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Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.) ְּבַׁשַּלח ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Nem sokkal azt követően, hogy elengedte országából Izrael gyermekeit, a fáraó 
utánuk ered seregei élén, hogy visszatérésre kényszerítse őket, és az izraeliták 
ott találják magukat beszorítva a fáraó seregei és a tenger közé. Az Örökkévaló 
utasítja Mózest, hogy nyújtsa ki botját a tenger vize fölé, mire a tenger 
kettéválik, és az izraeliták száraz lábbal kelnek át rajta, az őket üldöző 
egyiptomiak fölött pedig összezárul a víz, és mind egy szálig odavesznek. Mózes 
és Izrael gyermekei dicsőítő és hálálkodó éneket zengnek az Örökkévalónak.   
 (2Mózes 13:17–15:21.) 

• A sivatagban a népet szomjúság és éhség gyötri, és ismételten panaszt tesznek 
emiatt Mózesnek és Áronnak. Az Örökkévaló csodálatos módon megédesíti 
Márá vizét, később pedig Mózessel vizet fakasztat egy sziklából. Reggelente még 
hajnalhasadta előtt mannát hullat az égből, esténként pedig fürjeket küld az 
izraeliták táborába.  (2Mózes 15:22–16:21.; 17:1–7.) 

• Izrael gyermekei utasítást kapnak, hogy pénteken dupla adag mannát 
gyűjtsenek, mivel szombaton, az Örökkévaló által elrendelt pihenőnapon 
semennyi sem fog hullani az égből. Vannak engedetlenek, akik a hetedik napon 
is kimennek mannáért, de semmit sem találnak. Áron egy üvegedényben elzár 
egy kis adag mannát, bizonyságul a jövő nemzedékei számára.  
 (2Mózes 16:22–37.) 

• Refidimben a népet megtámadják az amalekiták, akikre Mózes imái és Józsua 
seregei vereséget mérnek.  (2Mózes 17:8–16.) 

 
 ִּכי ָאַמר ֱאלִֹהים ,א ָנָחם ֱאלִֹהים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּואַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם ְולֹ

   )יז, שמות יג(. ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה

És történt, midőn szabadon bocsátotta a fáraó a népet, hogy az Isten 
nem vezérelte őket a filiszteusok országa felé vezető úton, noha az közel 
volt, mert úgy mondta Isten: nehogy megbánja a nép, ha ütközetet lát és 
visszatérnének Egyiptomba. (2Mózes 13:17.) 

 És történt, midőn szabadon bocsátotta a – ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ְוגֹוֵמר ְולֹא ָנָחם
fáraó stb. az Isten nem vezérelte őket... – ְולֹא ְנָהָגם – [völo náchám azt 
jelenti:] „Nem vezette őket,” – ְּכמֹו ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם – mint a „menj, vezesd (nöché) a 
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népet!”1 – ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אֹוָתְך – [vagy a] „Jártodban vezessen (tánche)” 
[szövegrészben].2 

 És ezért – ְונֹוַח ָלׁשּוב ְּבאֹותֹו ַהֶּדֶרְך – ...noha az közel volt... – ִּכי ָקרֹוב הּוא
könnyű volt azon az útvonalon visszatérni – ְלִמְצַרִים – Egyiptomba. –  ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש
 .Számos midrási magyarázat létezik [erre] – ַהְרֵּבה

 Például a [következő – ְּכגֹון ִמְלֶחֶמת – ...ha ütközetet lát... – ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה
szövegrészben említett] háborút: – ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ְוגֹוֵמר – „És leszállt az amáléki 
és a kánaáni, stb.”3 – ִאם ָהְלכּו ֶּדֶרְך ָיָׁשר – Ha egyenesen útvonalon haladtak volna, – 
 – ּוַמה ִאם ְּכֶׁשִהִּקיָפם ֶּדֶרְך ְמֻעָּקם – .visszatértek volna [Egyiptomba] [akkor] – ָהיּו חֹוְזִרים
Ha amikor [az Örökkévaló] kerülő úton vezette őket, – ָאְמרּו – azt mondták: –  ִנְּתָנה
ְיָמהרֹאׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָר  – „Válasszunk vezért és térjünk vissza Egyiptomba”4 –  ִאם הֹוִליָכם

 – ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה – ,akkor ha egyenes [útvonalon] vezette volna őket – ִּבְפׁשּוָטה
mennyivel inkább [ezt mondták volna]. 

 Talán –  ַמֲחָׁשָבה ַעל ֶׁשָּיְצאּוַיְחְׁשבּו – ...nehogy megbánja... – ֶּפן ִיָּנֵחם
meggondolják magukat a kivonulással kapcsolatban – ְוִיְּתנּו ֵלב ָלׁשּוב – és vágy ébred 
bennük, hogy visszatérjenek [Egyiptomba].5 

 
, שמות יג(. ְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִי,ַוַּיֵּסב ֱאלִֹהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף

   )יח

És kerülő úton vezette Isten a népet, a sivatag útján a Sástengerhez és 
fölfegyverkezve vonultak ki Izráel fiai Egyiptom országából. (2Mózes 
13:18.) 

 – kerülő úton vezette őket [Azaz] – ֱהִסָּבם – ...És kerülő úton vezette – ַוַּיֵּסב
 .a kerülő útvonal felé – ְלֶדֶרְך ָהֲעקּוָמה – a közvetlen útvonaltól – ִמן ַהֶּדֶרְך ַהְּפׁשּוָטה

 :Mintha az állna [a szövegben] – ְּכמֹו ְלַים סּוף – a Sástengerhez...6... – ַים סּוף
löjám szuf (a Sástengerhez). – ֲאַגםְוסּוף הּוא ְלׁשֹון  – A szuf kifejezés mocsarat, lápot 

                                                 
1 Lentebb 32:34. 
2 Példabeszédek 6:22. 
3 4Mózes 14:45. 
4 Uo. 4. 
5 Lásd Rásinak az 1Mózes 6:6-hoz írt kommentárját. 
6 A hámidbár jám szuf egyesek szerint azt jelenti, hogy „a Sástenger-sivatag,” vagyis ez a 

sivatag neve (lásd Tárgum Jonátán és Ibn Ezra). Rási mindazonáltal úgy fordítja a 
szöveget, mint Onkelosz, azaz: derech hámidbár – „a sivatag útján” – jám szuf – „a 
Sástengerhez.” 



Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.) 161   ְּבַׁשַּלח ָרָׁשתָּפ 

jelent, – ֶׁשְּגֵדִלים ּבֹו ָקִנים – amelyben sás nő, – ְּכמֹו ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף – mint az „és kitette a 
sás közé (bászuf)”7 – ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו – [vagy az] „Elfonnyad a nád és a sás (vászuf).”8 

 A chámusim szó – ֵאין ֲחמּוִׁשים ֶאָּלא ְמֻזָּיִנים – ...és fölfegyverkezve... – ַוֲחֻמִׁשים
azt jelenti: fölfegyverkezett. – ְלִפי ֶׁשֱהִסָּבן ַּבִּמְדָּבר – Mivel [az Örökkévaló] kerülő úton 
vitte őket a sivatagban, – ָּגַרם ָלֶהם – elérte náluk, – ֶׁשָעלּו ֲחֻמִׁשים – hogy 
felfegyverkezetten vonuljanak ki. – ֶׁשִאּלּו ָהָיה ֶּדֶרְך ִיּׁשּוב – Ha ugyanis lakott 
területeken át vezette volna őket, – לא ָהיּו ְמֻחָּמִׁשים ָלֶהם – akkor nem kellett volna 
felfegyverezni magukat – ָּכל ַמה ֶּׁשְּצִריִכין – mindennel, amire szükségük volt, –  ֶאָּלא
 hanem csak annyira, mint annak, aki egyik helytől a – ְּכָאָדם ֶׁשעֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום
másikig utazik, – ּוְבַדְעּתֹו ִלְקנֹות ָׁשם – azzal a szándékkal, hogy majd ott szerzi be [azt], 
 Ám aki a pusztaságba – ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ּפֹוֵרׁש ַלִּמְדָּבר – .amire szüksége van – ַמה ֶּׁשִּיְצָטֵרְך –
indul, – ָצִריְך ְלַזֵּמן לֹו ָּכל ַהּצֶֹרְך – akkor minden szükségessel fel kell szerelnie magát.  

ֶאת ִּכי ִאם ְלַׂשֵּבר  – ,Ez a vers csupán abból a célból íródott – ּוִמְקָרא ֶזה לא ִנְכַּתב –
 – :hogy ne mondjad – ֶׁשּלֹא ִתְתַמּה – hogy érthetővé tegye a fül számára9 – ָהאֶֹזן
 valamint – ּוְבִמְלֲחמֹות ִסיחֹון ְועֹוג ּוִמְדָין – az Ámálék elleni háborúban,10 – ְּבִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק
a Szichon,11 Og12 és Midján13 elleni háborúkban – ָלֶהם ְּכֵלי ַזִיןֵמֵהיָכן ָהיּו  – honnét 
voltak fegyvereik, – ֶׁשִהּכּום ִיְׂשָרֵאל ְלִפי ָחֶרב – amelyek lehetővé tették Izrael számára, 
hogy karddal győzze le őket?  

 – ְוַאֶּתם ַּתַעְברּו ֲחֻמִׁשים – :Hasonlóképpen ez áll [a Szentírásban] – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר –
„ti pedig vonuljatok fegyveresen.”14 – ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלּוס – Onkelosz hasonlóképp [a 
chámusim kifejezést] úgy fordítja: – ְמָזְרִזין – mözárzin (felfegyverkezett), –  ְּכמֹו ַוָּיֶרק
 amiképpen a „felfegyverezte begyakorolt embereit”15 – ֶאת ֲחִניָכיו ְוָזִריז
[szövegrészben is a] vözáriz [kifejezést alkalmazza]. – ָּדָבר ַאֵחר ֲחֻמִׁשים – A chámusim 
[kifejezés] egy eltérő magyarázata: – ֶאָחד ֵמֲחִמָּׁשה ָיְצאּו – Minden öt [emberből 
csupán] egy vonult ki [Egyiptomból], – ְוַאְרָּבָעה ֲחָלִקים ֵמתּו – négyötödük pedig 
meghalt – ִּבְׁשלֶֹׁשת ְיֵמי ֲאֵפָלה – a háromnapos sötétség idején.16 

                                                 
7 Fentebb 2:3. 
8 Jesájá 19:6. 
9 Vagyis, hogy felkészítse az olvasót egy esetleges későbbi szövegértési nehézségre. 
10 Lentebb 17:8-13. 
11 5Mózes 2:32-36. 
12 4Mózes 21:33-35. 
13 Uo. 31:1-10. 
14 Josuá 1:14. 
15 1Mózes 14:14. 
16 Izrael fiai közül sokan voltak olyanok, akik nem kívánták elhagyni Egyiptomot, így hát, 

hogy az egyiptomiak ne lássák pusztulásukat, ezért ők a sötétség csapása idején haltak 
meg. (Möhiltá) 
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 ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו

   )יט, שמות יג(. ֶכםֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה ִאְּת

És Mózes magával vitte József csontjait, mivel József eskettetve 
megeskette Izráel fiait, mondván: Meg fog emlékezni rólatok Isten és 
akkor vigyétek el magatokkal csontjaimat innen. (2Mózes 13:19.) 

 ִהְׁשִּביָעם – József eskettetve megeskette [Izráel fiait]...17... – ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע
– [József] megeskette őket, – ֶׁשַּיְׁשִּביעּו ִלְבֵניֶהם – hogy ők megesketik majd fiaikat. – 
ִמָּידֶׁשִּיָּׂשאּוהּו ְלֶאֶרץ ְּכַנַען  – ,Miért nem arra eskette meg fiait – ְוָלָּמה לֹא ִהְׁשִּביַע ֶאת ָבָניו  – 
hogy [halálát követően] rögvest elvigyék [holttestét] Kánaán országába, –  ְּכמֹו
 – :József azt mondta – ָאַמר יֹוֵסף – ahogyan Jákob eskette meg [őt]?18 – ֶׁשִהְׁשִּביַע ַיֲעקֹב
 és – ְוָהָיה ִסֵּפק ְּבָיִדי ַלֲעׂשֹות – ,Én alkirály voltam Egyiptomban„ – ֲאִני ַׁשִּליט ָהִייִתי ְּבִמְצַרִים
kellő hatalmam volt ahhoz, hogy [így] cselekedjek, – ֲאָבל ָּבַני לא ַיִּניחּום ִמְצִרים ַלֲעׂשֹות – 
az egyiptomiak azonban nem engednék meg fiaimnak, hogy [így] cselekedjenek.” – 
 hogy amikor – ִלְכֶׁשִּיָּגֲאלּו ְוֵיְצאּו ִמָּׁשם – ,Ezért arra eskette meg őket – ְלָכְך ִהְׁשִּביָעם
majd kiszabadíttatnak és kimennek onnét, – ֶׁשִּיָּׂשאּוהּו – vigyék őt [földi 
maradványait] [magukkal] . 

 és akkor vigyétek el magatokkal... – ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם
csontjaimat innen. – ְלֶאָחיו ִהְׁשִּביַע ֵּכן – Bátyjait eskette meg erre.19 – ָלַמְדנּו – 
Következésképpen ebből azt tudjuk meg, – ֶׁשַאף ַעְצמֹות ָּכל ַהְּׁשָבִטים – hogy az összes 
fivér csontjait is – םֶהֱעלּו ִעָּמֶה  – magukkal vitték, – ר ִאְּתֶכםֶׁשֶּנֱאַמ  – mint írva van: 
magatokkal.20 

 
   )כ, שמות יג(.  ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם ִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר,ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת

És elvonultak Szukotból és táboroztak Étámban, a sivatag szélén. 
(2Mózes 13:20.) 

ֹום ַהֵּׁשִניַּבּי – ...És elvonultak Szukotból – ַוִּיְסעּו ִמֻּסּכֹת  – A második napon. – 
 megérkeztek – ָּבאּו ֵמַרְעְמֵסס ְלֻסּכֹות – Az első napon ugyanis – ֶׁשֲהֵרי ָּבִראׁשֹון
Rámszészből Szukotba.21 
                                                 
17 Miért ez az ismétlő („eskettetve megeskette”) kifejezés? 
18 1Mózes 47:29-31. 
19 De hiszen tudta, hogy fivérei nem lesznek képesek ezt megtenni. Akkor viszont nyilván 

úgy értette, hogy csontjait fivérei gyermekei vigyék majd magukkal, és akkor harmadik 
személyben kellett volna fogalmaznia, azaz: „És akkor vigyék el magukkal csontjaimat 
innen!” 

20 Vagyis a ti csontjaitokkal együtt. Ezért beszél József második személyben. 
21 Fentebb 12:37. 
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 ָלֶלֶכת ,ָלֶהםַויהָֹוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר 

   )כא, שמות יג(. יֹוָמם ָוָלְיָלה

És az Örökkévaló járt előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje 
őket az úton és éjjel tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy 
mehessenek nappal és éjjel. (2Mózes 13:21.) 

 A lánchotám] – ָנקּוד ַּפָּתח – ...hogy vezérelje őket az úton... – ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרְך
szó ל betűje] pátách-hal van vokalizálva, – ֶׁשהּוא ְּכמֹו ְלַהְנחֹוָתם – ami [így] ugyanaz, 
mintha [az állna a szövegben, hogy] löhánchotám,22 –  ְּכמֹו ַלְראֹוְתֶכם ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו
 hasonlóan ahhoz, hogy „hogy mutassa nektek (lárotchem) az utat, amelyen – ָבּה
menjetek”,23 – ֶׁשהּוא ְּכמֹו ְלַהְראֹוְתֶכם – [ahol is a lárotchem] ugyanaz, mint a 
löhárotchem („hogy mutassa nektek”). – ַאף ַּכאן ְלַהְנחֹוָתם ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח – [A szó] itt is 
[azt jelenti:] hogy vezesse őket egy megbízott révén.24 – ּוִמי הּוא ַהָּׁשִליַח – És ki ez a 
megbízott? – ַעּמּוד ֶהָעָנן – A felhőoszlop. – ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו – [Noha] az 
Örökkévaló saját maga, az Ő dicsőségében, – מֹוִליכֹו ִלְפֵניֶהם – vezette [a felhőt] 
előttük,25 – ּוִמָּכל ָמקֹום ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן – mégis biztosított egy felhőoszlopot, –  ֵהִכין
 – ֶׁשֲהֵרי ַעל ְיֵדי ַעּמּוד ֶהָעָנן ֵהם הֹוְלִכים – ,hogy annak révén vezesse őket – ְלַהְנחֹוָתם ַעל ָידֹו
mert [az izraeliták] a felhőoszlop révén vonultak. – ַעּמּוד ֶהָעָנן ֵאינֹו ְלאֹוָרה – A 
felhőoszlop nem arra szolgált, hogy világítson, – ֶאָּלא ְלהֹורֹוָתם ַהֶּדֶרְך – hanem arra, 
hogy mutassa nekik az utat. 

 
   )כב, שמות יג(.  ִלְפֵני ָהָעם,לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד ָהֵאׁש ָלְיָלה

Nem mozdította el a felhőoszlopot nappal és a tűzoszlopot éjjel a nép 
elől. (2Mózes 13:22.) 

 az Örökkévaló [Azaz] – ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – ...Nem mozdította el – לא ָיִמיׁש
[nem mozdította el] –  ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמםֶאת  – a felhőoszlopot nappal, –  ְוַעּמּוד ָהֵאׁש
 hogy a – ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן – ,Ez azt mondja [nekünk] – ַמִּגיד – .és a tűzoszlopot éjjel – ָלְיָלה
felhőoszlop – ַמְׁשִלים ְלַעּמּוד ָהֵאׁש – átadta helyét a tűzoszlopnak – ְוַעּמּוד ָהֵאׁש – és a 
tűzoszlop – ד ֶהָעָנןַמְׁשִלים ְלַעּמּו  – átadta helyét a felhőoszlopnak, – ֶׁשַעד ֶׁשּלֹא ִיְׁשַקע ֶזה – 
hogy mielőtt az egyik távozott volna, – עֹוֶלה ֶזה – a másik már megérkezett. 

 
                                                 
22 Nechemjá 9:19. Amikor a ה kiesik, a ל kapja meg a ה magánhangzóját. 
23 5Mózes 1:33. 
24 A löhánchotám szó hif’il (műveltető) alakban szerepel. 
25 Így amikor az áll a szövegben, hogy „És az Örökkévaló (Maga) járt előttük,” ez azt jelenti, 

hogy az Örökkévaló személyesen vezette a felhőt, amely viszont őket, vagyis az 
izraelitákat vezette. 
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   )א, שמות יד(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólott az Örökkévaló Mózeshez következőképpen: (2Mózes 14:1) 

 
 ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן ִנְכחֹו ,ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹת ֵּבין ִמְגּדֹל ּוֵבין ַהָּים

   )ב, שמות יד(. ַתֲחנּו ַעל ַהָּים

Szólj Izráel fiaihoz, forduljanak vissza és táborozzanak Pi-háchirot előtt, 
Migdól és a tenger között; Báál Cefón előtt üssetek tábort, vele szemben 
a tenger mellett. (2Mózes 14:2.) 

 Egyiptom – ַלֲאחֹוֵריֶהם ְלַצד ִמְצַרִים ָהיּו ְמָקְרִבין – ...forduljanak vissza... – ְוָיֻׁשבּו
[határaihoz] közel haladtak – יִׁשיָּכל יֹום ַהְּׁשִל  – az egész harmadik napon, –  ְּכֵדי
 s az így azt – ֶׁשּיֹאַמר ּתֹוִעים ֵהם ַּבֶּדֶרְך – ,hogy félrevezessék a fáraót – ְלַהְטעֹות ֶאת ַּפְרעֹה
mondhassa: „Elvesztek [a héberek] a pusztaságban,” – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:26 
'ה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוְוָאַמר ַּפְרעֹ –  – „És a fáraó így fog szólani Izráel fiairól...”. 

 – הּוא ִּפיתֹום – ...és táborozzanak Pi-háchirot előtt... – ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹות
[Pi-háchirot tulajdonképpen] Pitom,27 – ו ִנְקָרא ִּפי ַהִחירֹותיְוַעְכָׁש  – de ekkor Pi-
háchirot-nak (nyitott száj) nevezték, – ַעל ֵׁשם ֶׁשַּנֲעׂשּו ָׁשם ְּבֵני חֹוִרין – mert [az izraeliták] 
itt váltak szabad emberekké (bné chorin). –  ְזקּוִפיםּוְוֵהם ְׁשֵני ְסָלִעים ְּגבֹוִהים  – [Pi-háchi-
rot] két magas és függőleges sziklatömb volt, – ְוַהַּגְיא ֶׁשֵּביֵניֶהם – és a [két sziklatömb] 
között [húzódó] völgyet – ָקרּוי ִּפי ַהְּסָלִעים – nevezték a sziklák szájának (pi). 

 Ez az – הּוא ִנְׁשַאר ִמָּכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים – Báál Cefón előtt...28... – ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹון
egy megmaradt Egyiptom istenségei közül, – ְּכֵדי ְלַהְטעֹוָתן – hogy félrevezessék őket, 
 hogy az ő istenüket – ָקָׁשה ִיְרָאָתן – ,s [az egyiptomiak] azt mondhassák – ֶׁשּיֹאְמרּו –
[túl] nehéz [legyőzni].29 – ְוָעָליו ֵּפַרׁש ִאּיֹוב – Erre vonatkozóan mondta Jób, hogy – 
 Népeket késztet hibázni, [vagyis megadja nekik a lehetőséget, hogy„ – ַמְׂשִּגיא ַלּגֹוִים
vétkezzenek,] – ַוְיַאְּבֵדם – hogy aztán elpusztíthassa őket.”30  

 
   )ג, שמות יד(.  ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר,ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ

                                                 
26 Következő vers. 
27 E név a pi (száj) és a tom (szátum – zárt) szavak összevonásából jött létre; azért kapta a 

hely ezt a nevet, mert soha egyetlen rabszolga sem volt képes onnét megszökni. 
28 Hát nem pusztították el az összes egyiptomi istenbálványt (2Mózes 12:12.; 4Mózes 

33:4.)? 
29 Ily módon adva a lehetőséget az egyiptomiaknak, hogy továbbra is a rossz utat válasszák, 

és üldözzék csak őket tovább, hogy végül aztán elpusztuljanak. 
30 Jób 12:23. 



Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.) 165   ְּבַׁשַּלח ָרָׁשתָּפ 

És a fáraó így fog szólani Izráel fiairól: Eltévedtek ők ebben az 
országban, bezárult rájuk a sivatag. (2Mózes 14:3.) 

 – ,Amikor a fülébe jut – ְּכֶׁשִּיְׁשַמע – ...És a fáraó így fog szólani – ְוָאַמר ַּפְרעֹה
 .hogy [az izraeliták] megfordultak, hogy elinduljanak visszafelé – ֶׁשֵהם ָׁשִבים ַלֲאחֹוֵריֶהם

 [:livné Jiszráél) azt jelenti] – ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ...Izráel fiairól... – ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
Izráel fiairól.31 – ִיָּלֵחם ָלֶכם ֲעֵליֶכם' ְוֵכן ה  – Hasonlóan: „Az Örökkévaló harcol 
láchem”32 – érettetek, – ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא – [vagy:] „mondjad felőlem (li): Ő az én 
fivérem,”33 – ִאְמִרי ָעַלי – [azaz:] „Mondjad rólam.” 

 be vannak zárva és [Azaz] – ְּכלּוִאים ּוְמֻׁשָּקִעים – ...Eltévedtek ők... – ְנֻבִכים ֵהם
elmerültek; – ץ"ּוְבַלַעז שירי  – ófranciául serez (bezárva). – ְּכמֹו ִנְבֵכי ָים – [A növuchim 
szónak] ugyanaz [a gyökere,] mint a nivché jám („a tenger forrásáig”)34 –  ְּבֵעֶמק
 a [vagy] – ִמְּבִכי ְנָהרֹות – a böémek hábáchá („a Siralom völgyén”)35 [vagy] – ַהָּבָכא
mibchi nöhárot („a folyók mélyéről”)36 [szövegrészekben]. – ְנֻבִכים ֵהם – [Így hát a] 
növuchim hém azt jelenti: – ְּכלּוִאים ֵהם ַּבִּמְדָּבר – „Be vannak zárva a pusztaságban, – 
 – ּוְלֵהיָכן ֵיֵלכּו – ,nem tudják, hogyan keveredjenek ki belőle – ֶׁשֵאיָנן יֹוְדִעין ָלֵצאת ִמֶּמּנּו
sem azt, hogy merre menjenek.” 

 
 ,ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה

   )ד, שמות יד(. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן

És én megkeményítem a fáraó szívét és űzőbe veszi őket és dicsőséget 
szerzek a fáraón és egész seregén [keresztül] és megtudják az 
egyiptomiak, hogy én vagyok az Örökkévaló; – és így is cselekedtek. 
(2Mózes 14:4.) 

ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  – ...és dicsőséget szerzek a fáraón... – ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה
ְׁשמֹו ִמְתַּגֵּדל  – ,Amikor az Örökkévaló bosszút áll a gonoszokon –  ָּבְרָׁשִעיםִמְתַנֵּקם

 És még az is áll [a – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – .a Neve felmagasztaltatik és megdicsőül – ּוִמְתַּכֵּבד
Szentírásban]:37 – ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאּתֹו ְוגֹוֵמר – „Megbüntetem, stb.,” – ְוַאַחר ָּכְך – majd: – 
 ְונֹוַדְעִּתי ְוגֹוֵמר – ,Így mutatom meg, hogy nagy és szent vagyok„ – ְוִהְתַגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי

                                                 
31 A ל prefixum rendszerint azt jelenti: -hoz/-hez/-höz, -nak/-nek. Itt azt jelenti: -ról/-ről, 

vmire/vkire vonatkozólag. 
32 14. vers. 
33 1Mózes 20:13. 
34 Jób 38:16. 
35 Zsoltárok 84:7. 
36 Jób 28:11. 
37 Jechezkél 38:22-23. 
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– és megismertetem magamat, stb.” – ְואֹוֵמר – Meg még az is áll [a Szentírásban]:38 
נֹוָדע  – :majd – ְוַאַחר ָּכְך – ”,Ott törte össze a tüzes nyilakat„ – ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת –
 Meg még az is áll [a – ְואֹוֵמר – ”.Ismerik Istent Júdában„ – ִּביהּוָדה ֱאלִֹהים
Szentírásban]: – נֹוַדע ה'  – „Megismertette magát az Örökkévaló, – ִמְׁשָּפט ָעָׂשה – 
igazságot szolgáltatott.”39 

הּוא ִהְתִחיל  – ...a fáraón és egész seregén [keresztül]... – ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו
ּוִמֶּמּנּו ִהְתִחיָלה  – .mert ő kezdte a vétkezést [Először a fáraón keresztül] – ַּבֲעֵבָרה
 .Ezért a büntetés is vele kezdődött – ַהֻּפְרָענּות

 [,Ezt azért említi a Tóra] – ְלַהִּגיד ִׁשְבָחן – ...és így is cselekedtek... – ַוַּיֲעׂשּו ֵכן
hogy dicséretüket zengje, – ֶׁשָּׁשְמעּו ְלקֹול מֶֹׁשה – amiért hallgattak Mózesre – ְולֹא ָאְמרּו 
– és nem mondták: – ֵהיַאְך ִנְתָקֵרב ֶאל רֹוְדֵפינּו – „Hogyan közelíthetnénk üldözőinkhez? 
 Ehelyett azt – ֶאָּלא ָאְמרּו – ”.Inkább meneküljünk el [előlük] – ָאנּו ְצִריִכים ִלְברֹוַח –
mondták: – ֵאין ָלנּו ֶאָּלא – „Kizárólagos [feladatunk] az, [hogy engedelmeskedjünk] – 
 ”.Ámrám fia40 szavainak – ִּדְבֵרי ֶּבן ַעְמָרם

 
 ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרעֹה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי ,ד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעםַוֻּיַּג

   )ה, שמות יד(. ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו

És elmondták Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, és 
megváltozott a fáraónak és szolgáinak szíve a nép iránt, és szóltak: mit 
tettünk, hogy elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból?! (2Mózes 14:5.) 

ִאיְקטֹוִרין ָׁשַלח  – ...És elmondták Egyiptom királyának – ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים
 és mivel – ְוֵכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים – ,Felügyelőket küldött velük [a fáraó] – ִעָּמֶהם
elérkezett a harmadik nap, – ֶׁשָקְבעּו ֵליֵלְך ְוָלׁשּוב – amelyről megegyeztek, hogy 
elmennek és visszatérnek,41 – ְוָראּו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזִרים ְלִמְצַרִים – és látták, hogy [a zsidók] 
nem térnek vissza Egyiptomba, – ָּבאּו ְוִהִּגידּו ְלַפְרעֹה ַּבּיֹום ָהְרִביִעי – akkor jöttek, és 
elmondták a fáraónak a negyedik napon. – ַבֲחִמיִׁשי ּוַבִּׁשִּׁשי ָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם – Az ötödik 
és hatodik napon üldözőbe vették őket [az egyiptomiak], –  ְׁשִביִעי ָיְרדּו ַלָּיםְוֵליל  – a 
hetedik nap éjjelén lementek a tengerhez, – ְּבַׁשֲחִרית ָאְמרּו ִׁשיָרה – reggel pedig a 
[Tenger] Dalát mondták [a zsidók].42 – ְוהּוא יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח – Ez Peszách hetedik 
napján történt, – יָרה ַּביֹום ַהְּׁשִביִעיְלָכְך ָאנּו קֹוִרין ַהִּׁש  – ezért olvassuk [a Tórából] mi is 
[az ünnep] hetedik napján a Tenger Dalát. 

                                                 
38 Zsoltárok 76:2-4. 
39 Uo. 9:17. 
40 Azaz Mózes. 
41 Lásd 2Mózes 8:23. 
42 Uo. 15. fejezet 



Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.) 167   ְּבַׁשַּלח ָרָׁשתָּפ 

 ,megváltozott ahhoz képest – ֶנְהַּפְך ִמַּמה ֶּׁשָהָיה – ...és megváltozott... – ַוֵּיָהֵפְך
amilyen korábban volt, – ֶׁשֲהֵרי ָאַמר ָלֶהם – mert [először] azt mondta nekik:43 –  קּומּו
 – ְוֶנְהַּפְך ֵלב ֲעָבָדיו – ”.Kerekedjetek föl, távozzatok népem köréből„ – ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמי
Szolgáinak szíve is megváltozott, – ֶׁשֲהֵרי ְלֶׁשָעַבר ָהיּו אֹוְמִרים לֹו – mert korábban azt 
mondták nekik:44 – י ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁשַעד ָמַת  – „Meddig lesz ez az ember kelepce 
ellenünk?” – ְוַעְכָׁשו ֶנֶהְפכּו – és most meggondolták magukat, – ִלְרדֹוף ַאֲחֵריֶהם – hogy 
üldözőbe vegyék őket – ִּבְׁשִביל ָממֹוָנם ֶׁשִהְׁשִאילּום – a vagyontárgyaik miatt, amelyeket 
nekik adtak. 

 [:méávdénu azt jelenti] – ֵמֲעבֹוד אֹוָתנּו – ...a mi szolgálatunkból... – ֵמָעְבֵדנּו
szolgálatunkból. 

 
   )ו, שמות יד(.  ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו,ַוֶּיְאסֹר ֶאת ִרְכּבֹו

És befogatta szekerét, és népét magával vitte. (2Mózes 14:6.) 

