lesz neked, a hímje az 
Örökkévalóé legyen! (2Mózes 13:12.) 

ין ְוַהֲעַבְרָּת ֶאָּלא ְלׁשֹון ַהְפָרָׁשהֵא – ...akkor tedd félre... – ְוַהֲעַבְרָּת  – A vöháávártá 
egy félretétel-t jelentő kifejezés; – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – ehhez hasonlóan fogalmaz [a 
Tóra]:247 – ְוַהֲעַבְרֶּתם ֶאת ַנֲחָלתֹו ְלִבּתֹו – „akkor származtassátok át (vöháávártem)248 
birtokát leányára.” 

 A seger egy] – ֵנֶפל ֶׁשִּׁשְּגַרּתּו ִאּמֹו – ...baromnak első ellését... – ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה
olyan magzatra utal,] amely idő előtt születik, az anyja [szinte] „elejti,” –  ְוִׁשְּלַחּתּו ְּבלֹא
תּובְוִלֶּמְדָך ַהָּכ – .és idő előtt küldi ki [a világra] – ִעּתֹו  – A Szentírás azt tanítja, [hogy 
noha az ilyen koraszülött nem fog életben maradni,] – ֶׁשהּוא ָקדֹוׁש ִּבְבכֹוָרה – mégis, 
                                                 
242 Vagyis azokaz az elsőszülötteket, akik már a pusztai vándorlás idején, azaz a kivonulást 

követően születtek, nem szentelték oda az Örökkévalónak, aszerint, ahogyan Ő azt 
megparancsolta (lásd fentebb 13:2.). 

243 Az elsőszülöttek Nekem szentelésének micváját. 
244 Eszerint: ki jöviáchá azt jelenti: „hogy Ő bevigyen téged,” azaz: „Teljesítsdaz 

elsőszülöttek megszentelésének micváját, hogy Ő majd bevigyen téged Erec 
Jiszráelbe.” 

245 Fentebb 6:8. „…hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adjam, és most nektek 
fogom adni örökségül, Én az Örökkévaló!” 

246 Ugyanazon a napon, amikor teljesíted a micvát. 
247 4Mózes 27:8. 
248 Azaz tegyétek félre a birtokát a leánya számára. 
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mint elsőszülöttet, oda kell szentelni [az Örökkévalónak], – ִלְפטֹור ֶאת ַהָּבא ַאֲחָריו – 
mentesítve ezzel [az elsőszülöttség alól] az utána születettet. – ְוַאף ֶׁשֵאין ֵנֶפל ָקרּוי ֶׁשֶגר – 
Jóllehet azt [a magzatot], amely nem idő előtt született, szintén seger-nak nevezik, – 
ֲאָבל ֶזה  – mint a „marháid ellését (sgár áláfechá)” [kifejezésben],249 – ְּכמֹו ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך

א ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ַהֵּנֶפללֹא ָּב  – itt mégis egy koraszülött [magzatra] utal, – ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָּכַתב – 
mivel [az egészségesekre vonatkoztatva] már mondta [a vers elején]: – ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם – 
„az anya méhének minden megnyitóját”250.  

 ez egy – ַאף ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ְּבַמְׁשָמע – :Ha azt kérdeznéd – ְוִאם ּתֹאַמר –
tisztátalan állat elsőszülöttjére is utal-e? – ָּבא ּוֵפַרׁש ְּבָמקֹום ַאֵחר – [Én azt válaszolnám:] 
a Tóra már egyértelműen [tisztázta] egy másik helyen: – ִּבְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך – „marhád és 
juhaid közül.”251 – ָלׁשֹון ַאֵחר ֵיׁש ְלָפֵרׁש – Létezik egy másik lehetséges magyarázat: – 
 A vöháávártá chol peter rechem esetében az emberi – ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם
elsőszülöttekre – ִּבְבכֹור ָאָדם ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר – utal a Szentírás. 

 
, שמות יג(. ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה, ל ֶּפֶטר ֲחמֹר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹוְוָכ
   )יג

A szamár elsőszülöttjét váltsd meg egy báránnyal, s ha nem váltod meg, 
szegd a nyakát! És minden ember elsőszülöttjét, meg kell váltanod a te 
fiaid között. (2Mózes 13:13.) 

 De a – ְולֹא ֶּפֶטר ְׁשָאר ְּבֵהָמה ְטֵמָאה – ...A szamár elsőszülöttjét – ֶּפֶטר ֲחמֹור
többi tisztátalan állat elsőszülöttjét nem. – ּוְגֵזַרת ַהָּכתּוב ִהיא – Ez bibliai rendelkezés, – 

ֵרי ִמְצַרִיםְלִפי ֶׁשִּנְמְׁשלּו ְּבכֹו  – mert az egyiptomi elsőszülötteket hasonlítja az Írás – 
 mert [a – ֶׁשִּסְּיעּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל – ,És azért is – ְועֹוד – szamarakhoz.252 – ַלֲחמֹוִרים
szamarak] segítségükre voltak a zsidóknak, – ִּביִציָאָתן ִמִּמְצַרִים – amikor kivonultak 
Egyiptomból, – ֶׁשֵאין ְלָך ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל – mert nem volt egyetlen olyan izraelita sem, – 
ְטעּוִנים ִמַּכְסָּפם  – ,aki ne vitt volna magával számos szamarat – ֶׁשּלֹא ָנַטל ַהְרֵּבה ֲחמֹוִרים
 .megrakodva Egyiptom ezüstjével és aranyával – ּוִמְּזָהָבם ֶׁשל ִמְצַרִים

 Adjon egy – נֹוֵתן ֶׂשה ַלּכֵֹהן – ...váltsd meg egy báránnyal... – ִּתְפֶדה ְבֶׂשה
bárányt a kohénnak, – ּוֶפֶטר ֲחמֹור ֻמָּתר ְּבַהָּנָאה – és használhatja az elsőszülött 
szamarat. – ְוַהֶּׂשה חּוִלין ְּבַיד ּכֵֹהן – A bárány a kohén birtokában nem [számít] 
felszenteltnek. 

                                                 
249 5Mózes 7:13. Ezen a helyen a Tóra az áldás kontextusában beszél a sgár áláfechá-ról, 

tehát nyilvánvalóan nem idő előtt született magzatokra utal. 
250 Ami az összes állatot magában foglalja. A seger böhám tehát szükségszerűen valami 

másra utal, nevezetesen egy koraszülöttre, míg a kol peter rechem az időben 
születettekre utal. 

251 5Mózes 15:19. 
252 Lásd Jechezkél 23:20. 
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 Egy bárddal hátulról – עֹוְרפֹו ְּבקֹוִפיץ ֵמֲאחֹוָריו – ...szegd a nyakát... – ַוֲעַרְפּתֹו
nyakát szegi, – ְוהֹוְרגֹו – és [ezzel] megöli. – הּוא ִהְפִסיד ָממֹונֹו ֶׁשל ּכֵֹהן – Mivel anyagi 
veszteséget okozott a kohénnak,253 – ְלִפיָכְך ַיְפִסיד ָממֹונֹו – ezért neki [is] anyagi 
veszteséget [kell] szenvednie. 

 ,És minden ember váltsa meg elsőszülöttjét... – ְוכֹל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶדה
ha fiú... – ָחֵמׁש ְסָלִעים ִּפְדיֹונֹו – [Az elsőszülött fiú] öt szöláim (92,16 g ezüst) 
megváltási értéke – ָקצּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר – [a Szentírás] másik helyén van 
meghatározva.254 

 
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצַרִים , ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת

   )יד, שמות יג(. ִמֵּבית ֲעָבִדים

És lesz, hogy ha kérdez téged fiad a jövőben, mondván: mi ez? – feleld 
neki: Erős karral vezérelt ki minket az Örökkévaló Egyiptomból, a 
szolgaság házából. (2Mózes 13:14.) 

ָחר ֶׁשהּוא ֵיׁש ָמ – ...ha kérdez téged fiad a jövőben... – ִּכי ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר
 és van egy – ְוֵיׁש ָמָחר ֶׁשהּוא ְלַאַחר ְזַמן – Van egy máchár, amly azonnali255 – ַעְכָׁשו
máchár, amely egy későbbi időt jelöl, – ְּכגֹון ֶזה – például ez itt, [ebben a versben,] – 
 és, például: „holnap ezt mondják a ti fiaitok a mi – ּוְכגֹון ָמָחר יֹאְמרּו ְבֵניֶכם ְלָבֵנינּו
fiainknak,”256 – ִּדְבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן – Gád és Reuvén gyermekeivel kapcsolatban. 