ֶאת ִרְכּבֹוַוֶּיְאסֹר   – És befogatta szekerét... – הּוא ְּבַעְצמֹו – ő saját maga. 
 Szavakkal vette – ְמָׁשָכם ִּבְדָבִרים – .és népét magával vitte... – ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו

rá őket [a fáraó]: – ָלִקינּו ְוָנְטלּו ָממֹוֵננּו – megvertek minket, elvették pénzünket – 
ַוֲאִני לֹא ֶאְתַנֵהג  – !Jöjjetek velem – ּבֹואּו ִעִּמי – !és még el is küldtük őket – ְוִׁשַּלְחנּום
ֶּדֶרְך  – .Én nem fogok úgy viselkedni veletek, mint a többi király – ִעָּמֶכם ִּכְׁשָאר ְמָלִכים
 hogy a – ֲעָבָדיו קֹוְדִמין לֹו ַּבִּמְלָחָמה – ,A többi királynak az a szokása – ְׁשָאר ְמָלִכים
szolgák előttük mennek a háborúba, – ַוֲאִני ַאְקִּדים ִלְפֵניֶכם – de én előttetek fogok 
menni – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van: – ּוַפְרעֹה ִהְקִריב – „A fáraó közeledett”45 –  ִהְקִריב

ֶּדֶרְך ְׁשָאר  – .saját maga közeledett és megelőzte hadseregét –  ֵחילֹוָתיוַעְצמֹו ּוִמֵהר ִלְפֵני
 hogy annyit – ִלּטֹול ִּבָּזה ָּברֹאׁש ְּכמֹו ֶׁשִּיְבַחר – ,A többi királynak az a szokása – ְמָלִכים
vesz el a zsákmányból, amennyi neki tetszik, – ֵחֶלקֲאִני ַאְׁשֶוה ִעָּמֶכם ְּב  – de én veletek 
egyenlő arányban veszek majd – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van [hogy azt mondta]:46 – 
 .”zsákmányt osztok...„ – ֲאַחֵּלק ָׁשָלל

 
   )ז, שמות יד(.  ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו,ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים

És maga mellé vett hatszáz hadiszekeret, válogatottakat, és Egyiptom 
egész szekérhadát, és vitézek voltak mindegyiken. (2Mózes 14:7.) 

                                                 
43 Fentebb 12:31. 
44 Uo. 10:7. 
45 Uo. 14:10. 
46 Uo. 15:9. 
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ָּבחּור  – .válogatott [:báchur azt jelenti] – ִנְבָחִרים – ...válogatottak... – ָּבחּור
 Ezeknek – ָּכל ֶרֶכב ְוֶרֶכב ֶשְּבִמְנָין ֶזה – .a báchur szó egyes számban szerepel – ְלׁשֹון ָיִחיד
a hadiszekereknek mindegyikét – ָהָיה ָּבחּור – [külön gonddal] válogatták ki. 

ּוֵמֵהיָכן ָהיּו ַהְּבֵהמֹות  – ...és Egyiptom egész szekérhadát... – ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִים
 Ha azt mondod, az – ִאם ּתֹאַמר ִמֶּׁשל ִמְצַרִים – ?Honnan voltak hozzá az állatok – ַהָּללּו
egyiptomiaké volt, – ֲהֵרי ֶנֱאַמר – [nem lehet] hiszen az van írva:47 –  ַוָּיָמת ּכֹל ִמְקֵנה
 és ha a – ְוִאם ּתֹאַמר ִמֶּׁשל ִיְׂשָרֵאל – ,”És elhullott Egyiptom minden jószága„ – ִמְצָרִים
zsidóké lett volna, – ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר – [az sem lehet] hiszen az van írva:48 –  ְוַגם ִמְקֵננּו ֵיֶלְך
ִמן ַהָּיֵרא  – ?Kié volt hát – ִמֶּׁשל ִמי ָהיּו – .”És a mi jószágunk is velünk fog jönni„ – ִעָּמנּו
'ֶאת ְּדַבר ה  – Azé „aki félte az Örökkévaló szavát, [és beterelte jószágát a házakba]”.49 
 Az„ – ָּכֵׁשר ֶׁשְּבִמְצִרים ֲהרֹוג – :Ezért mondta Simon rabbi – ִמַּכאן ָהָיה ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר –
egyiptomiak közül a jókat is meg kell ölni, – טֹוב ֶׁשַּבְּנָחִׁשים ְרצֹוץ ֶאת מֹוחֹו – a kígyók 
közül a jóknak is szét kell zúzni a fejét”. 

 – ָׂשֵרי ְצָבאֹות – .és vitézek voltak mindegyiken... – ְוָֹשִלִׁשים ַעל ֻּכּלֹו
[vösálisim azt jelenti:] tisztek; – ְּכַתְרּגּומֹו – ahogyan Onkelosz is fordítja. 

 
.  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל יְֹצִאים ְּבָיד ָרָמה,ּדֹף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיַחֵּזק ְיהָֹוה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוִּיְר

  )ח, שמות יד(

És az Örökkévaló megkeményítette a fáraó, Egyiptom királyának szívét 
és üldözőbe vette Izráel fiait, mert Izráel fiai kivonultak magasra emelt 
kézzel. (2Mózes 14:8.) 

ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה' ַחֵּזק הַוְי  – És az Örökkévaló megkeményítette a fáraó, 
[Egyiptom királyának] szívét...50 – ֶׁשָהָיה ּתֹוֶלה ִאם ִלְרּדֹוף ִאם ָלאו – [Ezt azért említi 
ezen a helyen a Tóra,] mert [a fáraó] nem volt biztos benne, hogy üldözőbe vegye-e 
őket vagy sem,51 – ְוִחֵּזק ֶאת ִלּבֹו – [az Örökkévaló tehát] megkeményítette a szívét, – 
 .hogy vegye üldözőbe őket – ִלְרּדֹוף

 Azaz büszke – ִּבְגבּוָרה ְּגבֹוָהה ּוְמֻפְרֶסֶמת – .magasra emelt kézzel... – ְּבָיד ָרָמה
és nyíltan fitogtatott erővel.52 

 

                                                 
47 Uo. 9:6. 
48 Uo. 10:26. 
49 Uo. 9:20. 
50 Azt, hogy az Örökkévaló megkeményítette a fáraó szívét nem az megelőzően kellett 

volna megemlíteni, hogy a fáraó előkészítette egész szekérhadát (előző vers)? 
51 Azaz kétségei voltak még azt követően is, hogy felszerelte harci szekerét. 
52 Nem lopva távoztak, hanem nyíltan és bátran. 
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 ַעל ִּפי ,פּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוס ֶרֶכב ַּפְרעֹה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹוַוִּיְרְּד
   )ט, שמות יד(. ַהִחירֹת ִלְפֵני ַּבַעל ְצפֹן

És üldözték őket az egyiptomiak a fáraónak minden lova, szekérhada, 
lovasai és serege és utól is érték őket, amint táboroztak a tengernél, Pi-
Háhirotnál, Báal Cefón előtt. (2Mózes 14:9.) 

 
 ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ,ּוַפְרעֹה ִהְקִריב

   )י, שמות יד(. הְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָֹו

És midőn a fáraó közeledett, Izráel fiai fölemelték szemüket és íme az 
egyiptomiak nyomulnak utánuk és féltek nagyon és fölkiáltottak Izráel 
fiai az Örökkévalóhoz. (2Mózes 14:10.) 

ה לֹו ִלְכּתֹוב ּוַפְרעֹה ָקַרבָהָי – ....És midőn a fáraó közeledett – ּוַפְרעֹה ִהְקִריב  – 
Az kellene álljon a szövegben: uFár’o káráv.53 – ַמהּו ִהְקִריב – Akkor hát miért 
szerepel hikriv54 [a szövegben]? – ִהְקִריב ַעְצמֹו – Késztette magát, hogy közeledjen, – 
ְּכמֹו  – ,és erőfeszítéseket tett, hogy [katonái] előtt haladjon – ְוִנְתַאֵּמץ ְלַקֵּדם ִלְפֵניֶהם
 .ahogyan azt korábban megbeszélte velük [,annak megfelelően] – ֶׁשִהְתָנה ִעָּמֶהם

 – ְּבֵלב ֶאָחד ְּכִאיׁש ֶאָחד – nyomulnak utánuk...55... – נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם
Egyetértésben, egy emberként.56 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ְוִהֵּנה ִמְצַרִים
 [azaz] – ָראּו ַשֹר ֶׁשל ִמְצַרִים – :És íme az egyiptomi nyomul utánuk – נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהם
Egyiptom őrzőangyalát pillantották meg, – נֹוֵסַע ִמן ַהָּׁשַמִים – amint érkezik a 
mennyekből, – ַלֲעזֹור ְלִמְצַרִים – hogy segítse az egyiptomiakat. 

 Ősatyáik példáját – ָּתְפׂשּו ֻאָּמנּות ֲאבֹוָתם – ...és fölkiáltottak... – ַוִּיְצֲעקּו
követték.57 – ְּבַאְבָרָהם הּוא אֹוֵמר – Ábrahámmal kapcsolatban ez áll [a Szentírásban]:58 
 – ְּבִיְצָחק – arra helyre, ahol [az Örökkévaló előtt] állt.”59„ – ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם –
Izsákkal kapcsolatban:60 – ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה – „imádkozni a mezőre.” – ְּבַיֲעקֹב – Jákobbal 
kapcsolatban:61 – ַוִּיְפַגע ַּבָּמקֹום – „Eljutott egy helyre.”62 
                                                 
53 Azaz kál (egyszerű cselekvő) alakban. 
54 Hif’il (műveltető) alak. 
55 A noszéá egyes számban szerepel; miért nem többes számban: nosz’im? 
56 Ezért az egyes számú alak. 
57 Vagyis imádkoztak. 
58 1Mózes 19:27. 
59 Utalás arra a helyre, ahol Ábrahám megállt az Örökkévaló előtt és azért imádkozott 

hozzá, hogy ne pusztítsa el Szodomát. 
60 Uo. 24:63. 
61 Uo. 28:11. 
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 ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ,ִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּברַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין ְקָב

   )יא, שמות יד(. ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים

És szóltak Mózeshez: Talán mert nincs elég sírhely Egyiptomban, azért 
hoztál ki bennünket, hogy meghaljunk a sivatagban? – Mit tettél velünk, 
hogy kivezettél Egyiptomból? (2Mózes 14:11.) 

 ְוִכי ֵמֲחַמת ֶחְסרֹון ְקָבִרים – ...Talán mert nincs elég sírhely... – ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים
– [Azaz] sírhelyhiánynak köszönhető, – ֶׁשֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים – [azaz,] hogy nincsenek 
sírok Egyiptomban, – ְלִהָּקֵבר ָׁשם – hogy ott temessenek el bennünket, – ְלַקְחָּתנּו ִמָּׁשם 
– ezért hoztál el bennünket onnét? – ש ְּבַלַעז"ן פושי"א דנו"לנצייר פ"פו י"ש  – 
Ófranciául se por feilance de non foses.63 

 
 ִּכי טֹוב ָלנּו ,ְצַרִים ֵלאמֹר ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִיםֲהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמ

   )יב, שמות יד(. ֲעבֹד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר

Nem azt mondottuk-e neked Egyiptomban, szólván: hagyj minket, hadd 
szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk az egyiptomiakat 
szolgálni, mint elveszni a sivatagban. (2Mózes 14:12.) 

ְוֵהיָכן  – ...mondottuk[-e] neked Egyiptomban... – ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים
ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשּפֹוט' ֵיֶרא ה – ?Hol mondták ezt neki – ִּדְּברּו  – „Tekintsen rátok az 
Örökkévaló és legyen bíró.”64 

 mimuténu azt] – ֵמֲאֶׁשר ָנמּות – .mint elveszni a sivatagban... – ִמֻּמֵתנּו
jelenti:] annál, hogysem elpusztuljunk. – ְוִאם ָהָיה ָנקּוד ְמָלאּפּום – Ha mölápum-mal65 
lett volna vokalizálva, – ָהָיה ִנְבָאר ִמִּמיָתֵתנּו – akkor az lett volna a magyarázata, hogy 
halálunknál! – ַעְכָׁשו ֶׁשָּנקּוד ְּבׁשּוֻרק – Ámde így, hogy suruk-kal66 van vokalizálva, – 
ְוֵכן  – .a magyarázat a következő: annál, hogysem elpusztuljunk – ִנְבָאר ֵמֲאֶׁשר ָנמּות
ְוֵכן  – Hasonlóan: „Mi jitén muténi – Bár meghaltunk volna.”67 – ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ֶׁשָּנמּות
                                                                                                                                      
 
 
62 Ahol imádkozott. 
63 „Talán csak nem a sírok hiánya miatt.” 
64 Fentebb 5:21. Amikor Izrael fiai közül egyesek kifogásolták, hogy Mózes és Áron 

megpróbálta rávenni a fáraót arra, hogy elengedje Izrael fiait Egyiptomból. 
65 Rási a mölápum kifejezéssel utal arra a magánhangzóra, amelyet mi cholám-nak 

nevezünk, vagyis: ha a szó úgy hangzana, hogy mimoténu, akkor a mimávet selánu – 
„halálunknál” – szavak összevonásaként lehetne értelmezni. 

66 Más néven kubuc-cal. 
67 Lentebb 16:3. 
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 Hasonlóan: „Bárcsak én haltam volna meg (muti),”68 – ִמי ִיֵּתן מּוִתי ְּדַאְבָׁשלֹום
Avsalomról szólva, – ֶׁשָאמּות – [ahol a muti azt jelenti:] meghalnék, –  ְּכמֹו ְליֹום קּוִמי
 vagy] – ַעד יֹום ׁשּוִבי ְבָׁשלֹום – mint az „arra a napra, amikor előlépek (kumi)”69 – ְלַעד
az] „amíg békében vissza nem térek (suvi)”70 [szövegrészekben], – ֶׁשָאקּום ֶׁשָאׁשּוב – 
[ahol a kumi és a suvi azt jelenti, hogy] előlépek [illetve] visszatérek. 

 
 ִּכי ,יָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹוםַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּת

   )יג, שמות יד(. ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תִֹסיפּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם

És szólott Mózes a néphez: Ne féljetek, álljatok nyugodtan és nézzétek 
az Örökkévaló segítségét, amit ma értetek cselekszik, mert amint ma 
láttátok az egyiptomiakat, nem fogjátok többé őket látni ezentúl soha! 
(2Mózes 14:13.) 

 mert amint ma láttátok az... – ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ְוגֹוֵמר
egyiptomiakat stb. – ִאיֶתם אֹוָתםַמה ֶּׁשְר  – Az, hogy láttátok őket, – ֵאינֹו ֶאָּלא ַהּיֹום – 
az csak ma [volt].71 – ַהּיֹום הּוא ֶׁשְרִאיֶתם אֹוָתם – Ez az a nap, amikor láttátok őket, – 
 .de soha többé nem fogjátok látni [őket] – ְולֹא תֹוִסיפּו עֹוד

 
   )יד, שמות יד(. ם ַּתֲחִריׁשּון ְוַאֶּת,ְיהָֹוה ִיָּלֵחם ָלֶכם

Az Örökkévaló harcol nektek, ti pedig hallgassatok! (2Mózes 14:14.) 

 láchem azt] – ִּבְׁשִביְלֶכם – ...Az Örökkévaló harcol nektek – ִיָּלֵחם ָלֶכם
jelenti:] értetek. – ִנְלָחם ָלֶהם' ְוֵכן ִּכי ה  – Hasonlóan: „mert az Örökkévaló harcol értük 
(láhem).”72 – ְוֵכן ִאם ָלֵאל ְּתִריבּון – Hasonlóan: „vagy Isten mellett (láÉl) perbe 
szállni?”73 – ְוֵכן ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי – Hasonlóan: „aki szólt hozzám (li).”74 –  ְוֵכן ַהַאֶּתם ְּתִריבּון
 Hasonlóan: „Ti akartok perelni a Báálért (láBáál)?”75 – ַלַּבַעל

 
   )טו, שמות יד(.  ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי

                                                 
68 2Sámuel 19:1. Ekképpen siránkozott Dávid, amikor hírt kapott Avsalom haláláról. 
69 Cefánjá 3:8. 
70 2Krónikák 18:26. 
71 Ez az utolsó nap, hogy láttátok őket. 
72 Lentebb 25. vers. 
73 Jób 13:8. 
74 1Mózes 24:7. 
75 Bírák 6:31. 
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És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Miért kiáltasz hozzám? – Szólj Izráel 
fiaihoz, és induljanak! (2Mózes 14:15.) 

יַמה ִּתְצַעק ֵאָל  – ...Miért kiáltasz hozzám?...76 – ָלַמְדנּו – [Ebből] megtudjuk, – 
 – ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – ,hogy Mózes állt és imádkozott – ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל
[amikor] Isten így szólt hozzá: – לא ֵעת ַעָּתה ְלַהֲאִריְך ִּבְתִפָּלה – „Most nincs idő hosszas 
imádkozásra, – ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְנתּוִנין ְּבָצָרה – [most,] amikor Izrael veszélyben van.” –  ָּדָבר
ָעַלי ַהָּדָבר ָּתלּוי ְולֹא  – Egy másik magyarázat: „Miért kiáltasz?”77 – ַאֵחר ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי
 ,Hasonlóan ahhoz – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַהָּלן – Ez a dolog Tőlem függ, nem tőled.”78 – ָעֶליָך
ami egy másik helyen olvasható:79 – ַעל ָּבַני ְוַעל ּפֹוַעל ָיַדי – „Fiaimra és kezem mun-
kájára vonatkozóan – ְּתַצֻּוִני – ti akartok Engem utasítani, [amikor őket tekintve már 
előre eltervezett tervem van]?!” 

ֵאין ָלֶהם  – Szólj Izráel fiaihoz, és induljanak!80... – ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו
 ֶׁשֵאין ַהָּים עֹוֵמד ִּבְפֵניֶהם – ,Nincs más teendőjük, mint az, hogy elinduljanak – ֶאָּלא ִלַּסע
– mert a tenger nem fogja útjukat állni. – ְּכַדאי ְזכּות ֲאבֹוֵתיֶהם ְוֵהם – Elegendő őseik 
érdeme és az ő érdemük, – ְוָהֱאמּוָנה ֶׁשֶהֱאִמינּו ִבי – és a bizalom, amelyet belém 
helyeztek, – ְוָיְצאּו – amikor kimentek [Egyiptomból], – ִלְקרֹוַע ָלֶהם ַהָּים – ahhoz, hogy 
kettéválassza számukra a tengert.81 

 
.  ְוָיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה,ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו

   )טז, שמות יד(

Te pedig emeld fel botodat és nyujtsd ki karodat a tenger fölé és hasítsd 
ketté és Izráel fiai menjenek be a tengerbe száraz földön. (2Mózes 14:16.) 

 

                                                 
76 Komoly veszélyhelyzetben nem helyénvaló-e, ha az ember Istenhez fohászkodik? 
77 A „hozzám” szó fölöslegesnek tűnik. Elég lett volna azt mondani: „Miért kiáltasz?” A 

magyarázat: Az ֵאָלי (hozzám) és az ָעַלי (rajtam) nagyon hasonlítanak egymáshoz. 
Ebben az értelemben pedig az idézet így is értelmezhető: „Miért kiáltasz? Rajtam… – 
azaz fölösleges kiáltanod, rajtam múlik ez a dolog. 

78 Azaz fölösleges közbenjárnod Izrael érdekében, mert a veszélyből való megszabadításuk 
terve már készen áll. 

79 Jesájá 45:11. 
80 A parancsnak, hogy induljanak, nem a következő vers után kellene elhangzania, miután 

Isten utasítja Mózest, hogy válassza ketté a tengert?! 
81 Vagyis azzal, hogy bátran elindulnak, mutatják meg, hogy bíznak bennem, és ezzel 

kiérdemlik, hogy a tenger kettéváljon előttük. Ez a magyarázata a versek sorrendjének, 
hogy még mielőtt szó van a kettéválásról, már az van írva, hogy induljanak. 
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.  ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו,ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם
 )יז, שמות יד(

És én íme megkeményítem az egyiptomiak szívét és utánuk nyomulnak 
és dicsőséget szerzek a fáraón és egész seregén, szekérhadán és 
lovasain. (2Mózes 14:17.) 

 
 )יח, שמות יד(.  ְּבִהָּכְבִדי ְּבַפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו,ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה

És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Örökkévaló, midőn 
dicsőséget szerzek a fáraón, szekérhadán és lovasain. (2Mózes 14:18.) 

 
 ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ,ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם

   )יט, שמות יד(. ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

És elvonult Isten angyala, aki előbb Izráel tábora előtt haladt és ment 
mögöttük és elvonult a felhőoszlop előlük és megállott nyomukban. 
(2Mózes 14:19.) 

 Hogy – ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים – ...és ment mögöttük... – ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם
elválassza az egyiptomi tábort – ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל – az izraelita tábortól –  ּוְלַקֵּבל ִחִּצים
 és, hogy felfogja az egyiptomiak nyilait és – ּוְבִליְסְטָראֹות ֶׁשל ִמְצַרִים
[katapult]lövedékeit. – ְּבָכל ָמקֹום הּוא אֹוֵמר – [A Szentírásban] minden más helyen ez 
áll: – ַמְלַאְך ה'  – „az Örökkévaló angyala,” – ְוַכאן ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים – itt azonban [az áll]: 
„Isten (Elohim) angyala.” – ֵאין ֱאלִֹהים ְּבָכל ָמקֹום ֶאָּלא ִּדין – Ahol az „Elohim” 
[Istennév] szerepel, ott mindig csupán „ítéletet” jelent. – דְמַלֵּמ  – Ez [pedig] azt 
tanítja, – ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְנתּוִנין ַּבִּדין – hogy Izrael megítéltetett – ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה – abban a 
pillanatban, – ִאם ְלִהָּנֵצל – hogy vajon [érdemes-e arra,] hogy megmentse [az 
Örökkévaló] – ִאם ְלֵהָאֵבד ִעם ִמְצָרִים – vagy pusztuljon el az egyiptomiakkal együtt. 

 Miután – ְּכֶׁשָחְׁשָכה – ...és elvonult a felhőoszlop... – ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן
besötétedett – ְוִהְׁשִלים ַעּמּוד ֶהָעָנן ֶאת ַהַּמֲחֶנה – és a felhőoszlop átadta [az izraeliták] 
táborát – ְלַעּמּוד ָהֵאׁש – [és átadta helyét] a tűzoszlopnak, – לא ִנְסַּתֵּלק ֶהָעָנן – a felhő 
nem távozott el, – ְּכמֹו ֶׁשָהָיה ָרִגיל ְלִהְסַּתֵּלק ַעְרִבית – mint ahogyan általában esténként, 
 hanem inkább mögöttük – ֶאָּלא ָנַסע ְוָהַלְך לֹו ֵמַאֲחֵריֶהם – ,teljesen [vagyis] – ְלַגְמֵרי –
vonult tovább, – ְלַהֲחִׁשיְך ְלִמְצָרִים – hogy sötétbe borítsa az egyiptomiakat. 

 
 ְולֹא ָקַרב ֶזה ,ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶֹׁשְך ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה

   )כ, דשמות י(. ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה
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És Egyiptom tábora és Izráel tábora közé került, és ott volt a felhő és a 
sötétség; és az bevilágította az éjszakát, és nem közeledett egyik a 
másikhoz egész éjjel. (2Mózes 14:20.) 

 És Egyiptom tábora [és Izráel tábora] közé – ַוָּיבֹא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים
került. – ָמָׁשל – Ez [ahhoz a helyzethez] hasonlítható, – ַלְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך – amikor valaki 
úton van, – ּוְבנֹו ְמַהֵּלְך ְלָפָניו – s a fia előtte gyalogol. – ָּבאּו ִלְסִטים ִלְׁשּבֹותֹו – Ha 
útonállók közelednének [feléjük], hogy elrabolják [a fiút], – ְנָטלֹו ִמְּלָפָניו ּוְנָתנֹו ְלַאֲחָריו – 
[az apa] elvenné maga elől [a fiút], és maga mögé vonná, [hogy megóvja gyermekét 
az elölről fenyegető veszélytől]. – ָּבא ְזֵאב ֵמַאֲחָריו – Ha pedig egy farkas tűnne fel 
hátulról, – נֹו ְלָפָניוְנָת  – fogná [a fiút] és maga elé vonná. – ָּבאּו ִלְסִטים ְלָפָניו – Ha [pe-
dig] útonállók közelítenék meg [őket] elölről, – ּוְזֵאִבים ֵמַאֲחָריו – hátulról pedig 
farkasok, – ְנָתנֹו ַעל ְזרֹועֹו ְוִנְלַחם ָּבֶהם – karjára venné [a fiúcskát], és felvenné [a 
támadókkal] a küzdelmet. – ַּכְך – Így [tett Isten] is [a zsidókkal]: – ְוָאנִֹכי ִּתְרַּגְלִּתי ְלֶאְפַרִים 
– „Én vezetgettem Efrájimot [Izraelt]; – ָקָחם ַעל ְזרֹועֹוָתיו – [Az Örökkévaló] az Ő 
karjára vette őket.”82 

ְךַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶֹׁש  – ...és ott volt a felhő és a sötétség... – ְלִמְצַרִים – Az 
egyiptomiak számára.  

 a [Tudniillik] –  ְלִיְׂשָרֵאלֶאת ַהַּלְיָלהַעּמּוד ָהֵאׁש  – ...és az bevilágította... – ַוָּיֶאר
tűzoszlop bevilágította az éjszakát az izraeliták számára, – ִלְפֵניֶהםְוהֹוֵלְך  – és 
előttük vonult, – ְּכַדְרּכֹו ָלֶלֶכת ָּכל ַהַּלְיָלה – amint az megszokott [is] volt, hogy egész 
éjjel [elöl] ment, – ְוַהחֶֹׁשְך ֶׁשל ֲעָרֶפל – s közben a felhő sötétsége – ְלַצד ִמְצָרִים – az 
egyiptomiak felé fordult. 

ֶאל ֶזהְולֹא ָקַרב ֶזה   – ...és nem közeledett egyik a másikhoz... –  ַמֲחֶנה ֶאל
 .az egyik tábor [sem közeledett] a másikhoz [Azaz] – ַמֲחֶנה

 
ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ְיהָֹוה ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים 

   )כא, שמות יד(.  ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים,ָרָבהֶלָח

És kinyújtotta Mózes karját a tenger fölé és az Örökkévaló hatalmas 
keleti szélviharral megindította a tengert egész éjjel és szárazzá tette a 
tengert és meghasadtak a vizek. (2Mózes 14:21.) 

הְּברּוַח ָקִדים ַעָּז  – ...hatalmas keleti szélviharral... – ְּברּוַח ָקִדים – [böruách 
kádim ázá:] keleti széllel, – ֶׁשִהיא ַעָּזה ֶׁשָּברּוחֹות – amely a legerősebb az összes szél 
közül. – ִהיא ָהרּוַח – Ez az a szél, – ִעיםֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְפָרע ָּבּה ִמן ָהְרָׁש  – amellyel az 
Örökkévaló megbünteti a gonoszakat, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ְּכרּוַח ָקִדים ֲאִפיֵצם 
– „Keleti szélként szórom szét őket.”83 – ָיבֹא ָקִדים רּוַח ה'  – [Vagy:] „majd jön a keleti 

                                                 
82 Hoséá 11:3. 
83 Jeremiás 18:17. 
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szél, az Örökkévaló szele.”84 – ָבֵרְך ְּבֵלב ַיִּמיםרּוַח ַהָּקִדים ְׁש  – [Vagy:] „összetört a keleti 
szél a tenger közepén.”85 – ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה – [Vagy:] „aki kemény viharával 
elsodorta őt – ְּביֹום ָקִדים – a keleti szélvihar napján.”86 

ל ַמִים ֶׁשָּבעֹוָלםָּכ – .és meghasadtak a vizek... – ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים  – A világ összes 
vizei.87 

 
   )כב, שמות יד(.  ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם,ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה

És Izráel fiai bementek a tenger közepébe száraz földön és a vizek 
falként álltak mellettük jobbkezük felől és balkezük felől. (2Mózes 14:22.) 

 
   )כג, שמות יד(.  ֶאל ּתֹוְך ַהָּים,ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו

És az egyiptomiak üldözőbe vették őket és utánuk nyomultak a fáraó 
minden lova, szekérhada és lovasa, a tenger közepébe. (2Mózes 14:23.) 

 Csupán – ְוִכי סּוס ֶאָחד ָהָיה – a fáraó minden lova...88... – ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה
egyetlen ló volt?! – ַמִּגיד – Ez azt tanítja nekünk, – ֶׁשֵאין ֻּכָּלם ֲחׁשּוִבין ִלְפֵני ַהָּמקֹום – 
hogy az összes [lovat] Isten úgy tekinti, – ֶאָּלא ְּכסּוס ֶאָחד – mintha egyetlen ló [lenne]. 

 
.  ַוָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים,ַוְיִהי ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵקף ְיהָֹוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן

   )כד, שמות יד(

És történt reggeli őrváltás idején, hogy letekintett az Örökkévaló 
Egyiptom táborára tűz- és felhőoszlopban és összezavarta Egyiptom 
táborát. (2Mózes 14:24.) 

 Az – ְׁשלֶֹׁשת ֶחְלֵקי ַהַּלְיָלה ְקרּוִיין ַאְׁשמּורֹות – ...reggeli őrváltás... – ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר
éjszaka három részét ásmurot-nak nevezik, – ְואֹוָתּה ֶׁשִּלְפֵני ַהּבֶֹקר קֹוֵרא ַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר – 
és a reggelt megelőzőt úgy hívják: ásmoret háboker, [azaz a reggeli ásmoret]. – 
 hogy mivel az éjszaka fel van – ְלִפי ֶׁשַהַּלְיָלה ָחלּוק – ,Az én véleményem az – ְואֹוֵמר ֲאִני
osztva – ְלִמְׁשְמרֹות ִׁשיר ֶׁשל ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת – a szolgálattévő angyalok énekének 
őrváltásaira, – ַּכת ַאַחר ַּכת – [az angyalok] egyik csoportja a másik után, –  ִלְׁשלָֹׁשה
-ezért neveznek [egy ilyen részt] ásmoret – ְלָכְך ָקרּוי ַאְׁשמֶֹרת – ,három részre – ֲחָלִקים
                                                 
84 Hoseá 13:15. 
85 Jechezkél 27:26. 
86 Jesájá 27:8. 
87 Ez pedig azért történt, hogy a Sástenger kettéválásának csodájáról tudomást szerezzen az 

egész világ. 
88 A szusz egyes számban szerepel. Nem az kellene álljon a szövegben, hogy kol szuszé 

Pár’o – a fáraó összes lovai?! 
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nek. – ְוֶזהּו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלּוס – Ezért is fordítja Onkelosz így: – ַמְּטַרת –mátrát [ami 
őrséget jelent]. 

 – ;bámult[rá] [:vájáskéf szó szerint azt jelenti] – ַוַּיֵּבט – ...letekintett... – ַוַּיְׁשֵקף
 feléjük fordította a [Isten] – ָּפָנה ֲאֵליֶהם ְלַהְׁשִחיָתם – :mintha azt mondanánk – ְּכלֹוַמר
figyelmét, hogy elpusztítsa őket.89 – ְוַתְרּגּומֹו ְוִאְסְּתֵכי – Az, ahogyan Onkelosz fordítja: 
vöisztöché, – ַאף הּוא ְלׁשֹון ַהָּבָטה – szintén egy rábámulás-t, rámeredés-t jelentő 
kifejezés, – ְּכמֹו ְׂשֵדה צֹוִפים – mint a „szdé cofim” [szövegrészben],90 – ֲחַקל ָסכּוָתא – 
[amelyet Onkelosz így fordít:] „a nézők91 mezeje”. 

 A – ַעּמּוד ָעָנן יֹוֵרד – tűz- és felhőoszlopban...92... – ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן
felhőoszlop leereszkedett, – ְועֹוֶׂשה אֹותֹו ְּכִטיט – és [a tengerfenéket] olyanná tette, 
mint az agyag,93 – ְוַעּמּוד ֵאׁש ַמְרִּתיחֹו – a tűzoszlop pedig felforrósította, –  ְוַטְלֵפי
 .úgyhogy a lovak patái leestek – סּוֵסיֶהם ִמְׁשַּתְּמטֹות

 a möhumá [A vájáhám] – ְלׁשֹון ְמהּוָמה – ...és összezavarta... – ַוָּיָהם
(zűrzavar) kifejezésből [származik], – ן ְּבַלַעז"שטורדישויא  – ófranciául estordison. – 
 [azaz] – ָנַטל ִסְגִנּיּות ֶׁשָּלֶהם – ,összezavarodott állapotba juttatta őket [Isten] – ִעְרְּבָבם
elvette az eszüket. – ְוָׁשִנינּו ְּבִפְרֵקי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי – Azt tanultuk Joszé 
HáGlili rabbi fiának, Eliezer rabbinak a [Midrás]fejezeteiből, –  ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו
 – ַהְרָעַמת קֹול הּוא – ,ahol [a Szentírás] a möhumá kifejezést használja [hogy] – ְמהּוָמה
[ott] az egy mennydörgő hangra utal, – ְוֶזה ָאב ְלֻכָּלן – és az itt következő [vers] a 
legjellemzőbb példa erre:94 – ְּבקֹול ָּגדֹול ְוגֹוֵמר' ַוַּיְרֵעם ה  – „Az Örökkévaló azonban 
hatalmas hangon mennydörgött [azon a napon] – ַעל ְּפִלְׁשִּתים – a filiszteusok fölött, – 
 .”…és úgy megzavarodtak (vájhumém) – ַוְיֻהֵּמם

 
 ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ְיהָֹוה ִנְלָחם ,ַוָּיַסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת

   ) כה,שמות יד(. ָלֶהם ְּבִמְצָרִים

És lehullatta hadiszekereinek kerekeit és nehézséggel vonszoltatta; és 
szólottak az egyiptomiak: meneküljünk Izráel elől, mert az Örökkévaló 
harcol értük az egyiptomiakkal. (2Mózes 14:25.) 

                                                 
89 Lásd Rásinak az 1Mózes 18:16-hoz írt kommentárját. 
90 4Mózes 23:14. 
91 Tk. őrök. 
92 Az, hogy „letekintett az Örökkévaló Egyiptom táborára tűz- és felhőoszlopban,” azt 

jelenti, hogy a tűz- és felhőoszlop révén, azok segítségével szándékozott Isten kárt 
okozni az egyiptomiaknak. Hogyan használta azokat erre a célra? 

93 Miután a tengerfenék teljesen felszáradt Izrael fiainak a kedvéért, a felhőoszlop most újra 
olyanná tette azt az egyiptomiak számára, mint egy cuppogós, ingovány, nehezítve és 
lassítva ezáltal az előrejutást. 

94 1Sámuel 7:10. 
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ִמּכַֹח  – ...És lehullatta hadiszekereinek kerekeit – ַוָּיַסר ֵאת אַֹפן ַמְרְּכבָֹתיו
 s emiatt a – ְוַהֶּמְרָּכבֹות ִנְגָררֹות – ,A tűz miatt a kerekek elégtek – ָהֵאׁש ִנְׂשְרפּו ַהַּגְלַּגִּלים
hadiszekerek vonszolódtak a földön, – ְוַהּיֹוְׁשִבים ָּבֶהם ָנִעים – azok pedig, akik bennük 
ültek, ide-oda csapódtak – ְוֶאְבֵריֶהן ִמְתָּפְרִקין – és kificamodtak a tagjaik. 

 Isten] – ְּבַהְנָהָגה – ...és nehézséggel vonszoltatta... – ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת
vonszolta őket] olyan mozgással, – ֶׁשִהיא ְּכֵבָדה ְוָקָׁשה ָלֶהם – amely nehéz és kemény 
volt számukra, – ה ֶׁשָּמְדדּוְּבִמָּד  – ugyanolyan mértékben, mint [amilyen mértékben] 
ők95 mérték ki [a kemény bánásmódot az izraelitákra]. – ַוַּיְכֵּבד ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו – 
[Egyiptom így tett:] „s megkeményítette szívét96 ő is, szolgái is.”97 –  ַאף ַּכאן ַוְיַנֲהֵגהּו

ֵבֻדתִּבְכ  – Itt szintén: „Keményen bánt velük [Isten].” 
 – ַּבִּמְצִרִּים – .harcol értük az egyiptomiakkal... – ִנְלָחם ָלֶהם ְּבִמְצָרִים

[böMicrájim azt jelenti:] az egyiptomiak ellen. – ָּדָבר ַאֵחר ְּבִמְצָרִים – A böMicrájim 
egy eltérő magyarázata: – ֶרץ ִמְצַרִיםְּבֶא  – Egyiptom országában, –  ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵאּלּו לֹוִקים
ָּכְך לֹוִקים  – ,hogy amiképpen ezeket csapással sújtja [Isten] a tengeren [.ti] – ַעל ַהָּים
 .ugyanúgy az Egyiptomban maradottakat is csapással sújtja – אֹוָתם ֶׁשִּנְׁשֲארּו ְּבִמְצָרִים

 
.  ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו ְוַעל ָּפָרָׁשיו,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָּים

   )כו, שמות יד(

És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Nyújtsd ki karodat a tenger fölé és 
térjenek vissza a vizek az egyiptomiakra, szekérhadukra és lovasaikra. 
(2Mózes 14:26.) 

 A] – ֶׁשְּזקּוִפים ְועֹוְמִדים ַּכחֹוָמה – ...és térjenek vissza a vizek... – ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים
vizek,] amelyek [eddig] függőlegesen álltak, akár egy fal, – ָיׁשּובּו ִלְמקֹוָמם – most 
majd visszatérnek a helyükre, – ִויַכּסּו ַעל ִמְצַרִים – elborítva az egyiptomiakat. 

 
 ַוְיַנֵער ְיהָֹוה ,ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו

   )כז, שמות יד(. ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹוְך ַהָּים

És kinyújtotta Mózes karját a tenger fölé és visszatért a tenger 
reggeltájban erejéhez, az egyiptomiak pedig menekültek feléje és az 
Örökkévaló az egyiptomiakat belesodorta a tenger közepébe. (2Mózes 
14:27.) 

                                                 
95 Azaz az egyiptomiak. 
96 A fáraó. 
97 Fentebb 9:34. 
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אְלֵעת ֶׁשַהּבֶֹקר ּפֹוֶנה ָלבֹ – reggeltájban...98... – ִלְפנֹות ּבֶֹקר  – Akkor, amikor a 
reggel fordul, hogy megérkezzen. 

 .Eredeti erejéhez – ְלָתְקּפֹו ָהִראׁשֹון – ...erejéhez... – ְלֵאיָתנֹו
 Mivel pánik – ֶׁשָהיּו ְמֻהָּמִמים ּוְמטָֹרִפים – menekültek feléje...99... – ָנִסים ִלְקָראתֹו

félelmükben megzavarodtak, – ין ִלְקַראת ַהָּמִיםְוָרִצ  – ezért a vizek felé kezdtek el futni. 
'ַוְיַנֵער ה  – ...az Örökkévaló... belesodorta... – ְּכָאָדם ֶׁשְּמַנֵער ֶאת ַהְּקֵדָרה – 

Ahogyan az, aki megkever egy fazék [ételt], – ְוהֹוֵפְך ָהֶעְליֹון ְלַמָּטה – és azt, ami a 
tetején van, lekeveri az aljára, – ְוַהַּתְחּתֹון ְלַמְעָלה – azt pedig, ami az alján van, 
[felkavarja] a tetejére, – ָּכְך ָהיּו עֹוִלין ְויֹוְרִדין – ugyanígy emelkedtek és süllyedtek [a 
tenger vizében az egyiptomiak] – ּוִמְׁשַּתְּבִרין ַּבָּים – és szakadtak darabokra a 
tengerben; – ְוָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבֶהם ַחּיּות – és az Örökkévaló életben tartotta őket, 
 .hogy [hosszabb] ideig érezzék a fájdalmat – ְלַקֵּבל ַהִּיּסּוִרין –

ְוהּוא  – ,vösánék [:Onkelosz így fordítja] – ְוַׁשִּניק – ...belesodorta... – ַוְיַנֵער
 – ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ְּבִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה – .ami arameusul azt jelenti: keverni – ְלׁשֹון ֵטרּוף ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי
Számos hasonló szóhasználat [figyelhető meg] a Midrás Ágádában. 

 
 לֹא ִנְׁשַאר ,כֹל ֵחיל ַּפְרעֹה ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם ַּבָּיםַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְל

   )כח, שמות יד(. ָּבֶהם ַעד ֶאָחד

És visszatértek a vizek és elborították a szekérhadat és a lovasokat a 
fáraó egész seregével, amely utánuk nyomult a tengerbe; nem maradt 
meg közülük egy sem. (2Mózes 14:28.) 

 és elborították a szekérhadat stb. a... – ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוגֹוֵמר ְלכֹל ֵחיל ַּפְרעֹה
fáraó egész seregével...100 – ָּכְך ֶּדֶרְך ַהִּמְקָראֹות – Megszokott a [bibliai] versek 
esetében – ד ְיֵתָרה"ִלְכּתֹוב ַלֶמ  – írni a fölösleges ל (lámedet), – ְּכמֹו ְלָכל ֵּכָליו ַּתֲעֶׂשה ְנחֶֹׁשת 
– mint például az „összes (löchol) edényeit rézből készítsd”101 [szövegrészben]. –  ְוֵכן
 Hasonlóan: „A hajlék minden szerszáma mindenféle – ְלכֹל ְּכֵלי ַהִּמְׁשָּכן ְּבכֹל ֲעבָֹדתֹו
szolgálat céljára.”102 – יֵתדֹוָתם ּוֵמיְתֵריֶהם ְלָכל ְּכֵליֶהםִו  – [Vagy:] „szögeik és köteleik, 
minden edényükkel (löchol kléhem).”103 – ְוֵאיָנּה ֶאָּלא ִּתּקּון ָלׁשֹון – Ez csupán 
stíluseszköz. 

 
   )כט, שמות יד(. יָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמ,ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים

                                                 
98 A pone szó azt jelenti: fordulni. 
99 Az ember nem valami felé menekül, hanem valamitől menekül! 
100 Kol chél Páro a ל prefixum nélkül is elegendő lett volna. 
101 Lentebb 27:3. 
102 Uo. 19. 
103 4Mózes 4:32. 
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De Izráel fiai szárazföldön vonultak át a tenger közepében és a víz 
falként állott mellettük jobbfelől és balfelől. (2Mózes 14:29.) 

 
. ל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵא,ַוּיֹוַׁשע ְיהָֹוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים

   )ל, שמות יד(

Aznap mentette ki az Örökkévaló Izraelt Egyiptom kezéből, és Izrael 
holtan látta az egyiptomiakat a tenger partján. (2Mózes 14:30.) 

 és Izrael holtan látta az egyiptomiakat... 104... – ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת
ְּכֵדי ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו  – ,a partjára – ַעל ְׂשָפתֹו – Mert a tenger kivetette őket – ֶׁשְּפָלָטן ַהָּים –
 Amiképpen mi„ – ְּכֵׁשם ֶׁשָאנּו עֹוִלים ִמַּצד ֶזה – :hogy Izrael ne mondhassa – ִיְׂשָרֵאל
kijövünk ezen az oldalon, – ֹוִלין ִמַּצד ַאֵחרָּכְך ֵהם ע  – úgy jönnek ők ki a másik oldalon, 
 ”.és [újra] üldözőbe vesznek minket – ְוִיְרְּדפּו ַאֲחֵרינּו – ,távolabb tőlünk – ָרחֹוק ִמֶּמּנּו –

 
 ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָֹוה ,ת ְיהָֹוהַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָֹוה ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶא

   )לא, שמות יד(. ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו

És meglátta Izráel a hatalmas kezet, amellyel cselekedett az Örökkévaló 
az egyiptomiakon és félte a nép az Örökkévalót és hitt az 
Örökkévalóban és Mózesben, az ő szolgájában. (2Mózes 14:31.) 

 a [Azaz] – ֶאת ַהְּגבּוָרה ַהְּגדֹוָלה – ...a hatalmas kezet... – ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה
hatalmas erőt, – ֶׁשָעְׂשָתה ָידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – amelyet az Örökkévaló keze 
effektuált. – ְוַהְרֵּבה ְלׁשֹונֹות נֹוְפִלין ַעל ְלׁשֹון ָיד – Számos jelentése van a jád [szónak], – 
 ám mindnek a jelentése a tényleges kéz [jelentésű] szóra – ְוֻכָּלן ְלׁשֹון ָיד ַמָּמׁש ֵהן
[vezethető vissza], – ְוַהְּמָפְרׁשֹו ְיַתֵּקן ַהָּלׁשֹון – és annak, aki magyarázza, igazítania kell a 
jelentést – ן ַהִּדּבּורַאַחר ִעְנַי  – a szövegkörnyezethez.105 

 
 ָאִׁשיָרה ַליהָֹוה ִּכי , ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹרהָוהָֹאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליהָֹוה ַלי

   )א, שמות טו(. ָגאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים

Akkor fogja énekelni Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket az 
Örökkévaló tiszteletére, és szóltak, mondván: Hadd énekeljek az 
Örökkévalónak, mert igen fenséges, lovat lovasával együtt vetett a 
tengerbe. (2Mózes 15:1.)  

                                                 
104 Ha az egyiptomiak belefulladtak a tengerbe, akkor hogyan láthatta őket Izrael „a tenger 

partján”? Ibn Ezra szerint a „tenger partján” Izrael fiaira utal. Azaz Izrael fiai, akik a 
tengerparton álltak, látták meghalni az egyiptomiakat. Rási ezzel nem ért egyet. 

105 A jád szó lehetséges jelentései: 1. erő, hatalom, 2. birtok, 3. helyszín, stb. 
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ַהֵּנסָאז ְּכֶׁשָרָאה  – Akkor fogja énekelni Mózes...106 – ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה  – Mikor 
látta a csodát, – ָעָלה ְּבִלּבֹו ֶׁשָּיִׁשיר ִׁשיָרה – elhatározta szívében, hogy énekelni fog.107 – 
ְוֵכן ּוַבִית ַיֲעֶׂשה  – Hasonlóan: „Akkor így szólt (jödábér) Jósuá.”108 – ְוֵכן ָאז ְיַדֵּבר ְיהֹוֻׁשַע
ָחַׁשב  – Hasonlóan: „palotát készíttetett (jáásze) a fáraó leányának,”109 – ְלַבת ַּפְרעֹה
ַאף ַּכאן  – .felötlött benne a gondolat, hogy elkészítteti számára [azaz] – ְּבִלּבֹו ֶׁשַּיֲעֶׂשה
 ,a szíve arra késztette – ָאַמר לֹו ִלּבֹו ֶׁשָּיִׁשיר – A jásir itt is [azt jelenti, hogy] – ָיִׁשיר
hogy énekeljen, – ְוֵכן ָעָׂשה – és így is tett, [amint azt rögtön hozzá is teszi a szöveg:] 
'ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאִׁשיָרה ַלה –  – „és szóltak, mondván (vájomru lémor): Hadd énekeljek 
az Örökkévalónak.” – ְוֵכן ִּביהֹוֻׁשַע – Jósuá esetében is,– ֵּנסְּכֶׁשָרָאה ַה  – amikor látta a 
csodát, – ָאַמר לֹו ִלּבֹו ֶׁשְּיַדֵּבר – a szíve azt súgta, hogy beszéljen, – ְוֵכן ָעָׂשה – és így is 
tett, [amint írva van:]110 – ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל – „és ezt mondta Izráel jelenlétében.” – 
 amely – ֶׁשָּפַתח ָּבּה ָאז ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל – ,Ugyanez igaz a Kút Dalára is – ְוֵכן ִׁשיַרת ַהְּבֵאר
ezzel kezdődik: áz jásir Jiszráél,111 – ֵּפַרׁש ַאֲחָריו – majd ezt követően határozottan 
ez áll: – ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה – „Buzogj fel kút, énekeljetek neki!” – ָמהָאז ִיְבֶנה ְׁשלֹמֹה ָּב  – 
[Hasonlóan:] áz jivne Slomo bámá,112 – ֵּפְרׁשּו בֹו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל – amit Izrael Bölcsei 
úgy magyaráztak, – ֶׁשִּבֵּקׁש ִלְבנֹות – hogy [Salamon] akart [ugyan] építeni [egy oltárt 
egy bálványnak], – ְולֹא ָבָנה – ám [ténylegesen] nem építette meg. – ָלַמְדנּו – Ebből 
azt tanuljuk, – ד"ֶׁשַהּיּו  – hogy a י prefixumot – ַעל ֵׁשם ַהַּמֲחָׁשָבה ֶנֶאְמָרה – szándék 
kifejezésére [is] használja [a Szentírás].113  

 A – ֲאָבל ִמְדָרׁשֹו – .Ez a válasz az egyszerű magyarázat szerint – ֶזהּו ְלַיֵּׁשב ְּפׁשּוטֹו –
midrási magyarázat azonban a következő: – ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה – Bölcseink – 
áldott legyen emlékük –, azt mondták: – ִמַּכאן ֶרֶמז ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים ִמן ַהּתֹוָרה – „Itt 
találhatjuk a Tórában az utalást a halottak feltámadására”.114 – ְוֵכן ְּבֻכָּלן – Ez 
vonatkozik az összes [fentebb idézett példára], – חּוץ ִמֶּׁשל ְׁשלֹמֹה – kivéve azt, 
amelyik Salamonnal kapcsolatos, – ֶׁשֵּפְרׁשּוהּו – amelyet úgy magyaráztak, hogy – 
  ”.szándékában állt megépíteni, de nem építette meg„ – ִּבֵּקׁש ִלְבנֹות ְולֹא ָבָנה

                                                 
106 Az áz („akkor”) szó a múltra utal, a jásir ige ugyanakkor jövő időben van. Az kellene 

tehát álljon a szövegben, hogy áz sár Mose. Onkelosz, Ibn Ezra, Ramban és mások a 
verset egyszerűen múlt időben fordítják. Rási azonban ezzel nem ért egyet. 

107 Áz jásir tehát azt jelenti: „Akkor ihletet kapott, hogy énekeljen.” 
108 Josuá 10:12. 
109 1Királyok 7:8. 
110 Josuá uo.. 
111 4Mózes 21:17. 
112 1Királyok 11:7. 
113 Vagyis a fentebb hozott példákban a י prefixumos igei alakok, nem tényeleges 

cselekvésről, hanem csupán egy intencióról tudósítanak. 
114 Azaz Mózes majd a feltámadás után is fog énekelni Istennek. 
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 – Az ember nem magyarázhatja ezt a használatot – ְוֵאין לֹוַמר ּוְלַיֵּׁשב ָלׁשֹון ַהֶּזה –
 – ַהִּנְכָּתִבים ִּבְלׁשֹון ָעִתיד ְוֵהן ִמָּיד – ,ugyanúgy, mint más [olyan] dolgokat – ִּכְׁשָאר ְּדָבִרים
amelyek jövő időben vannak írva és mégis a jelenre utalnak; – ְּכגֹון ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב – 
például: „Így szokott tenni (jáásze) Jób [minden alkalommal]”115 – ַיֲחנּו' ַעל ִּפי ה  – 
[vagy:] „az Örökkévaló parancsára szálltak (jáchánu) táborba”116 – ְוֵיׁש ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן 
– [vagy:] „És néha a felhő néhány napig volt (jihje) [a hajlék fölött].”117 – ְלִפי – 
Ennek az az oka, – ֶׁשֵהן ָּדָבר ַההֶֹוה ָתִמיד – hogy ezek olyan dolgok voltak, amelyek 
folyamatosan történtek, – ְונֹוֵפל ּבֹו ֵּבין ְלׁשֹון ָעִתיד ּוֵבין ְלׁשֹון ָעַבר – és ezért mind a jövő, 
mind pedig a múlt idő alkalmazható rájuk.118 – ֲאָבל ֶזה – Ám ez119, –  ֶׁשּלֹא ָהָיה ֶאָּלא
 nem – ֵאיִני ָיכֹול ְלַיְּׁשבֹו ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה – ,ami csupán egyszeri történés volt – ְלָׁשָעה
magyarázható ez utóbbi módon.120 

 A gáo – ְּכַתְרּגּומֹו – mivel oly fönségesen fönséges ő...121... – ִּכי ָגאֹה ָּגָאה
gáá [úgy értelmezendő,] ahogyan Onkelosz fordítja.122  

 Az ismétlés azt – ָּבא ַהֶּכֶפל לֹוַמר – :Egy eltérő magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –
szándékozik kifejezni, – ֶׁשָעָׂשה ָּדָבר – hogy [az Örökkévaló] valami olyasmit 
cselekedett, – ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבָׂשר ָוָדם ַלֲעׂשֹות – ami lehetetlenség egy emberi lény 
számára. – ְּכֶׁשהּוא ִנְלָחם ַּבֲחֵברֹו – Amikor [az ember] megküzd egy embertársával – 
ּוסַמִּפילֹו ִמן ַהּס – ,és legyőzi – ּוִמְתַּגֵּבר ָעָליו  – akkor lehajítja a lováról, – ְוַכאן – míg itt: – 
 És – ְוָכל ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות – ”.lovat és lovasát a tengerbe vetette„ – סּוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ַּבָּים
bármi olyan dolgot illetően, amit nem cselekedhet meg – ַעל ְיֵדי זּוָלתֹו – senki más 
[csak Ő], – נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ֵּגאּות – a helyes kifejezés a géut (gáá), – ְּכמֹו ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה – 
mint [például] a „hogy milyen fenséges tetteket (géut) vitt véghez [az 
Örökkévaló].”123 – ְוֵכן ָּכל ַהִּׁשיָרה – Ehhez hasonlóan mindenütt a Sirá-ban – ְמָצא ִּת
 [.pl] – ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה – ,ismétlődő kifejezéseket fogsz találni – ְכפּוָלה
„Isten ereje és hatalma az én megváltásom”124 – ְׁשמֹו' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ה  – [vagy:] „Az 
Örökkévaló a háború ura, Örökkévaló az ő neve!”125 – ֻּכָּלםְוֵכן  – És így tovább [a 
többi versben is].  
                                                 
115 Jób 1:5. 
116 4Mózes 9:20. 
117 Uo. 
118 Mivel a jelen a múl és a jövő találkozási pontja. 
119 Vagyis a jásir és a többi példa. 
120 Vagyis úgy mint folyamatos történés. 
121 A gáo gáá mintha szóismétlés lenne. Rási erre három lehetséges magyarázatot ad. 
122 Azaz etgáé ál gévtánájá – a magasabbnál is magasabb. 
123 Jesájá 12:5. 
124 2. vers. 
125 3. vers. 
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 Mivel oly – ִּכי ָגאֹה ָּגָאה ַעל ָּכל ַהִּׁשירֹות – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –
fönségesen fönséges ő, felülmúl minden dalt, – ְוָכל ַמה ֶּׁשֲאַקֵּלס ּבֹו – és dicsőíthetem 
Őt, amennyit akarom, – עֹוד ֵיׁש ּבֹו ּתֹוֶסֶפת – váltig marad Benne olyan [amit még 
dicsőíteni lehetne], – ְולֹא ְּכִמַּדת ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם – mert [Ő] nem olyan, mint egy húsból 
és vérből való király, – ֶׁשְּמַקְּלִסין אֹותֹו ְוֵאין ּבֹו – akit dicsőítenek [ugyan, de] aki nem 
birtokolja [azokat a tulajdonságokat, amelyekért dicsőítik]. 

 Egymáshoz voltak – ְׁשֵניֶהם ְקׁשּוִרים ֶזה ָּבֶזה – ...lovat és lovasát... – סּוס ְורְֹכבֹו
kötözve, – ְוַהַּמִים ַמֲעִלין אֹוָתם ָלרּום – és a víz [először] feldobta őket a magasba, – 

יִדין אֹוָתם ָלעֶֹמקּומֹוִר  – majd levetette őket a mélybe, – ְוֵאיָנן ִנְפָרִדין – és mégsem váltak 
szét. 

 ְוֵכן ּוְרִמיו ְלגֹוא ַאּתּון נּוָרא – .dobta [:rámá azt jelenti] – ִהְׁשִליְך – ...vetette... – ָרָמה
– Hasonlóan: „bedobták őket (urmiv) az izzó tüzes kemencébe.”126 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – 
Van egy Midrás Ágádá: – ָּכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר ָרָמה – Az egyik versben ez áll: rámá 
(felvetette), – ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר ָיָרה – míg egy másik versben ez: járá (lehajította). – 
ן ָלרּוםֶׁשָהיּו עֹוִלי – ,Ez azt tanítja – ְמַלֵּמד  – hogy felmentek a magasságokig,127 – 
 mint a „ki – ְּכמֹו ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִּפָּנָתּה – ;majd le a feneketlen mélységbe – ְויֹוְרִדין ַלְּתהֹום
hajította alá sarokkövét?”128 – ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה – [ami egyértelműen azt jelenti, hogy] a 
magasságból a mélységbe. 

 
   )ב, שמות טו(.  ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהּו,ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

Az Örökkévaló ereje és hatalma volt az én segítségem; ez az én Istenem, 
akit dicsőítek, atyám Istene, hadd magasztalom őt! (2Mózes 15:2.) 

 – אּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם – ...Az Örökkévaló ereje és hatalma – ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה
Onkelosz így fordítja [az ázi vözimrát-ot:] – ָּתְקִּפי ְוֻתְׁשַּבְחִּתי – „erőm és dicséretem,” – 
 ázi ugyanaz, mint az uzi, [amely] suruk-kal van [ahol szerinte az] – ָעִּזי ְּכמֹו ֻעִּזי
vokalizálva, – ְוִזְמָרת ְּכמֹו ְוִזְמָרִתי – a vözimrát pedig ugyanaz, mint a vözimráti.129  

ֶׁשֵאין  – ,Ám én csodálkozom a vers szóhasználatán – ַוֲאִני ָּתֵמַּה ַעל ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא –
ֶאָּלא  – ,mivel így130 sosem vokalizálja [ezt a szót] a Szentírás – ְלָך ָּכמֹוהּו ִּבְנֻקָּדתֹו ַּבִּמְקָרא
 ”ahol a „vözimrát – ֶׁשהּוא ָסמּוְך ֵאֶצל ְוִזְמָרת – ,három helyet kivéve – ִּבְׁשלָֹׁשה ְמקֹומֹות
[szó] mellett szerepel, – ק"ְוָכל ְׁשָאר ְמקֹומֹות ָנקּוד ׁשּוֻר  – ám minden más helyen suruk-
kal van vokalizálva, – ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי' ה  – [pl.] „Örökkévaló, Erőm, Erősségem”131 –  ֻעּזֹו

                                                 
126 Dániel 3:21. 
127 A rámá ige a rom, „magasság” szóból származik. 
128 Jób 38:6. 
129 Vagyis mintha י birtokos személyraggal lett volna írva. 
130 Ázi. 
131 Jeremiás 16:19. 
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ְוֵכן ָּכל ֵּתיָבה ַּבת ְׁשֵּתי  – Te vagy az én erőm, rád figyelek.”132„ [:vagy] – ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה
ָדה ְמָלאּפּוםַהְּנקּו – ,Ugyanígy minden kétbetűs szó [esetében] – אֹוִתּיֹות  – amely 
mölápum-mal133 van vokalizálva, – ְּכֶׁשִהיא ָמֳאֶרֶכת ְּבאֹות ְׁשִליִׁשית – amikor kibővül egy 
harmadik betűvel,134 – ְוֵאין ַהְּׁשִנָּיה ַּבֲחָטף – és a második betű nem chátáf-fal [van 
vokalizálva],135 – ָהִראׁשֹוָנה ְנקּוָדה ְּבׁשּוֻרק – akkor az első [betű] suruk-kal van 
vokalizálva. – ְּכגֹון עֹז ֻעִּזי – Például: az oz (erő) [szóból] uzi [lesz], – רֹוק ֻרִּקי – a rok 
(köpés) [szóból] ruki [lesz], – חֹק ֻחִּקי – a chok-ból (törvény) chuki, – עֹול ֻעּלֹו – az ol-
ból (iga) ulo, –  ֵמֲעֵלֶהם ֻעּלֹוְוָסר  – [pl.] „Lekerül róluk igája (ulo);”136 – ּכֹל ֻּכּלֹו – a kol-
ból (mind) kulo, – ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו – [pl.] „és válogatott vitézek voltak mindegyiken 
(kulo).”137 – ְוֵאּלּו ְׁשלָֹׁשה – Ám e három eset[ben]: – ָעִּזי ְוִזְמָרת ֶׁשל ַּכאן – az ázi 
vözimrát [esetében], amely itt olvasható, – ְוֶׁשל ְיַׁשְעָיה – a Jesájá [könyvében 
található138 példa eseté]ben, – ְוֶׁשל ְּתִהִּלים – valamint a Zsoltárok [könyvében 
található139 példa eseté]ben – ְנקּוָדה ְּבָקַמץ ֲחָטף – [az ע betű] egy rövid kámác-cal van 
vokalizálva.140 – ְועֹוד – Továbbá – ֵאין ְּבֶאָחד ֵמֶהם ָּכתּוב ְוִזְמָרִתי – egyikük esetében141 
sem szerepel vözimráti, – ֶאָּלא ְוִזְמָרת – hanem [csakis] vözimrát,142 –  ְוֻכָּלם ָסמּוְך ָלֶהם
  .és egyaránt a vájhi li lisuá [szövegrész] követi őket – ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

 a Szentírás – ְלַיֵּׁשב ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא – ,Én ezért azt mondom – ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר –
szóhasználatával összhangban, – ֶׁשֵאין ָעִּזי ְּכמֹו ֻעִּזי – hogy az ázi nem ugyanazt jelenti, 
mint az uzi, – ָרִתיְולֹא ְוִזְמַרת ְּכמֹו ְוִזְמ  – [amiképpen] a vözimrát sem ugyanazt jelenti, 
mint a vözimráti, – ֶאָּלא ָעִּזי ֵׁשם ָּדָבר הּוא – hanem az ázi sokkal inkább főnév,143 – 
 – ׁשְֹכִני ְבַחְגֵוי ֶסַלע – mint az „aki a mennyben laksz (hájosvi)”144 – ְּכמֹו ַהּיֹוְׁשִבי ַּבָּׁשָמִים
[vagy a] „sziklahasadékokban laksz (sochni)”145 – ׁשֹוְכִני ְסֶנה – [vagy az] „a 

                                                 
132 Zsoltárok 59:10. 
133 Azaz cholám-mal. 
134 Tulajdonképpen egy raggal. 
135 Rási a chátáf alatt svá ná-t ért. 
136 Jesájá 14:25. 
137 Fentebb 14:7. 
138 12:2. 
139 118:14. 
140 Így aztán Onkelosz szerint, aki az ázi-t „erőm”-nek fordítja, a szót uzi-nak kellett volna 

olvasni. 
141 Az ázi vözimrát három előfordulása esetében. 
142 Pedig Onkelosz szerint, aki „dicséretem”-nek fordítja, vözimráti-nak kellene olvasni. 
143 Vagyis egy főnév rag nélkül, amelyben a י is része a gyökérszónak. 
144 Zsoltárok 123:1. 
145 Ovádjá 1:3. 
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Csipkebokorban Lakozónak (sochni)”146 [szövegrészekben]. – ְוֶזהּו ַהֶּׁשַבח – És a 
következő a dicséret: – ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה – „Az Örökkévaló ereje és hatalma –  הּוא ָהָיה ִלי
ּוָעהִליׁש  – volt az én segítségem,” – ְוִזְמַרת ָּדבּוק הּוא ְלֵתיַבת ה'  – és a vözimrát birtokos 

viszonyban van a ה׳ (Örökkévaló) szóval,147 – ְּכמֹו ְלֶעְזַרת ה'  – mint „az Örökkévaló 
segítségére”148 – ְּבֶעְבַרת ה'  – [vagy az] „A Seregek Ura haragja miatt (böevrát)”149 – 
ּוְלׁשֹון ְוִזְמַרת  – az emberek beszéde miatt (divrát).”150„ [vagy az] – ַעל ִּדְבַרת ְּבֵני ָהָאָדם
 – A vözimrát szó ugyanabból a gyökből ered, mint a „lo tizmor”151 – ְלׁשֹון לֹא ִתְזמֹור
ּוַח ּוְכִריָתהְלׁשֹון ִּכּס – zmir áricim”,152„ [vagy a] – ְזִמיר ָעִריִצים  – [ahol a zmir] egy 
levágást, kivágást jelentő kifejezés. – ֻעּזֹו ְוִנְקָמתֹו ֶׁשל ֱאלֵֹהינּו ָהָיה ָלנּו ִליׁשּוָעה – [Tehát a 
következőt jelenti a vers:] „Istenünk ereje és bosszúja volt a mi segítségünk.”  