ֶׁשֵאינֹו  – ,Az együgyű gyermek [kérdése] – ֶזה ִּתינֹוק ִטֵּפׁש – ...?mi ez... – ַמה ּזֹאת
ְוסֹוֵתם ְוׁשֹוֵאל ַמה  – ,aki képtelen mély értelmű kérdést feltenni – יֹוֵדַע ְלַהֲעִמיק ְׁשֵאָלתֹו
 Egy másik helyen – ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר – ”?és csak azt kérdezgeti: „Mi ez – ּזֹאת
pedig ezt mondja [a Tóra]: – ָמה ָהֵעדֹות – „Mik azok a bizonyságok, –  ְוַהֻחִּקים

גֹוֵמרְוַהִּמְׁשָּפִטים ְו  – törvények és rendeletek, stb.?”257 – ֲהֵרי זֹאת ְׁשֵאַלת ֵּבן ָחָכם – Ez az 
okos fiú kérdése. – ִּדְּבָרה תֹוָרה ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים – A Tóra tehát négy [különböző] fiúról 
beszél: – ָּתם ָרָׁשע – Az együgyűről,258 a gonoszról,259 – ֹוֵדַע ִלְׁשאֹולְוֶׁשֵאינֹו י  – arról, aki 
még kérdezni sem tud,260 – ְוַהּׁשֹוֵאל ֶּדֶרְך ָחְכָמה – és arról, aki bölcsen kérdez.261 

 
                                                 
253 Azáltal, hogy nem váltotta meg a szamarat egy báránnyal. 
254 4Mózes 18:16. 
255 Azaz: „holnap”. 
256 Josuá 22:24. 
257 5Mózes 6:20. 
258 14. vers. 
259 12:25. 
260 8. vers. 
261 5Mózes 6:20. 
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ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרעֹה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ְיהָֹוה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור 
   )טו, שמות יג(. ֵּכן ֲאִני זֵֹבַח ַליהָֹוה ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדהַעל , ְּבֵהָמה

És történt, mivel makacskodott a fáraó minket elbocsátani, hogy az 
Örökkévaló megölte Egyiptom országában mind az elsőszülötteket, az 
ember elsőszülöttjétől a barom elsőszülöttjéig, ezért áldozom én az 
Örökkévalónak minden anyatest elsőszülöttjét, a hímeket; fiaim minden 
elsőszülöttjét pedig megváltom. (2Mózes 13:15.) 

 
   )טז, שמות יג(. הָֹוה ִמִּמְצָרִיםִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְי, ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך

És ez a törvény legyen jelül karodon és homlokdíszül szemeid között, 
mivelhogy erős karral vezérelt ki minket az Örökkévaló Egyiptomból. 
(2Mózes 13:16.) 

 Az] – ְּתִפִּלין – ...és homlokdíszül szemeid között... – ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך
ulötotáfot] a tfilin-re [utal]. – ְוַעל ֵׁשם ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָבִּתים – Mivel négy rekeszből állnak, 
 A tát a kaszpi – ָטט ְּבַכְתִּפי ְׁשַּתִים – totáfot-nak nevezik őket.262– ְקרּוִיין טֹוָטפֹות –
nyelvben kettő-t jelent, – יֵקי ְׁשַּתִיםַּפת ְּבַאְפִר  – a pát az áfriki nyelvben kettő-t 
jelent263. – ּוְמַנֵחם ִחְּברֹו – Menáchem264 Máchberet-jében [ezt a következő szentírási 
idézetekkel] veszi fel: – ִעם ְוַהֵּטף ֶאל ָּדרֹום – „mondj szózatot (vöhátéf) dél felé,”265 – 
 Mind a vöhátéf, mind] – ְלׁשֹון ִּדּבּור – .és: „Ne prédikáljatok (ál tátifu)”266 – ַאל ַּתִּטיפּו
pedig a tátifu] a beszéd kifejezései, – ְּכמֹו – mint ahogy – ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך – az „és 
emlékeztetőül szemeid között”267, – ָהֲאמּוָרה ְּבַפְרָׁשה ִראׁשֹוָנה – amely az első (vagyis 
előző) fejezetben hangzik el; – ֶׁשָהרֹוֶאה אֹוָתם ְקׁשּוִרים ֵּבין ָהֵעיַנִים – ugyanis aki látja [a 
tfilin-t] a szemek közé kötve, – ִיְזּכֹור ַהֵּנס – emlékezni fog a csodára – ִויַדֵּבר ּבֹו – és 
beszélni fog róla. 

 

                                                 
262 Két szónak –tát és pát – az összevonásából. 
263 Ami összesen négy, imigyen reprezentálva a tfilin négy rekeszét. 
264 Ibn Szruk. 
265 Jechezkél 21:2. 
266 Michá 2:6. 
267 9. vers. 