ַוְיִהיְוַאל ִּתְתַמּה ַעל ְלׁשֹון  –  – És ne csodálkozz a vájhi153 használatán, –  ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר
 mivel vannak – ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ִמְקָראֹות – hogy nem az áll a szövegben: hájá,154 [,azon] – ָהָיה
olyan versek [a Szentírásban], – ְמַדְּבִרים ְּבָלׁשֹון ֶזה – amelyek így fejezik ki magukat, – 
 – ,a ház falai körül„ – ֶאת ִקירֹות ַהַּבִית – :és a következő [erre] egy példa – ְוֶזה ֻּדְגָמתֹו
 – ַוַּיַעׂש ְצָלעֹות ָסִביב – a szentélycsarnok és a hátsó csarnok körül – ָסִביב ַלֵהיָכל ְוַלְּדִביר
és oldaltermeket készített (vájáász) köröskörül,”155 – ָהָיה לֹו לֹוַמר ָעָׂשה ְצָלעֹות ָסִביב – 
ahol ászá kellett volna álljon a szövegben [vájáász helyett]. – ְוֵכן ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים – 
Hasonlóan a Krónikák könyvében:156 –  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהּיֹוְׁשִבים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ַוִּיְמלֹוְך ֲעֵליֶהם
 Röchávám pedig Izráel fiai közül csak azoknak maradt a királya„ – ְרַחְבָעם
(vájimloch), akik Júda városaiban laktak,” – ָהָיה לֹו לֹוַמר ָמַלְך ֲעֵליֶהם ְרַחְבָעם – ahol az 
kellett volna álljon: málách áléhem Röchávám [vájimloch helyett]. – ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה '

ֹוֵמר ַוִּיְׁשָחֵטםְוג  – [Vagy:] „Mivel nem bírta az Örökkévaló stb., lemészárolta őket 
(vájischátém),”157 – ָהָיה לֹו לֹוַמר ְׁשָחָטם – ahol az kellett volna szerepeljen: söchátám 
[vájischátém helyett] – ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ְוגֹוֵמר ַוָּיֻמתּו – [vagy:] „És azok a 

                                                 
146 5Mózes 33:16. 
147 Vagyis: ה׳ zimrá-ja. 
148 Bírák 5:23. 
149 Jesájá 9:18. 
150 Prédikátor 3:18. 
151 3Mózes 25:4. „[szőlődet] ne messed meg” 
152 Jesájá 25:5. „letöröd a hatalmaskodókat” 
153 Szó szerint: „És lőn” 
154 „volt” 
155 1Királyok 6:5. 
156 Uo. 12:17., 2Krónikák 10:17. 
157 4Mózes 14:16. 
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férfiak, akiket elküldött Mózes stb. Meghaltak (vájámutu),”158 – ֵמתּו ָהָיה לֹו לֹוַמר – 
ahol az kellett volna szerepeljen: métu [vájámutu helyett] –  ַוֲאֶׁשר לא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר
'ה  – [vagy:] „Aki pedig nem vetett ügyet szívében az Örökkévaló szavára, – ַוַּיֲעזֹוב – 
az künn hagyta (vájáázov) [szolgáit és jószágát a mezőn],”159 – ָהָיה לֹו לֹוָמר ָעַזב – 
ahol az kellett volna szerepeljen: ázáv [vájáázov helyett]. 

ִנְגָלה  – dicsőségében [Teljes] – ִּבְכבֹודֹו – ez az én Istenem...160... – ֶזה ֵאִלי
 és ők ujjal mutattak – ְוָהיּו ַמְרִאין אֹותֹו ְּבֶאְצַּבע – ,mutatkozott meg előttük – ֲעֵליֶהם
Rá.161 – ָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים – Egy szolgálólány [ott] a [Sás]tengernél [olyasmit] látott, 
 .amit még [maguk] a próféták sem láttak [soha] – ַמה ֶּׁשּלֹא ָראּו ְנִביִאים –

 Onkelosz [a vöánvéhu-t] – אּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְלׁשֹון ָנֶוה – ...akit dicsőítek... – ְוַאְנֵוהּו
a náve162 kifejezésből fordítja, – ָנֶוה ַׁשֲאָנן – [hasonlóan, ahogy:] „náve sáánán”163 – 
ָבר ַאֵחרָּד – linvé con.”164„ [:vagy] – ִלְנֵוה צֹאן  – Egy eltérő magyarázat: –  ְוַאְנֵוהּו ְלׁשֹון
ֲאַסֵּפר נֹויֹו  – A vöánvéhu a noj165-ra utal [és eszerint a vöánvéhu azt jelenti:] – נֹוי
 a világ – ְלָבֵאי עֹוָלם – Hirdetni fogom tündöklő nagyságát és dicséretét – ְוִׁשְבחֹו
lakóinak. – ה ּדֹוֵדְך ִמּדֹודְּכגֹון ַמ  – Például: [A népek megkérdezik Izraelt:] „Mivel 
különb szerelmesed a másokénál?”166 – ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום – „Szerelmesem ragyogó és 
piros.”167 – ְוָכל ָהִעְנָין – És [az Örökkévaló minden dicséretes vonása kifejeződik] 
ebben a részben. 

לֵֹהי ָאִביֱא  – ...atyám Istene... – הּוא ֶזה ַוֲארְֹמֶמְנהּו – ő az, [akiről a vers elején 
így szólt:] „és hadd magasztalom Őt.” 

 ,Nem én vagyok az első – לֹא ֲאִני ְּתִחַּלת ַהְּקֻדָּׁשה – ...atyám Istene... – ֱאלֵֹהי ָאִבי
aki megszentelem Őt,168 – ְחֶזֶקתֶאָּלא ֻמ  – ám [ez az elgondolás] fennáll – ְועֹוֶמֶדת ִלי – 
és velem van, – ַהְּקֻדָּׁשה ֵואלֹהּותֹו ָעַלי – ez a szentség és istenesség, – ִמיֵמי ֲאבֹוַתי – 
atyáim ideje óta. 

                                                 
158 Uo. 36-37. 
159 Fentebb 9:21. 
160 A ze valami jelenvalóra és nagyon is nyilvánvalóra utal. 
161 Prófétai látomásuk annyira tiszta és nyilvánvaló volt, hogy érzékszerveik révén tudták 

megtapasztalni a legmagasabb szintű rejtett misztériumot. Ezért áll a szövegben: ze Éli 
– „ez az én Istenem” – valamint: vöánvéhu – „akit dicsőítek.” 

162 „lakóhely.” Eszerint a vöánvéhu azt jelenti: „Lakóhelyet építek Neki.” 
163 Jesájá 33:20. „a nyugalom hajlékát” 
164 Uo. 65:10. „juhok hajléka.” 
165 szépség 
166 Énekek éneke 5:9. „Miért áldozzátok életeteket Érte? Ti szépek vagytok és erősek. 

Gyertek és keveredjetek el velünk!” 
167 Uo. 10. Ez Izrael válasza az imént idézett versre. 
168 Azaz nem én vagyok az első, aki szentnek jelentem ki Őt. 
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   )ג, שמות טו(.  ְיהָֹוה ְׁשמֹו,ְיהָֹוה ִאיׁש ִמְלָחָמה

Az Örökkévaló a Hadak Ura, Örökkévaló a Neve. (2Mózes 15:3.) 

ִאיׁש ִמְלָחָמה' ה  – Örökkévaló a Hadak Ura... – ַּבַעל ִמְלָחָמה – [vagyis] a 
háború ura, – ְּכמֹו ִאיׁש ָנֳעִמי – mint az is Náomi [szövegrészben].169 – ְוָכל ִאיִׁשי ְוִאיֵׁשְך 
– Ahol isi vagy iséch [szerepel], – ָּגִמין ַּבַעלְמֻתְר  – azt a Tárgum „valaminek az ura”-
ként fordítja.170 – ְוֵכן ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש – Hasonlóan: „Légy erős, légy férfi!”171 – 
 .lögibor [Ahol a löis ugyanazt jelenti, mint a] – ְלִגּבֹור

ְׁשמֹו' ה  – ...Örökkévaló a Neve. – ֹא ִּבְכֵלי ַזִיןִמְלֲחמֹוָתיו ל  – Az Ő háborúi nem 
fegyverrel történnek, – ֶאָּלא ִּבְׁשמֹו הּוא ִנְלָחם – hanem Ő a Nevével harcol, –  ְּכמֹו ֶׁשָאַמר
ְצָבאֹות' ְוָאנִֹכי ָבא ֵאֶליָך ְּבֵׁשם ה – ahogy mondja Dávid:172 – ָּדִוד  – „...én az Örökkévaló, 
a Seregek Urának Nevével jövök ellened!”.173 – ְׁשמֹו' ָּדָבר ַאֵחר ה  – Egy másik 
magyarázat: „Örökkévaló a Neve” – ַאף ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְלָחם – még akkor is, mikor 
[Isten] háborúzik – ְונֹוֵקם ֵמאֹוְיָביו – és bosszút áll ellenségein, –  אֹוֵחז הּוא ְּבִמָּדתֹו ְלַרֵחם

רּוָאיוַעל ְּב  – Ő akkor is megtartja könyörületének attribútumát teremtményei felett, – 
 – ְולֹא ְּכִמַּדת ַמְלֵכי ֲאָדָמה – .és ellátja a világ minden teremtését – ְוָלזּון ֶאת ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם
Míg egy földi király, – ְּכֶׁשהּוא עֹוֵסק ְּבִמְלָחָמה – aki háborúzik, – ּפֹוֶנה ַעְצמֹו ִמָּכל ֲעָסִקים – 
elfordul minden mástól [és csak azzal foglalkozik], – ְוֵאין ּבֹו ּכַֹח ַלֲעׂשֹות זֹו ְוזֹו – és nincs 
ereje két dolgot egyszerre csinálni.174 

 
   )ד, שמות טו(. ְּבעּו ְבַים סּוף ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻט,ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים

A fáraó hadiszekereit és seregét a tengerbe döntötte, harcosainak színe-
java a Sástengerbe merült. (2Mózes 15:4.) 

 A járá vájám-ot Onkelosz] – ְׁשִדי ְבַיָּמא – ...a tengerbe döntötte... – ָיָרה ַבָּים
így fordítja:] södi vöjámá, – ְלׁשֹון ְיִרָּיה – [ahol] södi hajítás/dobás értelemben 
szerepel. – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה – Hasonlóan, [a Szentírás egy másik helyén,] ez 

                                                 
169 Rut 1:3. „Naomi férje (ura).” 
170 Rási felsorolásából az is-t nyilvánvalóan azért maradt ki a felsorolásból, hiszen azt 

Onkelosz gyakran a gvár vagy enás – férfi vagy személy – szavakkal fordítja. Rási 
kéziratának korábbi nyomtatásaiban valójában csupán az isi és az isech szavak 
szerepelnek. 

171 1Királyok 2:2. 
172 1Sámuel 17:45. 
173 Ezek szerint úgy kell olvasni, mintha az lenne írva: „Hadak Ura az Örökkévaló Nevével”. 
174 E szerint pedig úgy olvassuk: „...a háború idején is Örökkévaló az Ő Neve”. Az 

„Örökkévaló (JHVH)” név, a kegyelmet jelképezi. 
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áll: o járo jijáre,175 – ַּתְרּגּום אּוְנְקלּוס אֹו ִאְׁשְּתָדָאה ִיְׁשְּתִדי – [ahol] Onkelosz így fordítja: o 
istödáá jistödi [a sdi-ből], – ְּבֵאּלּו ְמַׁשֶּמֶׁשתו "ְוַהָּתי  – a ת pedig ezekben a szavakban 
[istödáá jistödi] – ִּבְמקֹום ִיְתַּפֵעל – a jitpáél176 alak kifejezője. 

מֹו ֶמְרָּכב ִמְׁשָּכבְּכ – ,főnév [A mivchár szó] – ֵׁשם ָּדָבר – ...színe-java... – ּוִמְבַחר  – 
[amelynek ugyanolyan az alakja,] mint a merkáv177 [és] miskáv178 [szavaknak], – 
 valamint a mikrá kodes kifejezésnek.179 – ִמְקָרא קֶֹדׁש

 A tviá kifejezés minden esetben – ֵאין ְטִביָעה ֶאָּלא ִּבְמקֹום ִטיט – .merült... – ָטְבעּו
egy sáros helyen való elmerülést jelent, – ְּכמֹו ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה – mint a „Feneketlen 
iszapba süllyedtem (táváti)”180 – ַוִּיְטַּבע ִיְרְמָיהּו ַּבִּטיט – [vagy a] „belesüllyedt (vájitbá) 
Jeremiás a sárba”181 [szövegrészekben]. – ָּים ִטיטְמַלֵּמד ֶׁשַּנֲעָׂשה ַה  – Ez azt mutatja, 
hogy a tenger sárrá változott, – ִלְגמֹול ָלֶהם ְּכִמָּדָתם – hogy hasonlóval fizessen vissza 
[az egyiptomiaknak], – ֶׁשִׁשְעְּבדּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים – ők ugyanis malterral [tk. 
sárral] és téglákkal vetették alá Izraelt. 

 
   )ה, שמות טו(.  ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ָאֶבן,ְּתהֹמֹת ְיַכְסֻימּו

A hullámok elborították őket, leszálltak a mélységekbe, mint a kő. 
(2Mózes 15:5.) 

 ugyanaz, mint [jöchászjumu] – ְּכמֹו ְיַכּסּום – ...elborították őket... – ְיַכְסֻימּו
jöchászum – ד ָהֶאְמָצִעית ְיֵתָרה בֹו"ְוַהּיּו  – egy extra י-dal a közepén. – ְוֶדֶרְך ִמְקָראֹות ְּבָכְך 
– Ez megszokott [a Szentírás] verseiben; – ְּכמֹו ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין – mint a: „marhád, 
juhod sokasodik (jirböjun)”182 – יֶתָךִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּב  – [vagy a] „Dúslakodnak (jirvöjun)183 
házad bőségében”184 [szövegrészekben]. – ד ִראׁשֹוָנה"ְוַהּיּו  – [A jöchászjumu] első י-ja, 
 a következőképpen – ַּכְך ָּפְרֵׁשהּו – amely a jövő időt jelöli,185 – ֶׁשַּמְׁשָמָעּה ְלׁשֹון ָעִתיד –

                                                 
175 Lentebb 19:13. „vagy nyíllal lőjék le” 
176 visszaható 
177 3Mózes 15:9. 
178 Uo. 4. 
179 Fentebb 12:16. 
180 Zsoltárok 69:3. 
181 Jeremiás 38:6. 
182 5Mózes 8:13. jirbun helyett. 
183 Jirvun helyett. 
184 Zsoltárok 36:9. 
185 Holott mi itt egy múltban történt eseményről beszélünk! 
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van magyarázva: – עּו ְבַים סּוףֻטְּב  – Elmerültek a Sástengerben, –  ְּכֵדי ֶׁשַּיְחְזרּו ַהַּמִים
  hogy a víz visszatérjen és elborítsa őket.186 – ִויַכּסּו אֹוָתן

 A jöchászjumu nem szerepel hasonló – ְיַכְסֻימּו ֵאין ּדֹוֶמה לֹו ַּבִּמְקָרא ִּבְנֻקָּדתֹו –
vokalizációval [sehol másutt] a Szentírásban, – ְוַדְרּכֹו ִלְהיֹות ָנקּוד ְיַכְסֻימֹו ִּבְמָלאּפּום – 
hanem rendesen jöchászjumo-nak, [azaz] mölápum-mal [vagyis cholám-mal] van 
vokalizálva. 

 :Máshelyütt az áll – ּוְבָמקֹום ַאֵחר ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת – mint a kő.187... – ְּכמֹו ָאֶבן
„elsüllyedtek, mint az ólom,”188 – ּוְבָמקֹום ַאֵחר יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש – megint másutt az: 
„elemészti őket, mint a polyvát.”189 – ָהְרָׁשִעים ַּכַּקׁש – [Ez pedig azért volt, mert] a 
gonoszak olyanok voltak, mint a pelyva; – הֹוְלִכים ּוִמָּטְרִפין – folyton kavarogtak, – 
 Az átlagosak olyanok – ֵּבינֹוִנים ָּכֶאֶבן – .ahogy föl-le hányta őket [a víz] – עֹוִלין ְויֹוְרִדין
voltak, akár a kő,190 – ְוַהְּכֵׁשִרים ַּכעֹוֶפֶרת – a viszonylag igazak pedig olyanok voltak, 
mint az ólom,191 – ֶׁשָּנחּו ִמָּיד – és azonnal nyugvóhelyükre érkeztek [a tenger 
fenekén].192 

 
   )ו, שמות טו(.  ְיִמיְנָך ְיהָֹוה ִּתְרַעץ אֹוֵיב,ְיִמיְנָך ְיהָֹוה ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח

A te jobbkarod, ó Örökkévaló, fönséges az erőben, a te jobbkarod, ó 
Örökkévaló, darabokra zúzza az ellenséget. (2Mózes 15:6.) 

 – ְׁשֵני ְפָעִמים – A te jobbkarod… a te jobbkarod...193 –  ְיִמיְנָך...ְיִמיְנָך
Kétszer! – ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום – Amikor Izrael Isten akaratát teljesíti, – 
 .akkor a bal kézből is jobb kéz lesz – ַהְּׂשמֹאל ַנֲעֵׂשית ָיִמין

ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח' ְיִמיְנָך ה  – A te jobbkarod, ó Örökkévaló, fönséges az 
erőben... – ְלַהִּציל ֶאת ִיְׂשָרֵאל – hogy megmentse Izraelt, – ִויִמיְנָך ַהֵּׁשִנית – miközben 
másik jobbkarod – ִּתְרַעץ אֹוֵיב – darabokra zúzza az ellenséget. – ֶאהְוִלי ִנְר  – 
Mindazonáltal nekem úgy tűnik, – אֹוָתּה ָיִמין ַעְצָמּה ִּתְרַעץ אֹוֵיב – [hogy a második 
jöminchá azt jelenti], hogy ugyanaz a jobb kéz zúzza darabokra az ellenséget, –  ַמה

                                                 
186 Rási ily módon összeköti az előző vers végét ennek a versnek az elejével. 
187 Az egyiptomiakat hol kőhöz, hol ólomhoz, hol pedig szalmához hasonlítja a Szentírás. 

Miért? 
188 10. vers. 
189 7. vers. 
190 Azaz lassan, de egyenletesen süllyedtek lefelé a vízben, s így kevesebbet szenvedtek, 

mint a gonoszak, akik olyanok voltak, mint a pelyva. 
191 Vagyis azonnal lesüllyedtek a mélybe. 
192 Mechiltá. 
193 A jobb kéz a jutalmat jelképezi, a bal a büntetést. 
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ֲעׂשֹות ְׁשֵּתי ְמָלאכֹות ַל – ,ami lehetetlenség egy emberi lény számára – ֶּׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָאָדם
  .az, hogy [egyszerre] két dolgot cselekedjék egy kézzel [mármint] – ְּבָיד ַאַחת

 – :Mindazonáltal a vers egyszerű jelentése a következő – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא –
 Mi a – ַמה ְּמַלאְכָּתּה – ”.A te jobb kezed, mely fönséges az erőben„ – ְיִמיְנָך ַהֶּנֱאֶדֶרת ַּבּכַֹח
funkciója? – ִּתְרַעץ אֹוֵיב' ְיִמיְנָך ה  – „Jobb kezed összezúzza az ellenséget.”194 –  ְוַכָּמה
'ִּכי ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ה – :Sok ehhez hasonló vers létezik [a Szentírásban] – ִמְקָראֹות ֻּדְגָמתֹו  – 
„Mert ellenségeid, Örökkévaló, – ִּכי ִהֵּנה אֹוְיֶביָך יֹאֵבדּו – ellenségeid elenyésznek”195 – 
'ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה  – [vagy:] „Örökkévaló, meddig fognak a bűnösök, –  ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים
'ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה – meddig fognak a bűnösök vigadni?”196 – ַיֲעלֹוזּו  – [vagy:] „Zúgnak a 
folyamok, Örökkévaló, – ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם – hangosan zúgnak a folyamok”197 –  לא
'ָלנּו ה  – [vagy:] „Ne nekünk, Örökkévaló, – לא ָלנּו – ne nekünk”198 – ֶאֱעֶנה ְנֻאם ה '
 meghallgatom – így szól az Örökkévaló –, meghallgatom„ [:vagy] – ֶאֱעֶנה ֶאת ַהָּׁשָמִים
az eget”199 – ָאנִֹכי ָאִׁשיָרה' ָאנִֹכי ַלה  – [vagy:] „én az Örökkévalónak, az Örökkévalónak 
énekelek én”200 – ְוגֹוֵמר' לּוֵלי ה  – [vagy:] „Ha nem lett volna velünk az Örökkévaló 
stb. – ֶׁשָהָיה ָלנּו' לּוֵלי ה  – ha nem lett volna velünk az Örökkévaló, – ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם – 
amikor ránk támadtak az emberek”201 – עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה – [vagy:] „Ébredj, ébredj 
Debóra, – עּוִרי עּוִרי ַּדְּבִרי ִׁשיר – ébredj, ébredj, mondj éneket”202 – ִּתְרְמֶסָּנה ָרֶגל – 
[vagy:] „Egy láb tapossa majd: – ָעִניַרְגֵלי  – egy nyomorult lába”203 – ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
– [vagy:] „Országukat örökségül adta, – ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו – örökségül népének, 
Izráelnek.”204 

ד ְיֵתָרה"ַהּיּו – ...fönséges... – ֶנְאָּדִרי  – A י [tulajdonképpen] fölösleges, –  ְּכמֹו
ִתי ָעםַרָּב  – mint [a rábáti szóban] a „népes [város]” [szövegrészben]205 – ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות 

                                                 
194 Ennek megfelelően a vers helyes magyarázata: „Jobb kezed, mely fönséges az erőben, 

összezúzza az ellenséget.” A jöminchá szó megismétlése gyakori költői stíluselem, 
amint arra Rási is rámutat és példákat is hoz rá a Szentírásból. 

195 Zsoltárok 92:10. 
196 Uo. 94:3. 
197 Uo. 93:3. 
198 Uo. 115:1. 
199 Hoseá 2:23. 
200 Bírák 5:3. 
201 Zsoltárok 124:1-2. 
202 Bírák 5:12. 
203 Jesájá 26:6. 
204 Zsoltárok 135:12. 
205 Siralmak 1:1. 
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– [vagy a száráti szóban] az „úrnő a tartományok között” [szövegrészben]206 –  ְּגֻנְבִתי
 az „[amit] elloptak nappal” [szövegrészben].207 [vagy a gönuvti szóban] – יֹום

ָּתִמיד ִהיא רֹוֶעֶצת ּוְמַׁשֶּבֶרת  – .darabokra zúzza az ellenséget... – ִּתְרַעץ אֹוֵיב
 [Az ige azért nem múlt időben szerepel, mert az Örökkévaló keze] – ָהאֹוֵיב
folyamatosan zúzza darabokra az ellenséget.208 – ְודֹוֶמה לֹו – Hasonló ehhez:209 – 

ֲעצּו ַוְירֹוְצצּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיְר  – „Ezek nyomorgatták (vájir’ácu) és gyötörték Izráel 
fiait,” – ְּבׁשֹוְפִטים – a Bírák könyvében.210 ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ְיִמיְנָך
 – ִהיא ְמַׁשֶּבֶרת ּוַמְלָקה אֹוֵיב – ,A te jobbkarod, mely fönséges az erőben„ – ַהֶּנֱאֶדֶרת ַּבּכַֹח
az, amelyik darabokra zúzza az ellenséget.” [Ez a következőképpen kapcsolódik a 
következő vershez:] 

 
   )ז, שמות טו(.  ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש,ּוְברֹב ְּגאֹוְנָך ַּתֲהרֹס ָקֶמיָך

A te fönséged nagyságában elpusztítod az ellened támadókat, szabadon 
engeded haragodat, és az elemészti őket, mint a pelyvát. (2Mózes 15:7.) 

 Ha – ִאם ַהָּיד ִּבְלָבד רֹוֶעֶצת ָהאֹוֵיב – ...A te fönséged nagyságában – ּוְברֹב ְּגאֹוְנָך
a kéz egymagában összezúzza az ellenséget, – ֶׁשהּוא ְמרֹוָמם ְּברֹוב ְּגאֹונֹוְּכ  – akkor ha 
[Isten] felemeli azt az Ő fönsége nagyságában, – ָאז ַיֲהרֹוס ָקָמיו – akkor elpusztítja 
vele az Ellene támadókat. – ְוִאם ְּברֹוב ְּגאֹונֹו ְלַבד – És ha az Ő fönsége nagysága 
egymagában – יםאֹוְיָביו ֶנֱהָרִס  – elpusztítja az Ellene támadókat, – ַּלח ָּבם ַקל ָוחֶֹמר ְּכֶׁשָּׁש
 – ,akkor bizonyos, hogy amikor [Isten] szabadon engedi az Ő haragját – ֲחרֹון ַאף
 .az elemészti őket – יֹאְכֵלמֹו

ָקֶמיָךָּתִמיד ַאָּתה הֹוֵרס  – ...elpusztítod... – ַּתֲהרֹס  – Te mindig elpusztítod az 
ellened támadókat, – ַהָּקִמים ֶנְגֶּדָך – [vagyis] azokat, akik szembeszállnak Veled. – 
 – ֵאּלּו ַהָּקִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל – ?kik azok, akik szembeszállnak Vele [És] – ּוִמי ֵהם ַהָּקִמים ְּכֶנְגּדֹו
Azok, akik szembeszállnak Izraellel. – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – Amint az Írás mondja:211 –  ִּכי
 És mi ez a – ּוַמה ִהיא ַהֶהְמָיה – ”…Hiszen háborognak ellenségeid„ – ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון
háborgás? – ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד – „…Néped ellen titkon ármányt szőnek…” –  ְוַעל ֶזה

 ”.Isten ellenségeinek„ – אֹוְיָביו ֶׁשל ָמקֹום – És ezért nevezik őket –  אֹוָתםקֹוֵרא
 

   )ח, שמות טו(.  ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְּבֶלב ָים,ּוְברּוַח ַאֶּפיָך ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד נְֹזִלים

                                                 
206 Uo. 
207 1Mózes 31:39. 
208 És a folyamatos jelen időt ki lehet fejezni jövő idejű alakkal. 
209 Mármint a rö’ác – összezúzni jelentésű – ige használata tekintetében. 
210 10:8. 
211 Zsoltárok 83:3-4. 
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Orrlyukaidnak szelétől felduzzadnak a vizek, megállanak, mint a gát, az 
ömlő hullámok, megdermednek a forgatagok a tenger szívében. (2Mózes 
15:8.) 

 A] – רּוַח ַהּיֹוֵצא ִמְּׁשֵני ְנִחיַרִים ֶׁשל ַאף – Orrlyukaidnak szelétől...212 – ּוְברּוַח ַאֶּפיָך
lehelet,] amely a két orrlyukból jön ki. – ְּׁשִכיָנהִּדֵּבר ַהָּכתּוב ִּכְבָיכֹול ַּב  – A vers úgy beszél 
– mintha ez lehetséges lenne Istenről, – ֻּדְגַמת ֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם – mintha egy emberi 
királyhoz hasonlítaná, – ְּכֵדי ְלַהְׁשִמיַע אֶֹזן ַהְּבִרּיֹות – hogy ráhangolja az emberek fülét, 
 hogy – ֶׁשּיּוְכלּו ְלָהִבין ָּדָבר – ,tapasztalataikkal összhangban [saját] – ְּכִפי ַההֶֹוה –
megértsék a dolgot. – ְּכֶׁשָאָדם ּכֹוֵעס – Amikor valaki feldühödik, – יֹוֵצא רּוַח ִמְּנִחיָריו – a 
lélegzete [dühödten] jön ki az orrlyukából.213  

 ְוֵכן ּוֵמרּוַח ַאּפֹו ִיְכלּו – Hasonlóan:214 „Füst jött ki orrából.”215 – ְוֵכן ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו –
– Hasonlóan: „orrlyukainak szelétől semmivé lesznek.”216 – ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר – Ezt érti a 
Szentírás, amikor azt mondja: – ְלַמַען ְׁשִמי ַאֲאִריְך ַאִּפי – „Csak nevemért hosszítom 
meg lélegzetemet.”217 – ְּכֶׁשַּזְעּפֹו ָנָחה – Amikor az embernek lecsillapul a dühe, – 
 – ,ám amikor dühös – ּוְכֶׁשהּוא ּכֹוֵעס – ,hosszabbá válik a lélegzete – ְנִׁשיָמתֹו ֲאֻרָּכה
 :[Ott így folytatódik a vers] – ּוְתִהָּלִתי ֶאְחָטם ָלְך – .rövid a lélegzete – ְנִׁשיָמתֹו ְקָצָרה
uthiláti echtám lách, – ּוְלַמַען ְּתִהָּלִתי – [ami azt jelenti:] dicsőítésemért –  ָאִׂשים ֲחָטם
ִּבְפֵני  – ,hogy bezárjam orrlyukaimat – ִלְסּתֹום ְנִחיַרי – karikát helyezek orromba – ְּבַאִּפי
א ֵיְצאּוֶׁשּלֹ – ,a düh és a lélegzet ellen – ָהַאף ְוָהרּוַח  – hogy ki ne jöhessenek. –  ָלְך
 Az – ֶאְחָטם ְּכמֹו ָנאָקה ַּבֲחָטם – .A lách [itt azt jelenti]: a te érdekedben – ִּבְׁשִביָלְך
echtám [ugyanazt jelenti, mint a] náká báchátám, – ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת – amivel a [Talmud] 
Sábát traktátusában218 találkozunk. – ָּכְך ִנְרֶאה ְּבֵעיַני – Nekem így tűnik.  

 Valahányszor az áf és a cháron összekapcsolódik a – ְוָכל ַאף ְוָחרֹון ֶׁשַּבִּמְקָרא –
Szentírásban, – ֲאִני אֹוֵמר ֵּכן – én azt mondom, hogy a következő a magyarázat: – 
 hasonló, mint [a chárá – ְּכמֹו – A chárá áf [kifejezésben219 a chárá szó] – ָחָרה ַאף
szó a] – ְוַעְצִמי ָחָרה ִמִּני חֶֹרב – „csontom pedig ég a láz miatt”220 [szövegrészben], – 
ֶׁשַהְּנִחיַרִים ִמְתַחְּמִמים  – ,azt jelenti: égés és hőség [ahol a chárá] – ְלׁשֹון ְׂשֵרָפה ּומֹוֵקד
ִריםְוֶנֱח  – mert az orrlyukak forrók és égnek – ְּבֵעת ַהֶּקֶצף – amikor dühös [az ember]. – 

                                                 
212 Hogyan lehetséges az Örökkévalóról úgy beszélni, mintha fizikai teste lenne? 
213 És ezt metaforikus értelemben tulajdonítja a Tóra az Örökkévalónak. 
214 Itt hasonló metaforákra hoz példát Rási a Szentírásból. 
215 Zsoltárok 18:9. 
216 Jób 4:9. 
217 Jesájá 48:9. 
218 51b. náká báchátám azt jelenti: „nőstényteve orrkarikával.” 
219 Jesájá 5:25. 
220 Jób 30:30. 
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 ,ugyanúgy – ְּכמֹו ָרצֹון ִמִּגְזַרת ָרָצה – ,A cháron a chárá-ból származik – ְוָחרֹון ִמִּגְזַרת ָחָרה
mint a rácon (akarat) a rácá-ból. – תְוֵכן ֵחָמה ְלׁשֹון ֲחִמימּו  – Ugyanígy a chémá (harag) 
szó a chámimut (hőség)-ból ered. – ַעל ֵּכן הּוא אֹוֵמר – Ezért áll az [a Szentírásban, 
hogy]: – ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו – „és forrt benne a harag.”221 – ּוְבנֹוַח ַהֵחָמה אֹוֵמר – És amikor 
alábbhagy a harag, azt mondja az ember: – ִנְתָקְרָרה ַּדְעּתֹו – „Lehűlt az elméje.222” 

 Onkelosz [a – אּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם – ...felduzzadnak a vizek... – ֶנֶעְרמּו ַמִים
neermu-t] úgy fordítja, – ְלׁשֹון ַעְרִמימּות – mint ami az ármimut (okosság)-ból 
származik.223 – ּוְלׁשֹון ַצחּות ַהִּמְקָרא – De a legtisztább224 értelmezés szerint – ְּכמֹו – [a 
neermu] ugyanazt jelenti, mint – ֲעֵרַמת ִחִּטים – az árémát chitim [kifejezésben].225 – 
 És a „megállanak, mint a gát” kifejezés is ezt jelzi.226 – ְוִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד יֹוִכיַח

ֶׁשָּיָצא  – ,forró leheletedtől [Azaz] – ִמּמֹוֵקד רּוַח – ...felduzzadnak... – ֶנֶעְרמּו ַמִים
 és – ְוֵהם ַנֲעׂשּו – ,a víz felszáradt – ָיְבׁשּו ַהַּמִים – ,mely kiáramlott orrlyukaidból – ֵמַאְּפָך
olyanná vált, – ְּכִמין ַּגִּלים ּוְכִרּיֹות ֶׁשל ֲעֵרָמה ֶׁשֵהם ְּגבֹוִהים – mint a gabonahalmok, 
amelyek magasak. 

 ahogyan [,A kmo néd azt jelenti] – ְּכַתְרּגּומֹו – ...mint a gát... – ְכמֹו ֵנד
Onkelosz fordítja: – ְּכׁשּור ַּכחֹוָמה – kösur – „mint egy fal.” 

 A néd egy kifejezés arra, hogy felhalmozott – ְלׁשֹון ִצּבּור ְוִכּנּוס – ...gát... – ֵנד
és összegyűjtött, – ְּכמֹו ֵנד ָקִציר ְּביֹום ַנֲחָלה – mint a „mint egy nagy halom (néd) 
termés a fájdalom napján”227 – ּכֹוֵנס ַּכֵּנד – [vagy a] „Gáttal torlaszolta el”228 
[szövegrészekben]. – לֹא ָכַתב ּכֹוֵנס ַּכּנֹאד – Nem az áll [a Szentírásban], hogy konész 
kánod,229 – ֶאָּלא ַּכֵּנד – hanem az, hogy kánéd, – ְוִאּלּו ָהָיה ַּכֵּנד ְּכמֹו ַּכּנֹאד – és ha a 
kánéd ugyanaz lenne, mint a kánod, – ְוכֹוֵנס ְלׁשֹון ַהְכָנָסה – és a konész ugyanazt 
jelentené, mint a háchnászá,230 – בָהָיה לֹו ִלְכּתֹו  – akkor az kellene hogy álljon [a 
szövegben]: – ַמְכִניס ְּכַבּנֹאד – „[Az Örökkévaló] összegyűjti, akár egy bőr víztömlőbe 

                                                 
221 Eszter 1:12 
222 Azaz lecsillapodott 
223 Chákimu májá – „A víz okos volt.” Mintha azt mondanánk, hogy a víz bölcsen 

összegyűjtötte magát, hogy Izrael fiai száraz lábbal átkelhessenek, majd újra szétterjedt, 
hogy elborítsa az egyiptomiakat. 

224 Vagyis legegyszerűbb. 
225 Énekek éneke 7:3.: „búzahalom”. 
226 Azaz a nicvu kmo néd nozlim – „megállanak, mint a gát, az ömlő hullámok” azt jelzi, 

hogy a neermu májim azt jelenti, hogy a víz felhalmozódott, felgyülemlett. 
227 Jesájá 17:11. 
228 Zsoltárok 33:7. 
229 Ahol a kánod azt jelenti, hogy mint egy víztömlő. 
230 Háchnászá azt jelenti: behozni valamit. Akkor pedig a chonész kánéd szavak jelentése 

a következő lenne: „Behozza [a vizet], mint egy bőr víztömlőbe.” 



Bösálách (2Mózes 13:17–17:16.) 193   ְּבַׁשַּלח ָרָׁשתָּפ 

(máchnisz kövánod), – ֵמי ַהָּים – a tenger vizét.” – ֶאָּלא ּכֹוֵנס ְלׁשֹון אֹוֵסף ְוצֹוֵבר הּוא – A 
konész [szó] azonban összgyűjtés-t és felhalmozás-t jelöl. – ְוֵכן ָקמּו ֵנד ֶאָחד – 
Hasonlóan: „[a víz] feltorlódott, mint egy gát”231 – ַוַּיַעְמדּו ֵנד ֶאָחד – [és:] „gátként 
feltornyosult.”232 – ְוֵאין ְלׁשֹון ִקיָמה ַוֲעִמיָדה ְּבנֹאדֹות – A felemelkedés és állás kifejezései 
nem alkalmazhatók víztömlőkre, – ֶאָּלא ְּבחֹומֹות ְוִצּבּוִרים – csupán falakra és 
halmokra. – ְולֹא ָמִצינּו נֹאד ָנקּוד ֶאָּלא ִבְמָלאּפּום – [Ráadásul] a nod [szóval] csupán 
cholám-mal vokalizáltan találkozunk [a Szentírásban], – ֹאֶדָךְּכמֹו ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבנ  – 
mint például: „Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe (vönodechá)”233 – ֶאת נֹאד ֶהָחָלב – 
[vagy:] „tejestömlőt (et nod).”234 

 Mint az „aztán sajt – ְּכמֹו ְוַכְּגִביָנה ַּתְקִּפיֵאִני – ...megdermednek... – ָקְפאּו
módjára hagytál megalvadni (tákpiéni)” [szövegrészben],235 – ֶׁשֻהְקׁשּו ְוַנֲעׂשּו ַּכֲאָבִנים – 
ugyanis [a mélységek] megkeményedtek és olyanná váltak, mint a kő, –  ְוַהַּמִים זֹוְרִקים
 – ,és a vizek erővel nekivágták az egyiptomiakat a kőnek – ֶאת ַהִּמְצִרים ַעל ָהֶאֶבן ְּבכַֹח
 .válogatott kíméletlenséggel – ְּבָכל ִמיֵני קֹוִׁשי – és küzdöttek ellenük – ְוִנְלָחִמים ָּבם

 a tenger legerősebb [Vagyis] – ְּבחֹוֶזק ַהָּים – .a tenger szívében... – ְּבֶלב ָים
részében. – ְוֶדֶרְך ַהִּמְקָראֹות ְלַדֵּבר ֵּכן – A bibliai verseknél általános ez a 
kifejezésmód:236 – ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים – [pl.] „az ég szívéig”237 – ְּבֵלב ָהֵאָלה – [vagy:] „a 
tölgyfa koronájában,”238 – ְלׁשֹון ִעָּקרֹו ְוָתְקּפֹו ֶׁשל ָּדָבר – valaminek az esszenciájára és az 
erejére utalva. 

 
   )ט, שמות טו(.  ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי ִּתְמָלֵאמֹו,ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרּדֹף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל

Így szól az ellenség: Űzőbe veszem őket, utolérem, zsákmányt osztok, 
betelik rajtuk a lelkem, kirántom kardomat és megsemmisíti őket 
karom. (2Mózes 15:9.) 

 ,a népéhez – ְלַעּמֹו ְּכֶׁשִּפָּתם ִּבְדָבִרים – Így szól(t) az ellenség...239 – ָאַמר אֹוֵיב
amikor szavakkal győzködte őket: – ֶאְרּדֹוף ְוַאִּשֹיֵגם – „Űzőbe veszem őket, utolérem 
őket – ַוֲאַחֵּלק ָׁשָלל – és megosztozom a zsákmányon – ִעם ָׂשַרי ַוֲעָבָדי – 
minisztereimmel és szolgáimmal.” 
                                                 
231 Josuá 3:16. 
232 Uo. 13. 
233 Zsoltárok 56:9. 
234 Bírák 4:19. 
235 Jób 10:10. 
236 Azaz a lév – „szív” gyakran jelöli valaminek a legerősebb részét vagy a közepét. 
237 5Mózes 4:11. 
238 2Sámuel 18:14. 
239 Azaz a fáraó. 
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 [:timláémo azt jelenti] – ִּתָּמֵלא ֵמֶהם – ...betelik rajtuk a lelkem... – ִּתְמָלֵאמֹו
tele lesz velük. – ַנְפִׁשי – ...a lelkem... – רּוִחי ּוְרצֹוִני – [náfsi azt jelenti:] lelkem és 
vágyam. – ְוַאל ִּתְתַמּה ַעל ֵּתיָבה – Ne csodálkozz egy olyan szón, – ַהְמַדֶּבֶרת ִּבְׁשַּתִים – 
amely olyasmit fejez ki, amit [amúgy] két szóval fejeznek ki, – ִּתְמָלֵאמֹו ִּתָּמֵלא ֵמֶהם – 
[ti.] timláémo [ugyanaz, mint] timálé méhem, – ֵיׁש ַהְרֵּבה ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה – mert sok példa 
létezik [a Szentírásban] az efféle kifejezésmódra: – ִּכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני – [pl.:] „Ha a 
Délvidéken adtál (nötátáni) [férjhez],”240 – ְּכמֹו ָנַתָּת ִלי – [ahol a nötátáni] ugyanaz, 
mint nátátá li („adtál engem”) – ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹום – [vagy:] „és nem tudtak 
barátságosan beszélni vele (dábro),”241 – ְּכמֹו ַּדֵּבר ִעּמֹו – [ahol a dábro] ugyanaz, mint 
dábér imo („beszélni vele”) – ָּבַני ְיָצֻאִני – [vagy:] „Fiaim elhagytak (jöcáuni),”242 –  ְּכמֹו
ִמְסַּפר  – ugyanaz, mint jácu mimeni („elmentek tőlem”) [ahol a jöcáuni] – ָיְצאּו ִמֶּמִּני
ְּכמֹו  – Lépteim számát is megmondanám neki (ágidenu),”243„ [:vagy] – ְצָעַדי ֲאִגיֶדּנּו
ַאף ַּכאן  – ”.ugyanaz, mint ágid lo („megmondom neki) [ahol az ágidenu] – ַאִּגיד לֹו
 – ִּתָּמֵלא ַנְפִׁשי ֵמֶהם – :Itt is [ugyanez a helyzet, vagyis] timláémo azt jelenti – ִּתְמָלֵאמֹו
timálé náfsi méhem – „A lelkem telve lesz velük.” 

 [:Ahogyan Onkelosz fordítja] – ֶאְׁשלֹוף – ...kirántom kardomat... – ָאִריק ַחְרִּבי
„kihúzom.” – ְוַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ֵמִריק ֶאת ַהַּתַער – Mivel kiüríti (mérik) a hüvelyt, – ִּבְׁשִליָפתֹו 
– amikor kihúzza [a kardot] – ְוִנְׁשָאר ֵריק – és az244 üres (rék) marad, –  נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון
 mint [a mörikim szó] a – ְּכמֹו ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם – ,a „kiürítés” kifejezés illik rá – ֲהָרָקה
„zsákjaikat kiürítették”245 – קּוְוֵכָליו ָיִרי  – [vagy a járiku] az „edényeit kiürítik”246 
[szövegrészekben].  

 – Ne mondd, hogy a rékut („kiürítés”) kifejezés – ְוַאל ּתֹאַמר ֵאין ְלׁשֹון ֵריקּות נֹוֵפל –
 ,nem alkalmazható arra [a dologra], amelyet eltávolítnak [a kiürítés során] – ַעל ַהּיֹוֵצא
ָּלא ַעל ַהִּתיקֶא –  – hanem [csakis] a tartályra – ְוַעל ַהַּשֹק ְוַעל ַהְּכִלי – vagy a zsákra vagy 
az edényre, – ֶׁשָּיָצא ִמֶּמָּנה – amelyből eltávolították azt, – ֲאָבל לא ַעל ַהֶחֶרב ְוַעל ַהַּיִין – de 
nem a kardra vagy a borra, – ְוִלְדחֹוק ּוְלָפֵרׁש – hogy így erőltetetten úgy kelljen 
magyaráznod, – ָאִריק ַחְרִּבי – [hogy] az árik chárbi ugyanazt jelenti, –  ִּכְלׁשֹון ַוָּיֶרק ֶאת
 mint [a vájárek] a „felfegyverezte begyakorolt embereit” [szövegrészben],247 – ֲחִניָכיו
[s ily módon akkor jelen szövegrész jelentése a következőképpen módosul:] –  ֶאְזַּדֵּין
  ”.Felfegyverzem magamat kardommal„ – ְּבַחְרִּבי

                                                 
240 Bírák 1:15. 
241 1Mózes 37:4. 
242 Jeremiás 10:20. 
243 Jób 31:37. 
244 Vagyis a hüvely. 
245 1Mózes 42:35. 
246 Jeremiás 48:12. 
247 1Mózes 14:14. 
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 – találunk [rá példát a Szentírásban, hogy] [Ez szükségtelen, mivel] – ָמִצינּו –
 arra [a dologra] is, amit – ַאף ַעל ַהּיֹוֵצא – a [háráká] kifejezés utalhat – ַהָּלׁשֹון ֻמָּסב
eltávolítanak, – ֶׁשֶמן ּתּוַרק – [pl.:] „kiöntött (turák) olaj”248 – ְולֹא הּוַרק ִמְּכִלי ֶאל ֶּכִלי – 
[vagy:] „Nem öntötték át [a bort] egyik edényből a másikba.”249 –  לא הּוַרק ַהְּכִלי ֵאין
ֶאָּלא לֹא הּוַרק  – ”,Nem az áll [a szövegben]: „Az edényt nem ürítették ki – ְּכִתיב ַּכאן
 – ”.hanem az: „[A bort] nem ürítették egyik edényből a másikba – ַהַּיִין ִמְּכִלי ֶאל ְּכִלי
 Megtaláljuk hát a kifejezést [a Szentírásban] a borra – ָמִצינּו ַהָּלׁשֹון מּוָּסב ַעל ַהַּיִין
vonatkoztatva; – ְוֵכן ְוֵהִריקּו ַחְרבֹוָתם ַעל ְיִפי ָחְכָמֶתָך – hasonlóan: „Kardot rántanak 
(vöhériku) bölcsességed szépsége ellen,”250 – ְּדִחיָרם – a Chirámról szóló 
[elbeszélésben]. 

 A [torisémo] egy – ְלׁשֹון ִריׁשּות ְוַדּלּות – ...megsemmisíti őket... – ּתֹוִריֵׁשמֹו
szegénység (résut) jelentésű kifejezés, – ְּכמֹו מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר – mint [a moris] a moris 
umáásir („[az Örökkévaló] tesz szegénnyé és gazdaggá”)251 [szövegrészben]. 

 
   )י, שמות טו(.  ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים,ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמֹו ָים

Te azonban fuvallatoddal leheltél és elborította őket a tengerár, 
elsüllyedtek, mint az ólom a rengeteg vizekben. (2Mózes 15:10.) 

 egy fújás-t [A násáftá] – ְלׁשֹון ֲהָפָחה – ...Te azonban... leheltél – ָנַׁשְפָּת
jelentő kifejezés. – ם ָנַׁשף ָּבֶהםְוֵכן ְוַג  – Hasonlóan: „ő csak rájuk fúj (násáf).”252 

 elsüllyedtek, mélyre [:calálu azt jelenti] – ָׁשְקעּו ָעְמקּו – ...elsüllyedtek... – ָצְללּו
merültek; – ְלׁשֹון ְמצּוָלה – a möculá (mélység) szóból.253 

ם ְּבַלַעז"פלו – ;ólom [:oferet azt jelenti] – ֲאָבר – ...mint az ólom... – ַּכעֹוֶפֶרת  – 
ófranciául plom. 

 
   )יא, שמות טו(.  נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂשה ֶפֶלא,ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ְיהָֹוה ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש

Ki olyan, mint te, a hatalmasok között, ó Örökkévaló? Ki hozzád 
fogható, szentségben magasztos, dicsőítésben félelmetes, csodaművelő? 
(2Mózes 15:11.) 

 a [:báélim azt jelenti] – ַּבֲחָזִקים – ...a hatalmasok között... – ָּבֵאִלם
hatalmasok között, – ְּכמֹו ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח – mint az „Az ország előkelőit (élé)254 

                                                 
248 Énekek éneke 1:3. 
249 Jeremiás 48:11. 
250 Jechezkél 28:7. 
251 1Sámuel 2:7. 
252 Jesájá 40:24. 
253 Zsoltárok 69:3. 
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azonban elvitte”255 – ָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשהֱא  – [vagy] az „erősségem (ejáluti), siess 
segítségemre!”256 [szövegrészekben]. 

 [Azaz] – ָיְראּוי ִמְּלַהִּגיד ְּתִהּלֹוֶתיָך – ...dicsőítésben félelmetes... – נֹוָרא ְתִהּלֹת
félelmetes zengeni a Te dicséretedet, – ֶפן ִיְמֲעטּו – mert [az ember] esetleg nem 
képes eléggé257 [dicsérni Téged], – ֶנֱאַמר ַעל ֵּכן  – emiatt írva van: –  ְתִהָּלהְלָך ֻּדִמָּיה  – 
„Számodra a csend a dicséret.”258 

 
   )יב, שמות טו(. ָנִטיָת ְיִמיְנָך ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ

Kinyújtottad jobbodat, elnyelte őket a föld. (2Mózes 15:12.) 

 Amikor – ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֶטה ָידֹו – ...Kinyújtottad jobbodat – ָנִטיָת ְיִמיְנָך
az Örökkévaló kinyújtja a kezét, – ָהְרָׁשִעים ָּכִלים ְונֹוְפִלים – a gonoszok 
megsemmisülnek és alázuhannak, – ָידֹוְלִפי ֶׁשַהּכֹל ָנתּון ְּב  – mert minden dolgot az Ő 
keze tart, – ְונֹוְפִלים ַּבֲהָטָיָתּה – és azok alázuhannak, amikor [Ő] kinyújtja azt. –  ְוֵכן הּוא
ַיֶּטה ָידֹו' ַוה – :Hasonlóan, [a Szentírás másik helyén] ez áll – אֹוֵמר  – „Ha kinyújtja 
kezét az Örökkévaló, – עֹוֵזרְוָכַׁשל  – elbukik a segítő, – ְוָנַפל ָעֻזר – elesik, akinek 
segített.”259 – ָמָׁשל ִלְכֵלי ְזכּוִכית – Ez hasonlatos azokhoz az üvegedényekhez, – 
 ha kissé – ַמֶּטה ָידֹו ְמַעט – :amelyeket egy személy tart a kezében – ַהְּנתּוִנים ְּבַיד ָאָדם
kinyújtja260 a kezét, – ְוֵהן נֹוְפִלים ּוִמְׁשַּתְּבִרין – azok leesnek és összetörnek. 

 – ,Ebből arra következtetünk – ִמַּכאן – .elnyelte őket a föld... – ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ
רּוִּבְׂשַכר ֶׁשָאְמ – hogy a [földbe] eltemetés kiváltságában részesültek,261 – ֶׁשָּזכּו ִלְקבּוָרה  – 
jutalmul azért, mert kijelentették: – ַהַּצִּדיק' ה  – „az Örökkévaló igaz!”262 

 
   )יג, שמות טו(.  ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך,ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם זּו ָּגָאְלָּת

                                                                                                                                      
 
 
254 Vagyis azokat, akik hatalommal bírtak, tehát a hatalmasokat. 
255 Jechezkél 17:13. 
256 Zsoltárok 22:20. 
257 Vagyis megfelelőképpen. 
258 Uo. 65:2. Hiszen végeredményben melyik emberi szó lenne képes méltóképpen 

dicsérni Téged? 
259 Jesájá 31:3. 
260 Tk. kinyitja. 
261 Rási fentebb (14:30.) azt írja, hogy „a tenger kivetette őket a partjára.” Később 

mindazonáltal magába nyelte őket a föld. (Nachmanidész) 
262 Fentebb 9:27. 
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Vezérelted kegyelmeddel ezt a népet, amelyet megváltottál; hatalmaddal 
terelted szentséged hajléka felé. (2Mózes 15:13.) 

 a mönáhél (vezető) [A néháltá] – ְלׁשֹון ְמַנֵהל – ...terelted... – ֵנַהְלָּת
kifejezésből [származik]. – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם – Onkelosz mindazonáltal [szovárhi-nak] 
fordítja, – ְלׁשֹון נֹוֵׂשא ְוסֹוֵבל – amely a vivés-sel, viselés-sel rokon, – ְולֹא ִדְקֵּדק ְלָפֵרׁש – 
és nem magyarázza el aprólékosan – ַאַחר ָלׁשֹון ָהִעְבִרית – a konkrét héber 
kifejezést.263 

 
   )יד, שמות טו(.  ִחיל ָאַחז יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת,ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון

Hallották a népek és megrendülnek, remegés fogja el Pláset lakóit. 
(2Mózes 15:14.) 

 mitrágzin [:jirgázun azt jelenti] – ִמְתַרְּגִזין – ...és megrendülnek... – ִיְרָּגזּון
(reszketnek). 

 ,Mert ők voltak azok – ִמְּפֵני ֶׁשָהְרגּו ֶאת ְּבֵני ֶאְפַרִים – .Pláset lakóit... – יְֹׁשֵבי ְּפָלֶׁשת
akik megölték Efráim leszármazottait, – ֶׁשִּמֲהרּו ֶאת ַהֵּקץ – akik időnap előttre 
számolták ki [az egyiptomi száműzetés] végét, – ְוָיְצאּו ְּבָחְזָקה – és erőnek erejével 
mentek ki [Egyiptomból], – ַּכְּמפָֹרׁש ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים – amint azt a Krónikák könyve264 
elbeszéli: – ַוֲהָרגּום ַאְנֵׁשי ַגת – „Ezeket megölték a gátiak”.265 

 
   )טו, שמות טו(.  ָנמֹגּו ּכֹל יְֹׁשֵבי ְכָנַען,ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד

Edom törzsfői akkor megijedtek, Moáb hatalmasait remegés fogta el, 
Kánaán lakói mind kétségbe estek. (2Mózes 15:15.) 

ַוֲהלֹא לֹא ָהָיה  – ...Edom törzsfői, Moáb hatalmasai... – ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב
 – ֶׁשֲהֵרי לֹא ֲעֵליֶהם הֹוְלִכים – ,De hát nekik nem volt mitől félniük – ָלֶהם ִליָרא ְּכלּום
hiszen [Izrael fiai] nem őket készültek megtámadni! – ֶאָּלא – Valójában – ִמְּפֵני ֲאִנינּות 
– ez a neheztelés miatt volt, – ֶׁשָהיּו ִמְתאֹוְנִנים ּוִמְצַטֲעִרים – mert megbántódtak és 
szenvedtek – ַעל ְּכבֹוָדם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל – az Izraelt ért tisztesség miatt.266 

 A námogu egy szinonimája] – ָנַמּסּו – ...kétségbe estek (námogu) ... – ָנמֹגּו
az, hogy] elolvadt megsemmisült, – ְּכמֹו – [hasonló értelemben,] mint [a következő 

                                                 
263 Inkább csak parafrazál. 
264 7:21. 
265 Azaz a filiszteusok. Rémület fogta el a filiszteusokat, mert arra számítottak, hogy Izrael 

fiai most majd bosszút állnak rajtuk. 
266 Edom és Moáb különösen féltékeny volt a rangra, amelyet Izrael fiai értek el, hiszen 

közös őseik voltak; Edom Ézsautól, Ábrahám egyik unokájától származik, Moáb pedig 
Lóttól, Ábrahám unokaöccsétől. 
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versben]:267 – ִּבְרִביִבים ְּתמֹוְגֶגָּנה – „...záporesővel (tmogögená) porhanyítod...” – ָאְמרּו 
– Azt mondták [a kánaániták]: – ָעֵלינּו ֵהם ָּבִאים – „Ellenünk törnek, – ְלַכּלֹוֵתינּו – hogy 
megsemmisítsenek bennünket – ְוִליַרׁש ֶאת ַאְרֵצנּו – és megörököljék országunkat.” 

 
.  ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת, ָּכָאֶבןִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיְּדמּו

   )טז, שמות טו(

Rájuk szakad rettegés és félelem, karod hatalma alatt elnémulnak, mint 
a kő, míg átvonul a te néped, ó, Örökkévaló, míg átvonul ez a nép, 
amelyet magadnak szereztél. (2Mózes 15:16.) 

 Az émátá] – ַעל ָהְרחֹוִקים – Rájuk szakad rettegés...268 – ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה
félelem] azokon, akik messze vannak. 

 azokon, akik közel [A páchád félelem] – ַעל ַהְּקרֹוִבים – ...és félelem... – ּוַפַחד
vannak. – ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר – Ez hasonló ahhoz, ami [egy más helyen] hangzik el: –  ִּכי
 Mert hallottuk, hogy az Örökkévaló kiszárította stb.”269„ – ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ְוגֹוֵמר

 – ְּכַתְרּגּומֹו – míg átvonul…, míg átvonul...270... –  ַעד ַיֲעבֹר...ַעד ַיֲעבֹר
Ahogyan Onkelosz magyarázza.271 

 Becsesebbnek tartod más„ [Azaz] – ִחַּבְבָּת ִמְּׁשָאר ֻאּמֹות – .szereztél... – ָקִניָת
népeknél,” – ְּכֵחֶפץ ַהָּקנּוי ְּבָדִמים ְיָקִרים – hasonlóan egy olyan tárgyhoz, amelyhez 
magas áron jutott hozzá valaki, – ֶׁשָחִביב ַעל ָהָאָדם – és azt nagy becsben tartja. 

 
, שמות טו(.  ִמְּקָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך,ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ְיהָֹוה

   )יז

Elviszed és beülteted őket tulajdon hegyedre, a lakhelyre, amelyet 
előkészítettél, Örökkévaló, Isten Szentélyébe, amelyet tulajdon kezeddel 
állítottál fel. (2Mózes 15:17.) 

                                                 
267 Uo. 65:11. 
268 Mi a különbség az émátá és a páchád között? 
269 Josuá 2:10. Miután Izrael fiai átkeltek a Jordán folyón Erec Jiszráelbe, Josuá elküldte 

Kálévet és Pinchászt, hogy kémleljék ki Jerikót. Ők elérkeztek Rácháv házához, aki azt 
mondta nekik: „Tudom, hogy az Örökkévaló nektek adta ezt az országot és hogy a 
tőletek való félelem máris megszállott bennünket és reszketnek miattatok az ország 
összes lakói. Mert hallottuk, hogy az Örökkévaló kiszárította a Sástenger vizeit 
előttetek, midőn kivonultatok Egyiptomból, stb.” Rácháv az émá-t azzal társította, amit 
hallottak arról, hogy mit tett az Örökkévaló Izrael fiaiért, ezzel is alátámasztva Rási 
véleményét, miszerint az émá valamilyen messzi dologtól való félelem. 

270 Miért kétszer? 
271 Míg átvonulnak az Arnónon (4Mózes 21:14-15.); míg átvonulnak a Jordánon. 
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ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס  – ,Mózes megjövendölte – ִנְתַנֵּבא מֶֹׁשה – .Elviszed... őket – ְּתִבֵאמֹו
 Ezért nem az – ְלָכְך לֹא ֶנֱאַמר ְּתִביֵאנּו – .hogy ő nem fog bemenni az országba – ָלָאֶרץ
áll a szövegben, hogy: „Elviszel minket.” 

 – ִמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה – a lakhelyre, amelyet előkészítettél...272... – ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך
A földi Szentély – ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד – pontosan alatta helyezkedik el – ִּכֵּסא ֶׁשל ַמְעָלה – a 
mennyei Trónusnak, –  ָּפַעְלָּתֲאֶׁשר  – amelyet előkészítettél. 

 A [„Szentély” szóra eső] – ַהַּטַעם ָעָליו ָזֵקף ָּגדֹול – ...a Szentély... – ִמְּקָדׁש
intonáció egy zákéf gádol,273 – ְלַהְפִרידֹו – azért, hogy elválassza azt [a „Szentély”-t] 
יוִמֵּתיַבת ַהֵּׁשם ֶׁשְּלַאֲחָר –  – az „Uram” szótól, amely utána következik, – ַהִּמְקָּדׁש – 
[imigyen adva neki azt a jelentést, hogy] „a Szentélyt, – ֲאֶׁשר ּכֹוְננּו ָיֶדיָך ה'  – amelyet 
kezeid emeltek, Uram.”  

ָהעֹוָלם ִנְבָרא ְּבָיד ַאַחתֶׁש – ,a Szentély becsességét [Ez mutatja] – ָחִביב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש –  
– mivel a világ „fél kézzel” lett megteremtve, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:274 –  ַאף ָיִדי
 a – ּוִמְקָּדׁש ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים – ”,Hiszen az én kezem vetette meg a föld alapját„ – ָיְסָדה ֶאֶרץ
Szentély viszont „két kézzel” [lett megteremtve]. – ְוֵאיָמַתי ִיָּבֶנה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים – És mikor 
lesz „két kézzel” felépítve? – ִּבְזַמן – Amikor eljön az idő, – ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד' הֶׁש  – hogy 
Az Örökkévaló uralkodni fog mindörökké,275 – ֶלָעִתיד ָלבֹא ֶׁשָּכל ַהְּמלּוָכה ֶׁשּלֹו – a 
jövőben, amikor az egész királyság az Övé lesz. 

 
   )יח, שמות טו(. ְיהָֹוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד

Az Örökkévaló uralkodni fog mindörökké! (2Mózes 15:18.) 

 egy örökkévalóságot [A váed] – ְלׁשֹון עֹוָלִמית הּוא – .mindörökké... – ְלעָֹלם ָוֶעד
jelentő kifejezés, – ו ּבֹו ְיסֹוד"ְוַהָּוי  – és a benne lévő ו része a szó gyökének, –  ְלִפיָכְך
 :Ám [a következő versben] – ֲאָבל – ezért pátách-hal van vokalizálva.276 – ִהיא ְּפתּוָחה
ו ּבֹו ִׁשּמּוׁש"ֶׁשַהָּוי – Én tudom és tanúsítom ezt (váéd),”277„ – ְוָאנִֹכי ַהּיֹוֵדַע ָוֵעד –  – ahol a 
 kámác-cal [van vokalizálva].278 – ְקמּוָצה ִהיא – ,betű egy prefixum ו

                                                 
272 A hely-et jelentő legegyszerűbb héber szó a „mákom”. Az itt használt „máchon” 

kifejezés egy járulékos elgondolásra utal: „möchuván” – elhelyezkedik pontosan. 
273 A zákéf gádol (egy Tóra-olvasási dallamjelölés) az általa jelölt szó és a következő szó 

között tartandó szünetet jelent. 
274 Jesájá 48:13. 
275 18. vers. 
276 Rási chumás-a más, mint a mieink, azokban ugyanis váed [kámác-cal] szerepel. (Gur 

Árje) 
277 Jeremiás 29:23. 
278 Egy másik magyarázat erre a Rásira: Rási valójában nem is a ו-ot tárgyalja, hanem az ע-

t. Amikor Rási azt mondja, hogy itt, azaz jelen versünk váed szavában a magánhangzó 
egy pátách, akkor ez alatt valójában egy pátách kátán-t ért, azaz egy szegol-t, 
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ְלכּו  ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָה,ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ְיהָֹוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים

   )יט, שמות טו(. ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים

Amikor a fáraó lovassága, szekérhadával és lovasaival behatolt a 
tengerbe és az Örökkévaló visszaterelte rájuk a tenger vizét, de Izráel 
fiai átmentek száraz földön a tenger közepén. (2Mózes 15:19.) 

א סּוס ַּפְרעֹהִּכי ָב  – Amikor a fáraó lovassága, [szekérhadával és 
lovasaival] behatolt... – ַּכֲאֶׁשר ָּבא – [ki vá azt jelenti:] amikor jött.279 

 
. ּוִבְמחֹלֹת ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ,ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּבָיָדּה

   )כ, שמות טו(

És kezébe vette Mirjám, a prófétanő, Áron nőtestvére a dobot és 
kimentek utána mind a nők dobokkal és körtáncokkal. (2Mózes 15:20.) 

 ֵהיָכן ִנְתַנְּבָאה – ...És kezébe vette Mirjám, a prófétanő – ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה
– Hol prófétált [Mirjám]? –  ֲאחֹות ַאֲהרֹןְּכֶׁשָהְיָתה  – [Ez akkor történt,] amikor [még 
csak] Áron nőtestvére volt, – קֹוֶדם ֶׁשּנֹוַלד מֶֹׁשה – [vagyis] Mózes születése előtt. – 
'ֲעִתיָדה ִאִּמי ֶׁשֵּתֶלד ֵּבן ְוכּו – :Akkor [ugyanis] azt mondta – ָאְמָרה  – „Anyám még fiút fog 
születni stb.”280, – ִּכְדִאיָתא ְּבסֹוָטה – ahogyan az a [Talmud] Szótá traktátusban 
olvasható.281 – ָּדָבר ַאֵחר ֲאחֹות ַאֲהרֹן – Egy másik magyarázat [arra, hogy miért 
azonosítja a Szentírás] Áron nővéreként: – ָעֶליָהְלִפי ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו  – Mivel [Áron] az 

                                                                                                                                      
 
 

ahogyan mi nevezzük; és amikor azt mondja, hogy a Jeremiás-versben az ע kámác-cal 
van vokalizálva, akkor ezen valójában kámác kátán-t ért, azaz, ahogyan mi nevezzük, 
céré-t. 

279 Ibn Ezrával ellentétben, aki ezt a verset még a Sirá részének tekinti, Rási a korai 
kommentárok zömével (Rásbámmal, Nachmanidésszal és másokkal) ért egyet, 
miszerint ez a vers már visszatér az elbeszéléshez és nem képezi részét a Sirá-nak (lásd 
Maimonidész, A Tóra-tekercs szabályai, 8. fejezet). Rási ezen vagy azt érti, hogy ez a 
vers bevezeti a következőt, azaz „Amikor a fáraó lovassága, szekérhadával és lovasaival 
behatolt a tengerbe, stb.,” [akkor] „kezébe vette Mirjám, a prófétanő, Áron nőtestvére 
a dobot, stb.” Vagy pedig úgy érti, hogy ez a vers visszatér a Sirá elejéhez, azaz 
„Akkor énekelte Mózes Izráel fiaival ezt a dalt, stb.” [Ez akkor történt,] „amikor a fáraó 
lovassága, stb.” 

280 „… aki Izrael megmentője lesz.” 
281 12b. 
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életét kockáztatta érte, – ְּכֶׁשִּנְצָטְרָעה – amikor [Mirjámot] lepra sújtotta,282 –  ִנְקֵראת ַעל
 .az ő (azaz Áron) nevével azonosítja [a Szentírás] – ְׁשמֹו

 egy különféle zenékhez használt [Ez] – ְּכִלי ֶׁשל ִמיֵני ֶזֶמר – ...a dobot... – ֶאת ַהּתֹף
eszköz. 

ֻמְבָטחֹות ָהיּו ִצְדָקִנּיֹות  – dobokkal és körtáncokkal...283... – ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹת
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  – ,Annak a nemzedéknek az igaz asszonyai biztosak voltak abban – ֶׁשַּבּדֹור
ְוהֹוִציאּו  – ,hogy az Örökkévaló csodákat fog tenni értük – ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם ִנִּסים
 .ezért hát dobokat vittek ki magukkal Egyiptomból – ֻתִּפים ִמִּמְצָרִים

 
   )כא, שמות טו(.  ִׁשירּו ַליהָֹוה ִּכי ָגאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים,ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים

És dalba kezdett előttük Mirjám: Énekeljetek az Örökkévalónak, mert 
fönségesen fönséges ő, a lovat és lovasát a tenger mélyébe döntötte! 
(2Mózes 15:21.) 

מֶֹׁשה ָאַמר ִׁשיָרה  – ...És dalba kezdett előttük Mirjám – ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים
 – ,ő [elő]mondta [nekik] – הּוא אֹוֵמר – ;Mózes énekelte a dalt a férfiaknak – ָלֲאָנִׁשים
 Mirjám pedig a – ּוִמְרָים ָאְמָרה ִׁשיָרה ַלָּנִׁשים – .ők pedig utánamondták – ְוֵהם עֹוִנין ַאֲחָריו
nőknek énekelt.284 

 
ֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו  ַוֵּיְלכּו ְׁשלֹ,ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור

   )כב, שמות טו(. ָמִים

És útnak indította Mózes Izráelt a Sástengertől, és elmentek Súr 
sivatagja felé, és meneteltek három napon át a sivatagban, és nem 
találtak vizet. (2Mózes 15:22.) 

 Útnak indította – ִהִּסיָען ְּבַעל ָּכְרָחם – ...És útnak indította Mózes – ַוַּיַּסע מֶֹׁשה
őket akaratuk ellenére. – ֶׁשִעְּטרּו ִמְצַרִים סּוֵסיֶהם – Mivel az egyiptomiak lovaikat 
ékesítették –  ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹותְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב ָוֶכֶסף  – arany és ezüst díszekkel és 
drágakövekkel, illetve gyöngyökkel, – ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל מֹוְצִאין אֹוָתן ַּבָּים – és az izraeliták 
egymás után szedegették össze ezeket a tengerből, – ּוְגדֹוָלה ָהְיָתה ִּבַּזת ַהָּים – [addig-
addig, hogy végül] a tengerből nyert préda gazdagabb volt, – ִמִּבַּזת ִמְצַרִים – mint az 
Egyiptomból [kivitt] zsákmány, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:285 – ּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעֶׂשה ָּלְך – 

                                                 
282 Áron kétségbeesetten kérlelte az Örökkévalót, hogy gyógyítsa meg Mirjámot. Lásd 

4Mózes 12:11. Lásd még Rási 1Mózes 34:25. 
283 Honnét vették ezeket a dobokat? 
284 Vagyis ennek a versnek a többi része tulajdonképpen Mirjám bevezetője a Sirá többi 

részéhez. 
285 Énekek éneke 1:11. 
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„Aranyláncokat készítünk neked286 – ִעם ְנֻקּדֹות ַהָּכֶסף – ezüstgolyócskákkal.”287 – 
 – ְּבַעל ָּכְרָחם – Ezért kellett útnak indítania őket [Mózesnek] – ְלִפיָכְך ֻהְצַרְך ְלַהִּסיָען
akaratuk ellenére. 

 
, שמות טו(.  ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה,ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם

   )כג

Majd elérkeztek Márába, de nem ihattak vizet Márában, mert keserű 
volt, ezért is nevezték a helyet Márának [Keserű]. (2Mózes 15:23.) 

 ,ugyanaz [Márátá] – ְּכמֹו ְלָמָרה – ...Majd elérkeztek Márába – ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה
mint löMárá (Márába). – א ְּבסֹוף ֵּתיָבה"ֵה  – A ה betű a szó végén – ד "ְּבָמקֹום ָלֶמ
ָתּהִּבְתִחָּל  – a szó eleji ל helyett áll. – א"ו ִהיא ִּבְמקֹום ֵה"ְוַהָּתי  – A ת betű pedig [ama] ה 

helyett áll, – ַהִּנְׁשֶרֶׁשת ְּבֵתיַבת ָמָרה – amely része a Márá szótőnek, – ּוִבְסִמיָכָתּה – és 
birtokos szerkezetű alakjában, – א"ְּכֶׁשִהיא ִנְדֶּבֶקת ַלֵה  – amikor [a Márá szóhoz] egy ה 
[rag] járul, – ד"ֶׁשהּוא מֹוִסיף ְּבָמקֹום ַהָּלֶמ  – amely a ל helyett kerül [a szóhoz], –  ֵּתָהֵפְך

ו"א ֶׁשל ׁשֶֹרׁש ְלָתי"ַהֵה  – a szótő ה-je ת-ra cserélődik fel.  
א ֶׁשִהיא ׁשֶֹרׁש ַּבֵּתיָבה"ְוֵכן ָּכל ֵה –  – Hasonlóan: bármely ה, amely része a szótőnek, 

ו ִּבְסִמיָכָתּה"ִּתְתַהֵּפְך ְלָתי –  ְּכמֹו ֵחָמה ֵאין ִלי – ,vá változik birtokos szerkezetű alakban-ת – 
– mint például: „Nincs bennem harag (chémá),”288 – ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה בֹו – „és forrt 
benne a harag (chámáto).”289 – א ֶׁשל ׁשֶֹרׁש"י ֵהֲהֵר  – Íme egy szótövi ו"ֶנְהֶּפֶכת ְלָתי – ,ה  
– amely ת-vá változik, – ו ַהּנֹוֶסֶפת"ִמְּפֵני ֶׁשִּנְסֶמֶכת ֶאל ַהָּוא  – mert birtokos szerkezetbe 
kerül egy ו prefixum mellett. – ְוֵכן ֶעֶבד ְוָאָמה – Hasonlóan: „rabszolgát és 
rabszolganőt (ámá),”290 – ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה – [ahol az ámá a következőképpen 
változik:] „Itt van szolgálóm Bilha.”291 – ְלֶנֶפׁש ַחָּיה – [Vagy:] „élő (chájá) lénnyé,”292 – 
 [:vagy] – ֵּבין ָהָרָמה – Élete (chájáto) megutáltatja vele az ételt”293„ – ְוִזֲהַמּתּו ַחָּיתֹו ָלֶחם
„Rámá (Rámá) és Bétél között,”294 – ּוְתׁשּוָבתֹו ָהָרָמָתה – „visszatért Rámába 
(háRámátá).”295 
                                                 
286 A tengerből nyert zsákmányból. 
287 Az Egyiptomból szerzett zsákmányból. 
288 Jesájá 27:4. A szótő tehát jelen példánkban a chémá, amelynek harmadik gyökbetűje 

egy ה. 
289 Eszter 1:12. Szó szerint: „és haragja (váchámáto) forrt benne” 
290 3Mózes 25:44. 
291 1Mózes 30:3. 
292 Uo. 2:7. 
293 Jób 33:20. 
294 Bírák 4:5. 
295 1Sámuel 7:17. 
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   )כד, שמות טו(. ַוִּיּלֹנּו ָהָעם ַעל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנְׁשֶּתה

És zúgolódott a nép Mózes ellen, mondván: mit igyunk? (2Mózes 15:24.) 

 – :nifál alakban van [A vájilonu] – ְלׁשֹון ִנְפַעל הּוא – ...És zúgolódott – ַוִּיּלֹנּו
 – .Onkelosz is nifál alakban fordítja: vöitráámu – ְוֵכן ַהַּתְרּגּום ְלׁשֹון ִנְפַעל הּוא ְוִאְתַרֲעמּו
ב ַהִּדּבּור ֶאל ָהָאָדםְלָהֵס – :Ez a panaszkodás kifejezésének módja – ְוֵכן ֶּדֶרְך ְלׁשֹון ְּתלּוָנה  – 
visszahárítani a kijelentést a [panaszkodó] személyre, – ִמְתלֹוֵנן ִמְתרֹוֵעם – [pl.:] 
mitlonén (panaszkodik), mitroém (megneheztel, zokon vesz), – ְולֹא ָאַמר לֹוֵנן רֹוֵעם – 
és nem az [aktív] roém, ronén alak használatos. – ֵכן יֹאַמר ַהּלֹוֵעזְו  – Ófranciául is így 
fejezik ki ezt: – י"ט שי"נשיקומפלייד  – „decomplaisant se.” – מּוָּסב ַהִּדּבּור ֵאָליו – A 
cselekvés visszahárul rá – י"ְּבָאְמרֹו שי  – a „se” használata révén. 

 
 ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ,ְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִיםַוִּיְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ַוּיֹוֵרהּו ְיהָֹוה ֵעץ ַוַּי

   )כה, שמות טו(. ִנָּסהּו

És fölkiáltott ő az Örökkévalóhoz, és az Örökkévaló mutatott neki egy 
fát, és azt a vízbe dobta, és édessé vált a víz; ott adott számára törvényt 
és rendelkezést, és ugyanott próbára tette őt. (2Mózes 15:25.) 

 – ...ott adott számára törvényt és rendelkezést... – ָׁשם ָׂשם לֹו חֹק ּוִמְׁשָּפט
 ִמְקַצת ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ּתֹוָרה – Márában [Isten] átadta nekik [az izraelitáknak] – ְּבָמָרה ָנַתן ָלֶהם
– a Tóra egyes részeit, – ֶׁשִּיְתַעְּסקּו ָבֶהם – hogy elfoglalják magukat azok 
tanulmányozásával: – ַׁשָּבת – a Szombattal [foglalkozó részeket], – ּוָפָרה ֲאֻדָּמה – a 
vörös tehénnel296 – ְוִדיִנין – valamint az igazságszolgáltatással [foglalkozó részeket]. 

 Vagyis a népet [habár – ָלָעם – .és ugyanott próbára tette őt... – ְוָׁשם ִנָּסהּו
ez egyes számban van írva, mégis ezt jelenti]; – ְוָרָאה ְקִׁשי ָעְרָּפן – és látta 
akaratosságukat, – ֶׁשּלֹא ִנְמְלכּו ְּבמֶֹׁשה – mert azok nem kérték Mózest – ׁשֹון ָיֶפהְּבָל  – 
tiszteletteljes modorban [ekképp]: – ַּבֵּקׁש ָעֵלינּו ַרֲחִמים – „Fohászkodj könyörületért 
számunkra, – ֶׁשִיְהֶיה ָלנּו ַמִים ִלְׁשּתֹות – hogy ihassunk vizet,” – ֶאָּלא ִנְתלֹוְננּו – hanem 
ehelyett zúgolódtak. 

 
 ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע

   )כו, שמות טו(.  ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה רְֹפֶאָך,ָּכל ֻחָּקיו

És szólott: Ha hallgatva hallgatsz Örökkévaló Istened hangjára és azt 
cselekszed, ami egyenes az ő szemei előtt és figyelsz parancsolataira és 
megőrzöd törvényeit mind, nem hozom reád a sok betegséget, 

                                                 
296 4Mózes 19. 
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melyekkel az egyiptomiakat sújtottam, mert én, az Örökkévaló vagyok a 
te gyógyítód. (2Mózes 15:26.) 

 [A sámoá tismá] – זֹו ַקָּבָלה – Ha hallgatva hallgatsz...297... – ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע
elfogadásra utal; – ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם – hogy elfogadják magukra nézve [az Örökkévaló 
parancsolatait]. 

ִׂשָּיהִהיא ֲע – ...cselekszed... – ַּתֲעֶׂשה  – [Ez a micvák] tényleges végrehajtására 
[utal]. 

 Hajtsd oda a füleidet, hogy – ַּתֶּטה ָאְזַנִים ְלַדְקֵּדק ָּבֶהם – ...és figyelsz... – ְוַהֲאַזְנָּת
pontos legyél [betartásukban]. 

 [A chukim] –  ְּגֵזַרת ֶמֶלְךְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא – törvényeit mind...298... – ָּכל ֻחָּקיו
olyan dolgok, amelyek pusztán a Király rendeletei, – ְּבלֹא ׁשּום ַטַעם – [minden ember 
által felfogható] ok nélkül, – ְוֵיֶצר ָהָרע ְמַקְנֵטר ֲעֵליֶהם – amelyekben a gonosz hajlam 
hibát talál, – ָמה ִאּסּור ְּבֵאּלּו – [mondván:] „Mi értelme a tiltásuknak, – ָלָּמה ֶנֶאְסרּו – 
miért lettek megtiltva?” – ְּכגֹון – [Ilyenek] például – ְלִביַׁשת ִּכְלַאִים – a sátnéz299 
viselésének [tilalma],300 – ַוֲאִכיַלת ֲחִזיר – a sertéshús fogyasztásának [tilalma]301 –  ּוָפָרה
 .és hasonlók – ְוַכּיֹוֵצא ָבֶהם – a vörös tehén micvája,302 – ֲאֻדָּמה

 és ha [:Jelentése] – ְוִאם ָאִׂשים – nem hozom reád...303... – לא ָאִׂשים ָעֶליָך
mégis [rád] hozom, – ֲהֵרי הּוא ְּכלֹא הּוְׂשָמה – az olyan lesz, mintha nem is hoztam 
volna [rád], – רְֹפֶאָך' ִּכי ֲאִני ה  – mert én, az Örökkévaló vagyok a te gyógyítód. 
 Ám az egyszerű – ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו – .Ez [a szövegrész] midrási magyarázata – ֶזהּו ִמְדָרׁשֹו –
jelentése a következő: – רְֹפֶאָך' ִּכי ֲאִני ה  – „mert én, az Örökkévaló vagyok a te 
gyógyítód, – ּתֹוָרה ּוִמְצֹותּוְמַלֶּמְדָך  – és [Én vagyok Az, Aki] megtanítlak a Tórára és a 
micvákra, – ְלַמַען ִּתָּנֵצל ֵמֶהם – hogy megmenekülj tőlük (vagyis a betegségektől).” – 
ַאל  – :Olyan ez, mint amikor az orvos azt mondja valakinek – ְּכרֹוֵפא ֶזה ָהאֹוֵמר ָלָאָדם

אַכל ָּדָבר ֶזהּתֹ  – „Ne fogyaszd ezt a bizonyos dolgot, – ֶּפן ְיִביֲאָך ִליֵדי חֹוִלי ֶזה – nehogy 
megbetegítsen.” – ְוֶזהּו ִאיזּון ִמְצֹות – Ez a micvákra való odafigyelés, – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – 

                                                 
297 Az e versben használt mind a négy kifejezés: 1. sámoá tismá 2. táásze 3. vöháázántá 

4. vösámártá kol chukáv a micvák teljesítésének egy-egy különböző aspektusát 
képviseli. 

298 Mik azok a chukim a mispátim-hoz képest? 
299 Olyan ruhák, amelyek anyagában keveredik a gyapjú és a len. 
300 3Mózes 19:19., 5Mózes 22:11. 
301 3Mózes 11:7., 5Mózes 141:8. 
302 4Mózes 19. 
303 Ha nem lesznek betegségek, mi szükség lesz gyógyítóra? 
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és ez az értelme a [következő szentírási résznek]:304 – ת ְּתִהי ְלָׁשֶּרָךִרְפאּו  – „Gyógyulás 
lesz ez305 testednek.” 

 
, שמות טו(.  ַוַּיֲחנּו ָׁשם ַעל ַהָּמִים,ַוָּיבֹאּו ֵאיִלָמה ְוָׁשם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמִים ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים

   )כז

És elérkeztek Élimbe, és ott volt tizenkét forrás és hetven pálma és ott 
tábort ütöttek a víz mellett. (2Mózes 15:27.) 

 – ְּכֶנֶגד ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים ִנְזַּדְּמנּו ָלֶהם – ...tizenkét forrás... – ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֵעינֹת ַמִים
[egy-egy] mind a tizenkét törzsnek, állt rendelkezésükre. 

 A hetven vénnek – ְּכֶנֶגד ִׁשְבִעים ְזֵקִנים – ...és hetven pálma... – ְוִׁשְבִעים ְּתָמִרים
megfeleltethetően. 

 
 ַּבֲחִמָּׁשה ,ַוִּיְסעּו ֵמֵאיִלם ַוָּיבֹאּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ִסין ֲאֶׁשר ֵּבין ֵאיִלם ּוֵבין ִסיָני

   )א, שמות טז(. םָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי

És tovább vonultak Élimből, és elérkezett egész Izráel gyülekezete Szin 
sivatagához, amely Élim és Szináj között van, a második hónap 
tizenötödik napján Egyiptomból való kivonulásuk után. (2Mózes 16:1.) 

 Ennek a – ִנְתָּפֵרׁש ַהּיֹום ֶׁשל ֲחִנָּיה זֹו – ...tizenötödik napján... – ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום
táborverésnek a dátuma azért szerepel pontosan, – ְלִפי ֶׁשּבֹו ַּבּיֹום ָּכְלָתה – mert ezen a 
napon elfogyott – ַהֲחָרָרה ֶׁשהֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים – a lepény, amelyet Egyiptomból vittek ki 
magukkal, – ְוֻהְצְרכּו ַלָּמן – és [most már] szükségük volt a mannára. – ְלַלְּמֵדנּו – Ebből 
megtudjuk, – ֶׁשָאְכלּו ִמְּׁשָיֵרי ַהָּבֵצק – hogy a tészta maradékából – ִׁשִּׁשים ְוַאַחת ְסֻעּדֹות – 
[ijár 15-éig] hatvanegy étkezésre306 [futotta], – ד ָלֶהם ָמן ְּבִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִאָּירְוָיַר  – és a 
manna ijár 16-án kezdett el hullani, –  ְּבַׁשָּבת ָהָיהֶאָחדְויֹום  – ami a hét első napja 
[vasárnap] volt, – ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת – mint azt a [Talmud] Sábát traktátusában 
olvashatjuk.307 

 
   )ב, שמות טז(.  ַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל מֶֹׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַּבִּמְדָּבר]וילינו[

                                                 
304 Példabeszédek 3:8. 
305 Vagyis a micváknak való engedelmeskedés. 
306 Niszán 15-étől ijár 15-éig 31 napot számolunk, ami hatvankét étkezést tesz szükségessé 

(naponta két étkezést). Mivel azonban niszán 15-ik napjának esti étkezését (a széder 
vacsorát) még Egyiptomban fogyasztották el, ezért az nem számít bele a 
hatvankettőbe. 

307 87b. 



206 A Rási kommentár a Tórához 

És zúgolódott Izráel egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a 
sivatagban. (2Mózes 16:2.) 

 Azért, mert a kenyér[készletük] – ְלִפי ֶׁשָּכָלה ַהָּלֶחם – És zúgolódott.308 – ַוִּיּלֹונּו
kimerült.309 

 
ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהָֹוה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר 

. ָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב ִּכי הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמית ֶאת ָּכל ַהָּק,ְּבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלׂשַֹבע
   )ג, שמות טז(

És szólottak hozzájuk Izráel fiai: Bár meghaltunk volna az Örökkévaló 
keze által Egyiptom országában, mikor ültünk a húsosfazék mellett, 
mikor kenyeret ehettünk jóllakásig, mert kihoztatok bennünket ebbe a 
sivatagba, hogy megöljétek ezt a nagy gyülekezetet éhhalállal. (2Mózes 
16:3.) 

 [:muténu azt jelenti] – ֶׁשָּנמּות – ...Bár meghaltunk volna... – ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו
„hogy meghaltunk volna.” – ְוֵאינֹו ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו מֹוֵתנּו – Ez nem főnév, mint a 
moténu,310 – מֹו ֲעׂשֹוֵתנּו ֲחנֹוֵתנּו ׁשּוֵבנּוֶאָּלא ְּכ  – hanem inkább olyan, mint az ászoténu, 
chánoténu, suvénu, – ַלֲעׂשֹות ֲאַנְחנּו – [melyeknek jelentése:] cselekedetünk –  ַלֲחנֹות
יְתָנאְוַתְרגּומֹו ְלַוי ְּדִמ – .visszatérésünk – ָלמּות ֲאַנְחנּו – táborozásunk – ֲאַנְחנּו  – 
Onkelosz úgy fordítja [a mi jitén muténu-t], hogy löváj dömitná, – לּו ַמְתנּו – 
ahogyan [amúgy] a lu mátnu)-t311 [is fordítja], – ַהְלַואי ְוָהִיינּו ֵמִתים – [melynek 
jelentése:] „Bárcsak halottak lennénk.” 

 
 ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ,ְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִיםַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמ

   )ד, שמות טז(. ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם לֹא

És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Íme, én mint esőt hullatok nektek 
kenyeret az égből és ki fog menni a nép és szedni fog mindennap arra a 
napra valót, hogy ezzel próbára tegyem, vajon fog-e járni az én 
törvényemben vagy nem? (2Mózes 16:4.) 

 Az – צֶֹרְך ֲאִכיַלת יֹום – ...mindennap arra a napra valót... – ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו
aznapra szükséges élelmet –  ְּביֹומֹוִיְלְקטּו  – aznap fogják összegyűjteni. –  ְולֹא ִיְלְקטּו
 .A mai napon nem gyűjthetnek a holnapi szükséglet [kielégítésére] – ַהּיֹום ְלצֶֹרְך ָמָחר

                                                 
308 Aznap (15-én) volt mit enniük. Akkor hát miért zúgolódtak (Lásd az előző Rásit.) 
309 Magyarán nem azért zúgolódtak, mert éhesek voltak, hanem azért, mert aggódtak, hogy 

másnap már nem lesz mit enniük. 
310 „a mi halálunk”. 
311 4Mózes 14:2. 
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 mert próbára – ִּכי ֲאַנֶּסנּו – ,hogy ezzel próbára tegyem... – ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו
teszem – ֹוָרִתיֲהֵיֵלְך ְּבת  – vajon fog-e járni az én törvényemben...312 –  ִאם ִיְׁשְמרּו
 – ,Hogy vajon be fogják-e tartani az ezzel313 kapcsolatos micvákat – ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ּבֹו
 hogy nem hagynak meg belőle semennyit [,nevezetesen] – ֶׁשּלֹא יֹוִתירּו ִמֶּמּנּו
[másnapra], – ְולֹא ֵיְצאּו ַּבַּׁשָּבת ִלְלקֹוט – és hogy szombaton nem fognak kimenni, hogy 
gyűjtsenek [belőle]. 

 
   )ה, שמות טז(.  ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום,ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו

És ha jön a hatodik nap, tartsák készletben, amit bevisznek és lesz az 
kétszerese annak, amit naponta szednek. (2Mózes 16:5.) 

 .Mára és holnapra – ַלּיֹום ְוַלָּמֳחָרת – ...és lesz az kétszerese... – ְוָהָיה ִמְׁשֶנה
ֹוםַעל ֶׁשָהיּו ְרִגיִלים ִלְלקֹוט יֹום י – ...kétszerese... – ִמְׁשֶנה  – annak, amit rendesen 

naponta szednek – ֶׁשל ְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשבּוַע – a hét többi napján. –  ְואֹוֵמר ֲאִני ֲאֶׁשר ָיִביאּו
 Én azt mondom, hogy az áser jáviu [és a] vöhájá misne [együtt – ְוָהָיה ִמְׁשֶנה
értelmezendő], – ְלַאַחר ֶׁשָּיִביאּו – [és azt jelenti:] „Miután [haza]viszik, –  ִיְמְצאּו ִמְׁשֶנה
 – ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו ְוָימֹּדּו יֹום יֹום – megmérvén, kétszer annyit fognak találni – ַּבְּמִדיָדה
annál, amennyit addig naponta gyűjtöttek és mértek.” – ְוֶזהּו ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה – Ez a 
jelentése a láktu lechem misne [szövegrésznek],314 – ִּבְלִקיָטתֹו – [vagyis] miután 
összegyűjtötték [a mannát], – ָהָיה ִנְמָצא ֶלֶחם ִמְׁשֶנה – azt találták, hogy dupla annyi 
kenyerük315 lett. – ְוֶזהּו – Ez a jelentése annak is, hogy: – ם ַּבּיֹום ַעל ֵּכן הּוא נֹוֵתן ָלֶכ
 – két napi kenyeret”316 – ֶלֶחם יֹוָמִים – azért ad ő nektek a hatodik napon„ – ַהִּׁשִּׁשי

ן ַּבַּבִית"ונֹוֵתן ָלֶכם ְּבָרָכה פויש  – Áldást – [ófranciául] foison – ad nektek a házban, – 
 s így – ְלֶלֶחם יֹוָמִים – ,hogy kétszer megtölthessétek az omer-t – ְלַמּלֹאת ָהעֶֹמר ַּפֲעַמִים
két napra legyen kenyeretek.317 

 
.  ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיהָֹוה הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

   )ו, שמות טז(

                                                 
312 Hogyan fogja az Örökkévaló próbára tenni Izrael fiait a mannával? 
313 Vagyis a mannával. 
314 22. vers. Lásd Rásit uo. 
315 Azaz tk. mannájuk. 
316 29. vers. 
317 Összefoglalás: Rási első magyarázata szerint Izrael fiai azt a parancsot kapták, hogy 

péntekenként a szokásos adag kétszeresét gyűjtsék össze. A második magyarázat 
szerint Izrael fiai péntekenként is ugyanazt tették, mint minden más hétköznapon, de 
miután hazavitték a mannát, azt találták, hogy a mennyisége kétszerese lett annak, 
mint amit összegyűjtöttek. 
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És szólott Mózes és Áron Izráel fiaihoz: Este meg fogjátok tudni, hogy az 
Örökkévaló vezetett ki benneteket Egyiptom országából. (2Mózes 16:6.) 

 .ugyanaz, mint láerev [erev] – ְּכמֹו ָלֶעֶרב – ...Este... – ֶעֶרב
הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ִויַדְעֶּתם ִּכי ה  – ...meg fogjátok tudni, hogy az 

Örökkévaló vezetett ki benneteket Egyiptom országából. – ְלִפי ֶׁשֲאַמְרֶּתם ָלנּו 
– „Mivel azt mondtátok nekünk: – ִּכי הֹוֵצאֶתם אֹוָתנּו – »mert kihoztatok 
bennünket,«318 – ֵּתְדעּו ִּכי לא ֲאַנְחנּו – [most] meg fogjátok tudni, hogy nem mi voltunk 
azok, – יִאיםַהּמֹוִצ  – akik kihoztak [titeket], – הֹוִציא ֶאְתֶכם' ֶאָּלא ה  – hanem az 
Örökkévaló [volt az], Aki kihozott titeket, – ֶׁשָּיִּגיז ָלֶכם ֶאת ַהְּׂשָלו – mert Ő teszi majd 
hozzáférhetővé számotokra a fürjeket.” 

 
 ַתִּלינּו ]תלונו[ ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ,ְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיהָֹוהּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיהָֹוה ְּבָׁש

   )ז, שמות טז(. ָעֵלינּו

És reggel meg fogjátok látni az Örökkévaló dicsőségét, amidőn 
meghallja zúgolódásotokat az Örökkévaló ellen, mert mik vagyunk mi, 
hogy ellenünk [másokat] zúgolódásra késztettek? (2Mózes 16:7.) 

 Ez nem az – לֹא ַעל ַהָּכבֹוד – ...És reggel meg fogjátok látni – ּבֶֹקר ּוְרִאיֶתם
arra a dicsőségre való utalás, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amelyet [a vers] említ:319 – ִנְרָאה ' ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ה
ֶאָּלא ָּכְך ָאַמר  – ”.és íme az Örökkévaló dicsősége megjelent a borulatban„ – ֶּבָעָנן ֶנֱאַמר
 – ,Este meg fogjátok tudni„ – ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם – :Hanem ezt mondta nekik [Mózes] – ָלֶהם
 – ִלֵּתן ַּתֲאַוְתֶכם – ,hogy Neki [elég] hatalom van a kezében [ahhoz] – ִּכי ַהְיכֶֹלת ְּבָידֹו
hogy megadja nektek, amire vágytok, – ּוָבָׂשר ִיֵּתן – és [noha] adni fog [nektek] húst, 
 – ,nem fényes ábrázattal fogja azt nektek odaadni – ַאְך לֹא ְּבָפִנים ְמִאירֹות ִיְּתֶנָּנה ָלֶכם –
 ּוִמֶּכֶרס ְמֵלָאה – ,mert nem helyénvaló módon kértétek azt – ִּכי ֶׁשּלֹא ְכהֹוֶגן ְׁשַאְלֶּתם אֹותֹו
– és [ráadásul] teli gyomorra.320 – ְוַהֶּלֶחם ֶׁשְּׁשַאְלֶּתם ְלצֹוֶרְך – Ám ami a kenyeret [illeti], 
amelyet szükségből kértetek, – ִּביִריָדתֹו ַלּבֶֹקר – amikor majd aláhullik holnap reggel, 
ָניוִּתְראּו ֶאת ְּכבֹוד אֹור ָּפ –  – meg fogjátok látni az ő fényes ábrázatának dicsőségét, – 
ַּבּבֶֹקר ֶׁשֵּיׁש ָׁשעֹות  – :mert szeretettel fogja azt lehozni nektek – ֶׁשּיֹוִרידּוהּו ָלֶכם ֶּדֶרְך ִחָּבה
 (b) –  ִמְּלַמָּטהְוַטל ִמְלַמְעָלה ְוַטל – ,reggel, amikor van idő elkészíteni (a) – ַלֲהִכינֹו
harmattal fölötte és harmattal alatta, – ְּכֻמָּנח ְּבקּוְפָסא – mintha csak egy dobozba 
lenne becsomagolva.”321 

                                                 
318 3. vers. 
319 10. vers. 
320 Mert az ember hús nélkül is képes létezni, ráadásul nekik rengeteg lábas jószáguk volt, 

ha húsra vágytak. 
321 Lásd Rásinak a 8. vershez írt kommentárját. 
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'ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ה  – ...zúgolódásotokat az Örökkévaló ellen... –  ְּכמֹו ֲאֶׁשר
'ַעל ה  – [ál Hásém] ugyanaz, mint áser ál Hásém („amelyek az Örökkévaló ellen 
valók”). 

 Hát olyan„ [Azaz] – ָמה ֲאַנְחנּו ֲחׁשּוִבין – ...mert mik vagyunk mi... – ְוַנְחנּו ָמה
fontosak vagyunk mi?” 

 – ?hogy ellenünk [másokat] zúgolódásra késztettek... – ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו
ינּו ֶאת ַהּכֹלֶׁשַּתְרִעימּו ָעֵל  – Hogy arra ösztönöztök mindenkit, hogy zúgolódjanak 

ellenünk – ְוֶאת ְּבֵניֶכם ּוְנֵׁשיֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם – fiaitokat, asszonyaitokat, leányaitokat –  ְוֵעֶרב
  és azt a nagy keverék népet.322 – ַרב

 muszáj – ֲאִני ָזקּוק ְלָפֵרׁש ַּתִּלינּו – ,Mivel nincs más lehetőségem – ְוַעל ָּכְרִחי –
vagyok úgy magyarázni a tálínu szót, – ִּבְלׁשֹון ַּתְפִעילּו – mint ami azt jelenti: „valakit 
cselekvésre bírni”323, – ִמְּפֵני ְּדֵגׁשּותֹו ּוְקִרָּיתֹו – [mégpedig] a dáges324 miatt és az 
olvasási módja miatt. – ֶׁשִאּלּו ָהָיה ָרֶפה – Ha ugyanis „gyenge” alakban325 
[szerepelne], – ָהִייִתי ְמָפְרׁשֹו ִּבְלׁשֹון ִּתְפֲעלּו – akkor tif’álu alakban magyaráznám, –  ְּכמֹו
 mint a „zúgolódott (vájálen) ott a nép Mózes ellen”326 – ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶֹׁשה
[szövegrészben]. – אֹו ִאם ָהָיה ָדגּוׁש – Vagy ha lenne benne dáges, – ד"ְוֵאין ּבֹו יּו  – de 
nem lenne benne י [a ל után], – ְוִנְקָרא ִתּלֹונּו – és úgy kellene olvasni, hogy tilónu, – 
ַעְכָׁשו הּוא  – akkor a titlonönu alakban magyaráznám.327 – ָהִייִתי ְמָפְרׁשֹו ְלׁשֹון ִּתְתלֹוְננּו
 – ַּתִּלינּו ֶאת ֲאֵחִרים – :Ám így, [hogy tálínu alakban szerepel,] azt jelenti – ַמְׁשָמע
„Másokat zúgolódásra késztettetek,” – ְּכמֹו ַּבְמַרְּגִלים – mint a kémek esetében [ahol 
az áll a Szentírásban]: – ָדהַוַּיִּלינּו ָעָליו ֶאת ָּכל ָהֵע  – „zúgolódásra bírták ellene az egész 
községet.”328 

 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ְיהָֹוה ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְׁשמַֹע ְיהָֹוה ֶאת 

   )ח, שמות טז(. ם ִּכי ַעל ְיהָֹוה ְוַנְחנּו ָמה לֹא ָעֵלינּו ְתֻלּנֵֹתיֶכ,ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו

És megmondta Mózes: Ez lesz majd, ha ad az Örökkévaló nektek este 
húst, hogy egyétek, és reggel kenyeret, hogy jóllakjatok, amikor hallja 
az Örökkévaló a ti zúgolódásotokat, amellyel ti ellene zúgolódtok, mert 
mik vagyunk mi? – Nem ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az 
Örökkévaló ellen. (2Mózes 16:8.) 

                                                 
322 Lásd fentebb 12:38. 
323 Ahelyett, hogy alaki maga csinálná, azaz ő maga panaszkodna, zúgolódna. 
324 A ל-ben lévő dáges miatt. 
325 Azaz dáges nélkül. 
326 Lentebb 17:3. 
327 Azaz: „panaszkodókká/zúgolódókká tettétek magatokat”. 
328 4Mózes 14:36. 
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 De azzal jól nem fogtok – ְולֹא ִלְשֹּבַֹע – ...húst, hogy egyétek... – ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל
lakni, [hiszen a jóllakást csak a kenyér kapcsán említi az Írás ebben a versben]. – 
ֶׁשֵאין  – A Tóra ennek révén jó modort tanít, [ez esetben azt,] – ִלְּמָדה תֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ
  .hogy húst nem illik jóllakásig enni – אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָלׂשַֹבע

 Miért gondolta jónak [Isten], hogy reggel – ּוָמה ָרָאה ְלהֹוִריד ֶלֶחם ַּבּבֶֹקר –
hullasson kenyeret – ּוָבָׂשר ָּבֶעֶרב – és este húst? – ְלִפי ֶׁשַהֶּלֶחם ָׁשֲאלּו ְּכהֹוֶגן – Azért, mert 
a kenyeret illendően kérték, – ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ָלָאָדם ְּבלֹא ֶלֶחם – hiszen lehetetlen az 
embernek kenyér nélkül [élnie], – ֹא ְכהֹוֶגןֲאָבל ָּבָׂשר ָׁשֲאלּו ֶׁשּל  – a húst azonban 
illetlenül kérték, – ֶׁשַהְרֵּבה ְבֵהמֹות ָהיּו ָלֶהם – ugyanis rengeteg marhájuk volt.329 –  ְועֹוד
ְלִפיָכְך ָנַתן  – .Ráadásul [akár] el is lehettek volna hús nélkül – ֶׁשָהָיה ֶאְפָׁשר ָלֶהם ְּבלֹא ָבָׂשר
חָלֶהם ִּבְׁשַעת טֹוַר  – Ezért hát [Isten] egy nem [különösebben] alkalmas időben adott 

nekik [húst], – ֶׁשּלֹא ְכהֹוֶגן – [ami hasonlóan] illetlenség volt 
 – ֶאת ָהֲאֵחִרים – ...amellyel ti ellene zúgolódtok... – ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנים ָעָליו

[Azaz] „Másokat [arra késztettek, hogy így tegyenek, vagyis hogy zúgolódjanak], – 
 ”.akik zúgolódni hallanak titeket – ַהּׁשֹוְמִעים ֶאְתֶכם ִמְתלֹוְנִנים

 
.  ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיהָֹוה

   )ט, שמות טז(

És mondta Mózes Áronnak: Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez: 
közeledjetek az Örökkévaló színe elé, mert meghallotta 
zúgolódásotokat! (2Mózes 16:9.) 

 Ahhoz a helyhez, ahol a felhő – ַלָּמקֹום ֶׁשֶהָעָנן ֵיֵרד – ...közeledjetek... – ִקְרבּו
alá fog ereszkedni. 

 
.  ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיהָֹוה ִנְרָאה ֶּבָעָנן,ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר

   )י, שמות טז(

És történt, midőn Áron szólt Izráel egész gyülekezetéhez: megfordultak 
a sivatag felé és íme az Örökkévaló dicsősége megjelent a borulatban. 
(2Mózes 16:10.) 

 
   )יא, שמות טז(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez következőképpen: (2Mózes 16:11.) 

 

                                                 
329 Vagyis nyugodtan vághattak volna maguknak, indokolatlan volt kérniük. 
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ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָׂשר ּוַבּבֶֹקר ִּתְׂשְּבעּו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתלּוּנֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין 
   )יב, שמות טז(.  ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם,ָלֶחם

Hallottam Izráel fiainak zúgolódását; hirdesd nekik, mondván: szürkület 
idején húst fogtok enni és reggel jóllakhattok kenyérrel, és megtudjátok, 
hogy én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek! (2Mózes 16:12.) 

 
, שמות טז(.  ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהַּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה,ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַּתַעל ַהְּׂשָלו ַוְּתַכס ֶאת ַהַּמֲחֶנה

   )יג

És történt este; fölszálltak a fürjek és elborították a táborhelyet, reggel 
pedig volt a harmat lerakódása a tábor körül. (2Mózes 16:13.) 

 .Ez egyfajta madár, és nagyon kövér – ִמין עֹוף ְוָׁשֵמן ְמאֹד – ...fürjek... – ַהְּׂשָלו
 A harmat a – ַהַּטל ׁשֹוֵכב ַעל ַהָּמן – ...a harmat lerakódása... – ָהְיָתה ִׁשְכַבת ַהָּטל

mannán feküdt. – ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר – Egy másik helyen mindazonáltal ez áll:330 – 
 A válasz] – ַהַּטל יֹוֵרד ַעל ָהָאֶרץ – ”.És amikor hullott a harmat, stb„ – ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ְוגֹוֵמר
pedig erre az, hogy először] harmat hullott a földre, – ְוַהָּמן יֹוֵרד ָעָליו – [majd erre] 
hullott rá a manna, – ְוחֹוֵזר ְויֹוֵרד ַטל ָעָליו – majd erre [újabb] harmat hullott rá, –  ַוֲהֵרי
 .és az331 olyan volt, mintha egy dobozban lett volna – הּוא ְּכֻמָּנח ְּבקּוְפָסא

 
   )יד, שמות טז(. ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְּכפֹר ַעל ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ,ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל

És fölszállt a harmat lerakódása, íme a sivatag felületén valami finom 
pikkelyszerű volt, finom mint a zúzmara a földön. (2Mózes 16:14.) 

ְּכֶׁשַהַחָּמה  – .És fölszállt a harmat lerakódása, stb – ַוַּתַעל ִׁשְכַבת ַהָּטל ְוגֹוֵמר
 ,a harmat, amely a mannán [hever] – עֹוֶלה ַהַּטל ֶׁשַעל ַהָּמן – ,Amikor süt a nap – זֹוַרַחת
felszáll – ִלְקַראת ַהַחָּמה – a nap felé, – ְּכֶדֶרְך ַטל עֹוֶלה ִלְקַראת ַהַחָּמה – mint szokása a 
harmatnak, hogy a nap felé szálljon. – ַאף ִאם ְּתַמֵּלא ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ַטל – Ha egy 
tojáshéjat megtöltesz harmattal, – ְוִתְסּתֹום ֶאת ִּפיָה ְוַתִּניָחּה ַּבַחָּמה – és lezárod a nyílását, 
és kihelyezed a napra, – ִהיא עֹוָלה ֵמֵאֶליָה ָּבֲאִויר – az magától fel fog emelkedni a 
levegőbe. – ְוַרּבֹוֵתינּו ָדְרׁשּו – Bölcseink úgy magyarázták, – ֶׁשַהַּטל עֹוֶלה ִמן ָהָאֶרץ ָּבֲאִויר – 
hogy a harmat [először] felemelkedett a földről a levegőbe, – ְוַכֲעלֹות ִׁשְכַבת ַהָּטל – és 
amikor a harmatréteg felszállt, – ִנְתַגָּלה ַהָּמן – megjelent [alatta] a manna, – ְוָראּו – és 
ők látták: – ְוִהֵּנה ַעל ְּפֵני ַהִּמְדָּבר ְוגֹוֵמר – „íme a sivatag felületén, stb.” 

 .egy finom/vékony tárgy [:Jelentése] – ָּדָבר ַּדק – ...finom... – ַּדק

                                                 
330 Uo. 11:9. 
331 Vagyis a manna. 
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 – ”,fedetlen„ [:möchuszpász azt jelenti] – ְמֻגֶּלה – ...pikkelyszerű... – ְמֻחְסָּפס
 – ְוֵיׁש לֹוַמר ְמֻחְסָּפס – .és nincs hozzá332 hasonló a Szentírásban – ְוֵאין ּדֹוֶמה לֹו ַּבִּמְקָרא
Azt is mondhatjuk, hogy a möchuszpász [a következő kifejezésből ered:] –  ְלׁשֹון

ְדלּוְסְקָמאֲחִפיָסה ּו  – „egy doboz (cháfiszá) és egy láda,” – ֶׁשִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – mely 
kifejezés a Misnában olvasható.333 – ְּכֶׁשִּנְתַּגָּלה ִמִּׁשְכַבת ַהָּטל – Amikor [a manna] 
kitakaródott a harmatréteg alól, – ָראּו ֶׁשָהָיה ָּדָבר ַּדק – [Izrael fiai] meglátták, hogy 
valami finom tárgy volt – ְמֻחְסָּפס ְּבתֹוכֹו ֵּבין ְׁשֵּתי ִׁשְכבֹות ַהָּטל – bezárva a két 
harmatréteg között. – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְמַקַּלף – Onkelosz úgy fordítja: mökáláf 
(pikkelyes), – ְלׁשֹון ַמְחׂשֹוף ַהָּלָבן – olyan értelemben [mint a máchsof szó a]: „fehér 
csíkokat”334 [szövegrészben]. 

א ְּבַלַעז"לידייְּכפֹור  – ...mint a zúzmara... – ַּכְּכפֹור  – A kfor ófranciául jelede, – 
 [A gir szó szerepel a] – ְּכַאְבֵני ִּגיר – .dáákát kögir [:Onkelosz úgy fordítja] – ַּדֲעַדק ְּכִגיר
köávné gir [szövegrészben],335 – ְוהּוא ִמין ֶצַבע ָׁשחֹור – ami egyfajta fekete szín, – 
ַהִּגיר  – :amiről beszélünk a „vér befedésével”336 kapcsolatban – ִּכְדָאְמִריָנן ַּגֵּבי ִּכּסּוי ַהָּדם
ִגיר ִּכְגִליָדא ַעל ַאְרָעאַּדֲעַדק ְּכ – Finom fekete föld és auripigment.”337„ – ְוַהַּזְרִניְך  – 
[Onkelosz így fordítja:] dáádák kögir kiglidá ál ár’á), – ַּדק ָהָיה ְּכִגיר – azaz: „Olyan 
finom volt, mint a gir,338 – ְוׁשֹוֵכב ֻמְגָלד ְּכֶקַרח ַעל ָהָאֶרץ – és a földön szétterült 
dermedten, mint a jég.” – ְוֵכן ֵּפרּוׁשֹו – És ez a magyarázata a dák kákfor 
[kifejezésnek]: – ַּדק ַּכְּכפֹור ָׁשטּוַח ָקלּוׁש ּוְמֻחָּבר ַּכְּגִליד – vékonyan szétterülő, mégis 
egybefüggő, mint a jégréteg. – ש ְּבַלַעז"ַּדק טינבי  – A dák ófranciául tenves (vékony), 
ק ִמְלַמְעָלהֶׁשָהָיה ַמְגִליד ֶּגֶלד ַּד –  – mert egy vékony rétegben rá volt dermedve a 
[harmat] tetejére. – ּוְכִגיר ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלּוס – Az uchgir szó, amelyet Onkelosz a 
fordításában használ, – ּתֹוֶסֶפת הּוא ַעל ְלׁשֹון ָהִעְבִרית – hozzá van adva az [eredeti] 
héber szöveghez, – ְוֵאין לֹו ֵּתיָבה ַּבָּפסּוק – és nincs megfelelője a versben. 

 
 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ,ַוִּיְראּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא

   )טו, שמות טז(. ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָֹוה ָלֶכם ְלָאְכָלה

                                                 
332 Vagyis ehhez a szóhoz 
333 Bává möciá 20a. 
334 1Mózes 30:37. 
335 Jesájá 27:9. 
336 Vagyis azzal a micvával kapcsolatban, hogy a (kóser) vadak és szárnyasok levágásakor a 

vér egy részét be kell takarni földdel. 
337 Chulin 88b. 
338 A gir itt csupán a finomságát jelöli, nem a színét. 
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És látták azt Izráel fiai és szólott egyik a másikhoz: Manna ez! – mert 
nem tudták mi az. És mondá nekik Mózes; ez a kenyér, melyet az 
Örökkévaló adott nektek eledelül. (2Mózes 16:15.) 

 Ez valami„ [:mán hu azt jelenti] – ֲהָכַנת ָמזֹון הּוא – Manna ez!...339... – ָמן הּוא
olyasmi, ami ennivalónak van elkészítve,” – ְּכמֹו ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך – mint az „és 
készíttetett (vájmán) nekik a király” [szövegrészben].340 

 Hogy – ֶׁשִּיְקָראּוהּו ִּבְׁשמֹו – ...mert nem tudták mi az... – ִּכי לא ָיְדעּו ַמה הּוא
megfelelő néven nevezhessék. 

 
 עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ,ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו

   )טז, שמות טז(. ַלֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו ִּתָּקחּו

Ez az, amiről Isten meghagyta, szedegessetek belőle, ki-ki étke szerint, 
fejenként egy ómerrel, a lelkek száma szerint vigyen mindenki azoknak, 
akik sátrában vannak. (2Mózes 16:16.) 

 .Ez egy mértékegység neve – ֵׁשם ִמָּדה – ...egy ómerrel... – עֶֹמר
ן ְנָפׁשֹותְּכִפי ִמְנַי – ...a lelkek száma szerint... – ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם  – Azoknak az 

embereknek a száma szerint, – ֶׁשֵּיׁש ְלִאיׁש ְּבָאֳהלֹו – akik egy személy sátrában [laktak], 
 .kell fejenként egy ómer-rel venniük – ִּתְקחּו עֶֹמר ְלָכל ֻּגְלּגֶֹלת –

 
   )יז, שמות טז(.  ְוַהַּמְמִעיט ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

És így cselekedtek Izráel fiai, és szedegettek, egyik többet, a másik 
kevesebbet. (2Mózes 16:17.) 

ֵיׁש ֶׁשָּלְקטּו ַהְרֵּבה  – ...egyik többet, a másik kevesebbet... – ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט
 és – ּוְכֶׁשָּבאּו ְלֵביָתם – ,Egyesek sokat gyűjtöttek, mások keveset – ְוֵיׁש ֶׁשָּלְקטּו ְמַעט
amikor hazatértek, – ָמְדדּו ָבעֶֹמר – minden személy lemérte egy omer-rel, –  ִאיׁש ִאיׁש
 és azt találták, hogy [annak,] – ּוָמְצאּו ֶׁשַהַּמְרֶּבה ִלְלקֹוט – ,amennyit gyűjtött – ַמה ֶּׁשָּלְקטּו
aki többet gyűjtött, – לֹא ֶהְעִּדיף – nem volt több, – ַעל עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת ֲאֶׁשר ְּבָאֳהלֹו – mint a 
sátrában [lakó] személyenként egy omer-nyi, – ְוַהַּמְמִעיט ִלְלקֹוט – és az, aki 
kevesebbet gyűjtött, – לֹא ָמָצא ָחֵסר ֵמעֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת – sem talált kevesebbet, mint 
személyenként egy omer-nyit, – ְוֶזהּו ֵנס ָּגדֹול ֶׁשַּנֲעָׂשה בֹו – ez egy nagy csoda, ami [a 
mannával] megesett. 

 
   )יח, ות טזשמ(.  ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו,ַוָּימֹּדּו ָבעֶֹמר ְולֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר

                                                 
339 Másokkal ellentétben, akik a mán hu-t úgy fordítják: „Mi ez?” Lásd Rásbám, Chizkuni, 

stb. 
340 Dániel 1:5. 
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És megmérték ómerrel és nem volt többje annak, aki többet szedett és 
nem volt kevesebbje annak, aki kevesebbet szedett, mindenki annyit 
szedett, amennyit elfogyaszthat. (2Mózes 16:18.) 

 
   )יט, שמות טז(. ֶקר ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֹ,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם

És szólott hozzájuk Mózes: senki se hagyjon belőle reggelre. (2Mózes 
16:19.) 

 
.  ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה,ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש

   )כ, שמות טז(

De nem hallgattak Mózesre és néhányan meghagytak belőle reggelre és 
férgessé vált és elbűzhödött; és megneheztelt rájuk Mózes. (2Mózes 
16:20.) 

 Ezek] – ָּדָתן ַוֲאִביָרם – ...és néhányan meghagytak belőle... – ַוּיֹוִתירּו ֲאָנִׁשים
voltak] Dátán és Ávirám.341 

ֹוָלִעיםַוָּיֻרם ּת  – ...és férgessé vált... – ְלׁשֹון ִרָּמה – [A vájárum szó a „féreg” 
jelentésű] rimá [szóból származik]. 

 Ez a vers fordított – ֲהֵרי ֶזה ִמְקָרא ָהפּוְך – ...és elbűzhödött... – ַוִּיְבַאׁש
sorrendben [említi a történéseket], – ִאיׁש ְוִלְבסֹוף ִהְתִליַעֶׁשִּבְּתִחָּלה ִהְב  – mivel először 
megbűzhödött, majd [ezt követően] vált férgessé, – ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר – mint ahogyan 
[néhány verssel később] olvasható:342 – ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לא ָהְיָתה ּבֹו – „és nem 
romlott el és féreg nem volt rajta.”343 – ְוֵכן ֶּדֶרְך ָּכל ַהַּמְתִליִעים – Így szokott történni 
minden dologgal, ami megférgesedik. 

 
   )כא, שמות טז(.  ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס,ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו

És azután szedték azt reggelente, minden reggel ki-ki étke szerint; mikor 
pedig a nap melegen sütött, elolvadt. (2Mózes 16:21.) 

ַהִּנְׁשָאר  – mikor pedig a nap melegen sütött, elolvadt... – ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס
ין ְוׁשֹוִת – ,és vízfolyásokká változott – ַנֲעֶׂשה ְנָחִלים – ,ami a földeken maradt – ַּבָּׂשֶדה
 és a – ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם ָצִדין ֵמֶהם – ,amikből őzek és szarvasok ittak – ִמֶּמּנּו ַאָּיִלים ּוְצָבִאים
világ népei ezekből levadásztak néhányat, – ְוטֹוֲעִמים ָּבֶהם ַטַעם ָמן – és rajtuk keresztül 
megízlelhették a mannát, – ן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאלְויֹוְדִעים ַמה ִּׁשְבָח  – s ily módon tudomást 

                                                 
341 Lásd az 2:13-hez írt Rási-kommentárt. 
342 Lentebb 24. vers. 
343 A megromlást (megbűzhödést) előbb említi a vers, mint a megférgesedést. 
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szereztek Izrael dicséretreméltóságáról. – ְוָנָמס ָּפָׁשר – [A vánámász szót Onkelosz 
úgy fordítja:] pásár, – ְלׁשֹון ּפֹוְׁשִרים – a posrim (langyos víz) szóból, –  ַעל ְיֵדי ַהֶּׁשֶמׁש
 és langyos folyadékká – ּוַמְפִׁשיר – mert [a manna] a naptól felmelegedett – ִמְתַחֵּמם
változott. – ר"מפריידישט  – [Ófranciául] destemprer, – ְודּוְגָמתֹו ְּבַסְנֶהְדִרין – hasonlóan 
ahhoz, ami a [Talmud] Szánhedrin [traktátusban található], – ְּבסֹוף ַאְרַּבע ִמיתֹות – a 
Árbá mitot fejezet végén.344 

 
.  ַוָּיבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה,ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד

   )כב, שמות טז(

És történt a hatodik napon, kétannyi kenyeret szedtek, két ómert egy 
személyre és eljöttek a gyülekezet fejedelmei mind és elmondták 
Mózesnek. (2Mózes 16:22.) 

ְּכֶׁשָּמְדדּו ֶאת ְלִקיָטָתם  – kétannyi kenyeret szedtek...345... – ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְׁשֶנה
 és úgy – ָמְצאּו ִכְפַלִים – ,Sátraikban megmérték, amit összegyűjtöttek – ְּבָאֳהֵליֶהם
találták, hogy az kétszer annyi; – ְׁשֵני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד – két ómert egy személyre. – 
– ֶלֶחם ִמְׁשֶנה ְמֻׁשֶּנה – :Van egy [ezzel kapcsolatos] Midrás Ággádá – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה
lechem misne [annyit tesz, mint lechem] mösune [azaz „másfajta kenyér”]; –  אֹותֹו

ּיֹום ִנְׁשַּתָּנה ְלֶֹשַבחַה  – azon a napon megjavult [a kenyér], – ְּבֵריחֹו ְוַטְעמֹו – már ami az 
illatát és az ízét illeti. 

 – :Megkérdezték tőle – ְׁשָאלּוהּו – .és elmondták Mózesnek... – ַוַּיִּגידּו ְלמֶֹׁשה
 Ebből azt – ּוִמַּכאן ֵיׁש ִלְלמֹוד – ”?Miért [más] a mai nap, mint a többi„ – ַמה ַהּיֹום ִמּיֹוַמִים
tanulhatjuk, – ֶׁשֲעַדִין לא ִהִּגיד ָלֶהם מֶֹׁשה – hogy Mózes ekkor még nem ismertette 
velük – ַּפְרַׁשת ַׁשָּבת – a szombatra vonatkozó részt, – ֶׁשִּנְצַטָּוה לֹוַמר ָלֶהם – amit [pedig] 
megparancsolt neki [az Örökkévaló], hogy ismertesse velük: –  ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו
 – ַעד ֶׁשָּׁשֲאלּו ֶאת זֹאת – És ha jön a hatodik nap, tartsák készletben, stb.”346„ – ְוגֹוֵמר
Mígnem [aztán] megkérdezték: „Mi ez?” – ָאַמר ָלֶהם – Ő [pedig] így felelt nekik: –  הּוא
'ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה  – „ez az, amit meghagyott az Örökkévaló,”347 – ֶׁשִּנְצַטֵּויִתי לֹוַמר ָלֶכם – azaz 
„hogy meghagyta nekem, hogy ismertessem veletek.”348 – ּוְלָכְך – E 
[figyelmetlenségből eredő mulasztás] miatt – ֲעָנׁשֹו ַהָּכתּוב – büntette meg őt a 

                                                 
344 67b. „ki mötá löáskojé májá, pszár – Amikor vizet akart adni neki, hogy igyék, az 

elolvadt.” 
345 Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan a norma kétszeresét gyűjtötték össze. 
346 Fentebb 5. vers. 
347 A következő vers. 
348 Mózes nem azt mondta: „Ez az, amit én mondtam nektek,” mutatva, hogy noha az 

Örökkévaló már elmondta Mózesnek a szombatot illető parancsolatokat, ő azokat 
elfelejtette továbbítani Izrael fiainak. 
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Szentírás [azaz az Örökkévaló], – ֶׁשָאַמר לֹו – amikor azt mondta neki: 349 –  ַעד ָאָנה
 – ְולֹא הֹוִציאֹו ִמן ַהְּכָלל – ,”Meddig vonakodtok [megtartani parancsolataimat]„ – ֵמַאְנֶּתם
és [Mózest] sem választotta külön [az Örökkévaló a bűnösök] közösségétől.350 

 
 ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ַליהָֹוה ָמָחר
   )כג, שמות טז(. ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵּׁשלּו ְוֵאת ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר

Ő pedig szólt hozzájuk: ez az, amit meghagyott az Örökkévaló; pihenő 
ünnep, szentséges szombat lesz holnap az Örökkévalónak; amit 
megsüttök, süssétek, amit megfőztök, főzzétek, ami fölös pedig 
megmarad, tegyétek el magatoknak megőrzésre reggelig. (2Mózes 16:23.) 

ַמה ֶּׁשַאֶּתם רֹוִצים ֶלֱאפֹות  – ...amit megsüttök, süssétek... – ֵאת ֲאֶׁשר ּתֹאפּו ֵאפּו
ֵאפּו ַהּיֹום  – ,Amit meg akartok sütni [a két omer-nyi mannából] a sütőben – ַּבַּתּנּור
 – ,süssetek meg ma mindent, [amire szükségetek van,] két napra – ַהּכֹל ִלְׁשֵני ָיִמים
 – ,amit pedig vízben kell megfőznötök belőle – ּוַמה ֶּׁשַאֶּתם ְצִריִכים ְלַבֵּׁשל ִמֶּמּנּו ַּבַּמִים
 A sütés kifejezés – ְלׁשֹון ֲאִפָּיה נֹוֵפל ְּבֶלֶחם – .azt [is] főzzétek meg [még] ma – ַּבְּׁשלּו ַהּיֹום
a kenyérre vonatkozik, – ׁשֹון ִּבּׁשּול ְּבַתְבִׁשילּוְל  – míg a főzés kifejezés a főtt ételekre. 

 .elraktározásra [Vagyis] – ִלְגִניָזה – megőrzésre...351... – ְלִמְׁשֶמֶרת
 

   )כד, שמות טז(.  ְולֹא ִהְבִאיׁש ְוִרָּמה לֹא ָהְיָתה ּבֹו,ַוַּיִּניחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה

És félretették reggelig, amint megparancsolta Mózes és nem romlott el 
és féreg nem volt rajta. (2Mózes 16:24.) 

 
   )כה, שמות טז(.  ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּׂשֶדה,ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָּבת ַהּיֹום ַליהָֹוה

És szólott Mózes: fogyasszátok el ma, mert szombat a mai nap az 
Örökkévaló tiszteletére; a mai napon nem találhatjátok a mezőn. (2Mózes 
16:25.) 

 .És szólott Mózes: fogyasszátok el ma, stb – ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ְוגֹוֵמר
 hogy – ָלֵצאת ְוִלְלקֹוט – ,Reggel, amikor szokva voltak hozzá – ַׁשֲחִרית ֶׁשָהיּו ְרִגיִלין –
kimenjenek mannát gyűjteni, – ָּבאּו ִלְׁשאֹול ִאם ֵנֵצא ִאם ַלאו – jöttek és kérdezték: 
„Kimenjünk vagy sem?” – ָאַמר ָלֶהם – Ő erre azt felelte nekik: [ichluhu hájom], –  ֶאת
ָלֶעֶרב ָחְזרּו  – ”.azt, ami a birtokotokban van, fogyasszátok el„ [vagyis] – ֶׁשְּבֶיְדֶכם ִאְכלּו
 Na„ – ַמהּו ָלֵצאת – :és megkérdezték – ּוְׁשָאלּוהּו – Este újra megjelentek előtte – ְלָפָניו
                                                 
349 Lentebb 28. vers. 
350 Vagyis az Örökkévaló Mózest i azok között tartotta yilván, akik „vonakodtak megtartani” 

az Ő parancsolatait. 
351 Lömismeret gyakran azt jelenti: „hogy őrizzék.” Itt nem erről van szó. 
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és mi a helyzet [most] a kimenéssel?” – ָאַמר ָלֶהם ַׁשָּבת ַהּיֹום – Ő azt felelte nekik: „Ma 
szombat van!” – ָרָאה אֹוָתם ּדֹוֲאִגים – Aztán látta, hogy aggódnak, – ֶׁשָּמא ָּפַסק ַהָּמן – mi 
van, ha megszűnik a manna – ְולֹא ֵיֵרד עֹוד – és többé nem fog hullani. – ָאַמר ָלֶהם – 
[Akkor aztán] azt mondta nekik: – ַהּיֹום לֹא ִתְמָצֻאהּו – „A mai napon nem 
találhatjátok meg,” – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ַהּיֹום – Miért áll az a szövegben: „A mai 
napon”? – ַהּיֹום לא ִתְמָצאּוהּו – [A válasz:] „A mai napon nem találhatjátok meg,” – 
 de holnap megtaláljátok.”352 – ֲאָבל ָמָחר ִּתְמָצאּוהּו

 
   )כו, שמות טז(.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת לֹא ִיְהֶיה ּבֹו, ִּתְלְקֻטהּוֵׁשֶׁשת ָיִמים

Hat napon át szedhetitek, de a hetedik nap szombat, azon nem lesz. 
(2Mózes 16:26.) 

 [:Azaz] – ַׁשָּבת הּוא – de a hetedik nap szombat...353... – ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת
„Szombat az; – ַהָּמן לֹא ִיְהֶיה ּבֹו – nem lesz azon [a napon] manna.” –  ְולֹא ָבא ַהָּכתּוב
 Ez a vers csupán [azért ismétli ezt meg,] hogy hozzáadja [a szombathoz] – ֶאָּלא ְלַרּבֹות
 a Jom Kipurt és az ünnepeket.354 – יֹום ַהִּכּפּוִרים ְוָיִמים טֹוִבים –

 
   )כז, שמות טז(.  ְולֹא ָמָצאּו,ְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹטַו

És történt a hetedik napon, kimentek néhányan szedegetni, de nem 
találtak. (2Mózes 16:27.) 

 
   )כח, שמות טז(. י ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם ִלְׁשמֹר ִמְצֹוַתי ְותֹורָֹת,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה

És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Meddig vonakodtok megtartani 
parancsolataimat és tanításaimat? (2Mózes 16:28.) 

 Meddig vonakodtok…? [Miért vette bele az Örökkévaló... – ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶּתם
Mózest is a kérdésébe?] – אָמָׁשל ֶהְדיֹוט הּו  – Van egy mondás, amely szerint: –  ַּבֲהֵדי
 Amikor a gyomot kapálják, [sokszor] vele együtt a káposztát is„ – הּוָצא ָלֵקי ַכְרָּבא

                                                 
352 A Rásit kommentáló szerzőkben jó néhány kérdés merült fel Rásinak ezzel a 

magyarázatával kapcsolatban. Hadd idézzünk itt párat Gur Árjétől: 1. Mózes korábban 
már megmondta nekik (23. vers): „ez az, amit meghagyott az Örökkévaló; pihenő 
ünnep, szentséges szombat lesz holnap az Örökkévalónak.” Akkor meg miért 
kérdezték most azt, hogy kimenjenek-e gyűjteni? 2. Miután Mózes közölte velük 
reggel: „Ami a birtokotokban van, azt fogyasszátok el,” azaz „nem gyűjthettek,” miért 
tették fel a kérdést újra este? 3. Miért aggódtak, hogy a manna esetleg megszűnt 
hullani? Hiszen esténként sosem hullott! 

353 A szombati mannaszedés tilalma már elhangzott az előző versben. Miért kell itt 
megismételni? 

354 Mint olyan napokat, amelyeken nem fog manna hullani. 
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eltalálják.” – ַעל ְיֵדי ָהְרָׁשִעים ִמְתַּגִּנין ַהְּכֵׁשִרין – A gonoszak révén [sokszor] az igazak is 
megszégyenülnek. 

 
 ְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּתיו ,ְראּו ִּכי ְיהָֹוה ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים

   )כט, שמות טז(. ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

Látjátok, hogy az Örökkévaló adta nektek a szombatot, azért ad ő 
nektek két napi kenyeret a hatodik napon; maradjon mindenki a maga 
helyén és ne menjen ki senki helyéről a hetedik napon! (2Mózes 16:29.) 

ִּבְכבֹודֹו ַמְזִהיר ֶאְתֶכם ַעל ' ִּכי ה – ,saját szemetekkel – ְּבֵעיֵניֶכם – ...Látjátok – ְראּו
ֶׁשֲהֵרי ֵנס  – ,hogy maga az Örökkévaló int titeket a szombattal kapcsolatban – ַהַּׁשָּבת
ָלֵתת ָלֶכם ֶלֶחם  – ,mivel minden szombat este355 csoda történik – ַנֲעֶׂשה ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת
 .amikor [az Örökkévaló] kenyeret ad nektek két napra – יֹוָמִים

יוְׁשבּו ִאיׁש ַּתְחָּת  – ...maradjon mindenki a maga helyén... –  ִמַּכאן ָסְמכּו
 hogy négy ,[azt a törvényt] – ַאְרַּבע ַאּמֹות – Innét vezették le a Bölcsek – ֲחָכִמים
ámá356 van [meghatározva] – ַלּיֹוֵצא חּוץ ַלְּתחּום – annak a személynek, aki túllépte a 
[szombatra előírt távolság]korlátot:357 – ָׁשלֹׁש ְלגּופֹו – három a testének –  ְוַאַחת ְלִפּׁשּוט
 .és plusz egy, hogy kinyújthassa a karját és a lábát – ָיַדִים ְוַרְגַלִים

ֵאּלּו ַאְלַּפִים ַאָּמה ֶׁשל ְּתחּום  – .ne menjen ki senki, stb... – ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו
תַׁשָּב  – [Utalás] a szombati [távolság]korlát 2000 ámá-jára.358 – ְולֹא ִּבְמפֹוָרׁש – Ez 

azonban nincs benne explicit módon [a versben], – ֶׁשֵאין ְּתחּוִמין ֶאָּלא ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – 
hiszen a a szombati [távolság]korlátokra [vonatkozó törvények] csupán rabbinikus 
tilalmak. – ְוִעָּקרֹו ֶׁשל ִמְקָרא – A vers lényegimondandója [azonban] – ַעל לֹוְקֵטי ַהָּמן ֶנֱאַמר 
– a mannagyűjtőket illetően hangzik el. 

 
   )ל, שמות טז(. ַוִּיְׁשְּבתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְּׁשִבִעי

És erre pihenést tartott a nép a hetedik napon. (2Mózes 16:30.) 

 
   )לא, שמות טז(.  ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְּכַצִּפיִחת ִּבְדָבׁש,ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן

És elnevezte azt Izráel háza mannának, és az olyan volt, mint egy fehér 
koriandermag, az íze pedig olyan, mint a mézes lepényé. (2Mózes 16:31.) 

                                                 
355 Tk. péntek este. 
356 1 ámá = 48 cm. 
357 Éruvin 51a. Egy személy szombaton csupán kétezer ámá-nyi távolságot gyalogolhat a 

város határain kívül. Ha megtette ezt a kétezer ámá-t, akkor a szombat kimeneteléig 
már csak egy négy ámá-nyi területen belül tartózkodhat. (Uo. 48a.) 

358 960 m. 
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 – ...és az olyan volt, mint egy fehér koriandermag... – ְוהּוא ְּכֶזַרע ַּגד ָלָבן
א"ליינדראֵעֶׂשב ֶׁשְּׁשמֹו   – Egyfajta [lágyszárú, ófranciául] aliendre-nek nevezett 

fűszernövény, – ְוֶזַרע ֶׁשּלֹו ָעגֹול ְוֵאינֹו ָלָבן – amelynek kerek a magva, de nem fehér, – 
 A] – ְוֵאינֹו ִנְמָׁשל ְלֶזַרע ַּגד ֶאָּלא ְלִעְנַין ָהִעּגּול – .míg a manna fehér volt – ְוַהָּמן ָהָיה ָלָבן
Szentírás] csupán kereksége okán hasonlítja [a mannát] a koriander magjához. – 
 Olyan volt, mint„ [:A verset tehát a következőképpen kell értelmezni] – ְּכֶזַרע ַּגד ָהָיה
egy koriandermag, – ְוהּוא ָלָבן – de [a manna] fehér volt.” 

 Ez egy – ָּבֵצק ֶׁשְּמַטְּגִנין אֹותֹו ִּבְדַבׁש – .mint a [mézes] lepényé... – ְּכַצִּפיִחת
tészta, amelyet mézben sütnek ki – ִרין לֹו ִאְסְקִריִטין ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנהְוקֹו  – és amelyet a 
Misna359 nyelvén iszköritin-nek neveznek. – ְוהּוא ִּתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלּוס – Ez360 Onkelosz 
fordítása. 

 
 ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ,ֵתיֶכםַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ְמלֹא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֹ

   )לב, שמות טז(. ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

És szólott Mózes: ez az, amit az Örökkévaló elrendelt: egy teli omerrel 
legyen belőle megőrzésre következő nemzedékeitek számára, hogy 
lássák a kenyeret, amelyet enni adtam nektek a sivatagban, midőn 
kivezettelek titeket Egyiptom országából. (2Mózes 16:32.) 

 .Elraktározásra – ִלְגִניָזה – ...megőrzésre... – ְלִמְׁשֶמֶרת
יֵמי ִיְרְמָיהּוִּב – következő nemzedékeitek számára...361... – ְלדֹרֵֹתיֶכם  – 

Jeremiás napjaiban [történt], – ְּכֶׁשָהָיה ִיְרְמָיהּו מֹוִכיָחם – hogy amikor Jeremiás 
megfeddte őket: – ָלָמה ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה – „Miért nem foglalkoztok a Tóra 
tanulásával?” – ְוֵהם אֹוְמִרים – ők így feleltek: – יַח ְמַלאְכֵּתנּו ְוַנֲעסֹוק ַּבּתֹוָרהַנִּנ  – „Hagyjuk 
oda a munkánkat, és tanuljunk Tórát?! – ֵמֵהיָכן ִנְתַּפְרֵנס – Akkor miből fogjuk eltartani 
magunkat?” – הֹוִציא ָלֶהם ִצְנֶצֶנת ַהָּמן – Ő (Jeremiás) erre elővette a mannával teli 
korsót, – ֶהםְוָאַמר ָל  – és azt felelte nekik:362 – ַהּדֹור ַאֶּתם ְראּו ְּדַבר ה'  – „Ó, ti mai 
nemzedék! Íme, nézzétek az Örökkévaló szavát!” – ִׁשְמעּו לא ֶנֱאַמר – Nem az áll a 
Szentírásban, hogy: „Halljátok!”, – ֶאָּלא ְראּו – hanem az, hogy: „Nézzétek!363 –  ָּבֶזה

ְנסּו ֲאבֹוֵתיֶכםִנְתַּפְר  – Atyáitok ezen [a mannán] éltek. – ַהְרֵּבה ְׁשלּוִחין ֵיׁש לֹו ַלָּמקֹום – 
Istennek számos küldöttje van, – ְלָהִכין ָמזֹון ִליֵרָאיו – hogy gondoskodjék azokról, akik 
félik Őt.” 

 

                                                 
359 Chálá 1:4. 
360 Vagyis az iszköritin. 
361 Mi hasznát látnák az elkövetkező nemzedékek? 
362 Jeremiás 2:31. 
363 Utalva ezzel arra, hogy elővette a korsó mannát és megmutatta nekik. 



220 A Rási kommentár a Tórához 

 ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפֵני ְיהָֹוה ,ָׁשָּמה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמןַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן 
   )לג, שמות טז(. ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם

És szólott Mózes Áronhoz: Végy egy edényt és tégy abba egy ómer 
mannát és helyezd el azt az Örökkévaló előtt megőrzésre késő 
nemzedékeitek számára. (2Mózes 16:33.) 

 – ,Ez egy agyagból készült edény – ְצלֹוִחית ֶׁשל ֶחֶרס – ...egy edényt... – ִצְנֶצֶנת
 ahogyan Onkelosz fordítja (clochit).364 – ְּכַתְרּגּומֹו

'ְוַהַּנח אֹותֹו ִלְפֵני ה  – ...és helyezd el azt az Örökkévaló előtt... – ִלְפֵני ָהָארֹון 
– A Frigyláda előtt.365 – ְולֹא ֶנֱאַמר ִמְקָרא ֶזה – Ez nem hangzott el – ַעד ֶׁשִּנְבָנה אֶֹהל מֹוֵעד 
– addig, amíg a „találkozás sátra” fel nem épült, – ֶאָּלא ֶׁשִּנְכַּתב ַּכאן – de ide lett leírva, 
 .a mannáról szóló szakaszba – ְּבַפְרַׁשת ַהָּמן –

 
   )לד, שמות טז(.  ַוַּיִּניֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְׁשָמֶרת, ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשהַּכֲאֶׁשר ִצָּוה

Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy helyezte azt el 
Áron a bizonyság helye előtt megőrzésre. (2Mózes 16:34.) 

 
 ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ,ִעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבתּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַאְרָּב

   )לה, שמות טז(. ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען

Izráel gyermekei pedig negyven éven át ették a mannát, amíg elérkeztek 
a lakott földre; a mannát ették, amíg elérkeztek Kánaán országának 
határához. (2Mózes 16:35.) 

 De hát nem – ַוֲהלֹא ָחֵסר ְׁשלִֹׁשים יֹום – ...negyven éven [át]... – ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
hiányzott harminc nap [ebből a negyven évből]? – ְּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבִאָּיר – Ugyanis ijár 
tizenötödikén – ָיַרד ָלֶהם ַהָּמן ְּתִחָּלה – a manna először hullott alá [az égből], –  ּוַבֲחִמָּׁשה
 amint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,és Niszán tizenötödikén szűnt meg hullani – ָעָׂשר ְּבִניָסן ָּפַסק
van:366 – ַוִּיְׁשּבֹת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת – „A manna pedig megszűnt a következő naptól 
fogva.”367 – ֶאָּלא – [A megoldás] azonban [a következő]: – ַמִּגיד – Ez azt mutatja, – 
 hogy azokban a süteményekben, amiket Izrael fiai – ֶׁשָהעּוגֹות ֶׁשהֹוִציאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים
kihoztak Egyiptomból368, – ָטֲעמּו ָבֶהם ַטַעם ָמן – [már] a manna ízét érezték. 
                                                 
364 Valószínűbb, hogy Rási itt a Tárgum Jonátánra utal, aki a cincenet-et clochit döfáchár-

nak, azaz agyagpalacknak fordítja. 
365 De hiszen a Miskán-t (azaz a szétszerelhető pusztai szentélyt) ekkor még meg sem 

építették, és Frigyláda sem létezett! 
366 Josuá 5:12. 
367 Utalva a peszách első napját követő napra. 
368 És amiket harminc napon át ettek. 
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נֹוָֹשֶבתֶאל ֶאֶרץ   – ...a lakott földre... – ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן – [Addig,] miután 
átkeltek a Jordánon. – ֶׁשאֹוָתּה ֶׁשְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן – mert az [a föld], amely a Jordán 
túlpartján [terül el], – ְמֻיֶּׁשֶבת ְוטֹוָבה – lakott és szép, – ַמרֶׁשֶּנֱא  – amint írva van:369 – 
 Hadd keljek át, kérlek, és hadd lássam azt a szép„ – ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה
országot, – ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן – amely a Jordánon túl van.”370 – ְוַתְרּגּום ֶׁשל נֹוָׁשֶבת ָיְתָבָתא 
– Onkelosz a nosávet [kifejezést] a jotvátá [szóval] fordítja, – ָרָצה לֹוַמר ְמֻיֶּׁשֶבת – ami 
alatt azt érti, hogy: lakott. 

 A – ִּבְתִחַּלת ַהְּגבּול – .Kánaán országának határához... – ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען
határ elejéhez, – קֹוֶדם ֶׁשָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן – [addig a pontig,] mielőtt átkeltek volna a 
Jordánon. – ְוהּוא ַעְרבֹות מֹוָאב – Ez Árvot Moávra utal. – ִנְמְצאּו ַמְכִחיִׁשין ֶזה ֶאת ֶזה – Ám 
[ez a két dolog] ellentmond egymásnak.371 – ֶאָּלא – Ám [a magyarázat a következő]: 
ִׁשְבָעה ַּבֲאָדרְּבַעְרבֹות מֹוָאב ְּכֶׁשֵּמת מֶֹׁשה ְּב –  – Amikor Mózes Ádár hetedikén meghalt 
Árvot Moávban, – ָּפַסק ַהָּמן ִמֵּליֵרד – a manna [hullása] abbamaradt, – ְוִנְסַּתְּפקּו ִמָּמן – 
és nekik372 volt elegendő mannájuk abból [a mennyiségből], – ֶׁשָּלְקטּו ּבֹו ַבּיֹום – amit 
összegyűjtöttek azon a napon373, – ַעד ֶׁשִהְקִריבּו ָהעֶֹמר – míg meg nem hozták a 
[korbán] omer-t – ְּבִׁשָּׁשה ָעָׂשר ְּבִניָסן – Niszán tizenhatodikán374, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva 
van: – ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח – „Ettek a föld terméséből a peszách [első 
napját] követő napon.”375 

 
   )לו, שמות טז(. ְוָהעֶֹמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא

Egy ómer pedig az éfának tizedrésze volt. (2Mózes 16:36.) 

 Egy éfá – ָהֵאיָפה ָׁשלֹׁש ְסִאין – ...az éfának tizedrésze... – ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה
egyenlő három szöá-val; – ַקִּבין ְוַהְּסָאה ִׁשָׁשה  – egy szöá egyenlő hat káv-val 
(6x3=18); – ֻלִּגין ְוַהַּקב ַאְרָּבָעה  – egy káv egyenlő négy log-gal (18x4=72); –  ְוַהּלֹג ִׁשָּׁשה
 – ִנְמָצא ֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה – egy log egyenlő hat tojással (72x6=432).376 – ֵּביִצים
Következésképp az éfá tizedrésze (432/10) – ַאְרָּבִעים ְוָׁשלֹׁש ֵּביִצים ְוחֹוֶמׁש ֵּביָצה – 
egyenlő 43 1/5 (43,2) tojással. – ְוהּוא ִׁשעּור – Ez az a minimális [tészta]mennyiség, – 

                                                 
369 Vagyis Mózes azt mondta: 
370 5Mózes 3:25. 
371 Vagyis az, hogy az el erec nosávet a Jordán nyugati partján van (lásd az előző Rásit), az 

el köcé erec könáán pedig a Jordán keleti partján. 
372 Ti. Izrael fiainak. 
373 Elegendő mennyiség hullott azon a napon ahhoz, hogy kitartson Ádár hátralévő 

napjaiban, egészen Niszán tizenhatodikáig. 
374 Amit követően aztán már ehettek Kánaán országának terméséből. 
375 Josuá 5:11. 
376 Vagyis egy éfá = 432 tojás. 
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 valamint [a minimális – ְוִלְמָנחֹות – ,amely megkívánja a „chálá” leválasztását – ְלַחָּלה
mennyiség] a lisztáldozatok [meghozatalához].377 

 
 ַוַּיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְׁשּתֹת ,ַוִּיְסעּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְדַּבר ִסין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ְיהָֹוה

   )א, שמות יז(. ָהָעם

És Izráel fiainak egész gyülekezete Isten szava által rendelt meneteléseik 
során Szin sivatagjából tovább vonult és tábort ütött Refidimben, és 
nem volt a nép számára ivóvíz. (2Mózes 17:1.) 

 
יבּון ִעָּמִדי ַמה  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם מֶֹׁשה ַמה ְּתִר,ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם מֶֹׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו ָלנּו ַמִים ְוִנְׁשֶּתה

   )ב, שמות יז(. ְּתַנּסּון ֶאת ְיהָֹוה

És pörbe szállt a nép Mózessel és szóltak: Adjatok nekünk vizet, hogy 
igyunk. És felelt nekik Mózes: Mit pörlekedtek vélem, mit kísértitek az 
Örökkévalót? (2Mózes 17:2.) 

 azzal, hogy azt – לֹוַמר – mit kísértitek [az Örökkévaló]... – ַמה ְּתַנּסּון
mondjátok: – ֲהיּוַכל ָלֵתת ַמִים ְּבֶאֶרץ ִצָּיה – „Vajon képes-e vizet adni egy sivatagos 
vidéken?” 

 
ם ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת  ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִי,ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל מֶֹׁשה

   )ג, שמות יז(. ָּבַני ְוֶאת ִמְקַני ַּבָּצָמא

És szomjúságot szenvedett ott a nép vízre és zúgolódott ott a nép Mózes 
ellen és szólott: Miért hoztál fel bennünket Egyiptomból, hogy 
megöljetek engem és fiaimat és jószágaimat szomjúságban? (2Mózes 
17:3.) 

 
   )ד, שמות יז(.  עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני,ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ְיהָֹוה ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלָעם ַהֶּזה

És felkiáltott Mózes az Örökkévalóhoz, mondván: Mit tegyek ezzel a 
néppel? Még kevés híja és megköveznek! (2Mózes 17:4.) 

 Azaz: „Ha egy kicsivel – ִאם ַאְמִּתין עֹוד ְמַעט – ...Még kevés híja... – עֹוד ְמַעט
tovább várok, – ּוְסָקלּוִני – megköveznek.” 

 
 ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹר ,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

   )ה, שמות יז(. ָיְדָך ְוָהָלְכָּתַקח ְּב
                                                 
377 Magyarán egyetlen minchá sem lehett kevesebb egy iszáron-nál, azaz egy tized éfá-nál, 

ami egy 432 tojással megegyező mennyiség. (Éruvin 83b.) 
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És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Lépj a nép elé és végy magaddal 
néhányat Izráel vénei közül és botodat, amellyel a folyamot sújtottad, 
vedd kezedbe és menj. (2Mózes 17:5.) 

 És lásd, vajon„ – ּוְרֵאה ִאם ִיְסְקלּוָך – Lépj a nép elé...378... – ֲעבֹור ִלְפֵני ָהָעם
megköveznek-e! – ָלָמה הֹוֵצאָת ַלַעז ַעל ָּבַני – Miért rágalmaztad meg az Én 
gyermekeimet?!” 

 és végy magaddal néhányat Izráel vénei... – ְוַקח ִאְּתָך ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל
közül... – ְלֵעדּות ֶׁשִּיְראּו – [Tanúkul,] hogy lássák, – ֶׁשַעל ָיְדָך ַהַמִים יֹוְצִאים ִמן ַהּצּור – a te 
[cselekedeted] révén fog a víz előtörni a sziklából; – ְולֹא יֹאְמרּו – és ne állíthassák 
[később], – ַמְעָינֹות ָהיּו ָׁשם ִמיֵמי ֶקֶדם – hogy már korábbi időkből voltak ott források. 

 és botodat, amellyel a folyamot... – ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור
sújtottad... – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – Miért áll az a szövegben: – ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור – 
„...amellyel a folyamot sújtottad”?379 – ֶאָּלא – Azért, – ָרֵאל אֹוְמִרים ַעל ַהַּמֶּטהֶׁשָהיּו ִיְׂש  – 
mert Izrael fiai azt állították a botról, – ֶׁשֵאינֹו מּוָכן ֶאָּלא ְלֻפְרָענּות – hogy az csupán 
büntetésre való. – ּבֹו ָלָקה ַפְרעֹה ּוִמְצַרִים – Ez által büntette [Isten] a fáraót és az 
egyiptomiakat – ִמְצַרִים ְוַעל ַהָּיםַּכָּמה ַמּכֹות ְּב  – sok csapással Egyiptomban és a 
tengeren. – ְלָכְך ֶנֱאַמר ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור – Ezért áll a szövegben: „...amellyel a 
folyamot sújtottad.” – ִיְראּו ַעָּתה – Most majd meglátják, – ֶׁשַאף ְלטֹוָבה הּוא מּוָכן – hogy 
jó célra is szánta [azt az Örökkévaló]. 

 
 ַוַּיַעׂש ֵּכן ,ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָּׁשם ַעל ַהּצּור ְּבחֵֹרב ְוִהִּכיָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים ְוָׁשָתה ָהָעם

   )ו, שמות יז(. מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

Íme, én ott állok előtted a sziklán Chórévnél, és sújts a sziklára, és 
ömleni fog belőle a víz, és inni fog a nép; és így cselekedett Mózes Izráel 
vénei előtt. (2Mózes 17:6.) 

 Nem az áll [a – ַעל ַהּצּור לא ֶנֱאַמר – és sújts a sziklára...380... – ְוִהִּכיָת ַבּצּור
szövegben], hogy ál hácur („a sziklára”),381 – ֶאָּלא ַּבּצּור – hanem az, hogy bácur („a 
sziklába”). – ִמַּכאן – Ebből következtetünk arra, – ֶׁשַהַּמֶּטה ָהָיה ֶׁשל ִמין ָּדָבר ָחָזק – hogy a 

                                                 
378 Mi célból? 
379 A botot többféleképpen is azonosítja a Szentírás: 1. „Isten botja” (fentebb 4:20.), 2. 

„...a bot, amely kígyóvá változott” (uo. 7:15.). Akkor itt miért éppen úgy azonosítja a 
szöveg a botot, hogy az, amelyik a folyamot sújtotta? 

380 Szó szerint: „a sziklába” 
381 Ami azt jelentené, hogy Mózes csupán a szikla felületét ütötte meg. 
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bot egy [olyan] erős382 anyagból volt, – ּוְׁשמֹו ַסְנִּפִרינֹון – amit szánpirinon-nak 
neveznek,383 – ְוַהּצּור ִנְבַקע ִמָּפָניו – és a szikla kettéhasadt tőle. 

 
 ַעל ִריב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַנּסָֹתם ֶאת ְיהָֹוה ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ְיהָֹוה ,ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַמָּסה ּוְמִריָבה

   )ז, שמות יז(. ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין

És elnevezte azt a helyet Masszának és Meribának, Izráel fiainak 
pörlekedése és az Örökkévaló megkísértése miatt, midőn így szóltak: 
vajon köztünk van-e hát az Örökkévaló avagy nincsen? (2Mózes 17:7.) 

 
   )ח, שמות יז(.  ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם,ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק

Ekkor jött Ámálék és hadakozott Izráellel Refidimben. (2Mózes 17:8.) 

 A] – ָסַמְך ַּפְרָׁשה זֹו ְלִמְקָרא ֶזה לֹוַמר – .Ekkor jött Ámálék, stb – ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק ְוגֹוֵמר
Tóra] azért helyezi ezt a verset [közvetlenül az előző] vers után, hogy ezzel [a 
következőt] fejezze ki: – ָּתִמיד ֲאִני ֵּביֵניֶכם – „Én (az Örökkévaló) mindig közöttetek 
vagyok, – ּוְמֻזָּמן ְלָכל ָצְרֵכיֶכם – és kész vagyok kielégíteni minden szükségleteteket, – 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין' ֲהֵיׁש ה – :ti mégis azt mondjátok – ְוַאֶּתם אֹוְמִרים  – »Vajon köztünk van-e 
hát az Örökkévaló?« – ַחֵּייֶכם – [Megesküszöm hát] az életetekre, –  ֶׁשַהֶּכֶלב ָּבא ְונֹוֵׁשְך
 és – ְוַאֶּתם צֹוֲעִקים ִלי – ,hogy jön majd a kutya (Ámálék) és megmar titeket – ֶאְתֶכם
akkor majd kiáltani fogtok hozzám, – ן ָאִניְוֵתְדעּו ֵהיָכ  – és akkor majd megtudjátok, 
hol vagyok Én.” – ָמָׁשל ְלָאָדם – Egy példázat: [ez összevethető] azzal a férfival, – 
ְוָהָיה אֹותֹו  – .és útra kelt – ְוָיָצא ַלֶּדֶרְך – aki a vállára ültette a fiát – ֶׁשִהְרִּכיב ְּבנֹו ַעל ְּכֵתפֹו

ֶפץ ְואֹוֵמרַהֵּבן רֹוֶאה ֵח  – Valahánszor a fiú megpillantott valami kívánatos dolgot, így 
szólt: – ַאָּבא טֹול ֵחֶפץ ֶזה ְוֶתן ִלי – „Apám vedd azt a dolgot, és add oda nekem.” –  ְוהּוא
 Ez megtörtént egy – ְוֵכן ְׁשִנָּיה ְוֵכן ְׁשִליִׁשית – .És ő (az apa) odaadta neki – נֹוֵתן לֹו
második és harmadik alkalommal is. – ָּפְגעּו ְּבָאָדם ֶאָחד – [Aztán] összetalálkoztak egy 
emberrel, – ָאַמר לֹו אֹותֹו ַהֵּבן – és akkor ez a fiú azt kérdezte tőle:384 – ָרִאיָת ֶאת ַאָּבא – 
„Nem láttad az apámat?” – ָאַמר לֹו ָאִביו – Az pedig erre azt mondta neki: –  ֵאיְנָך יֹוֵדַע
 Mire aztán levetette – ִהְׁשִליכֹו ֵמָעָליו – ”!?Hát nem tudod, hol vagyok„ – ֵהיָכן ָאִני
magáról [a fiát], – ּוָבא ַהֶּכֶלב ּוְנָׁשכֹו – és jött a kutya, és megmarta. 

 
 ָמָחר ָאנִֹכי ִנָּצב ַעל רֹאׁש ַהִּגְבָעה , ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלקַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו

   )ט, שמות יז(. ּוַמֵּטה ָהֱאלִֹהים ְּבָיִדי

                                                 
382 Ti. kemény. 
383 Ezt általában zafírnak szokták fordítani. 
384 Attól az embertől. 
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És szólott Mózes Józsuához: Válogass ki nekünk férfiakat és menj, 
ütközz meg Ámálékkal. Holnap én ott állok a domb tetején, és Isten 
vesszeje kezemben lesz. (2Mózes 17:9.) 

ִהְׁשָוהּו  – ”.Nekem és neked„ – ִלי ָוָלְך – Válogass ki nekünk...385... – ְּבַחר ָלנּו
 Ez alapján – ִמַּכאן ָאְמרּו – .egyenlőnek tekintette [Jósuát] önmagával [Mózes] – לֹו
mondták [Bölcseink]:386 – ִמיְדָךְיִהי ְכבֹוד ַּתְל  – „Tanítványod tisztelete legyen –  ָחִביב
 Majd így] – ּוְכבֹוד ֲחֵבְרָך – ”.számodra ugyanolyan becses, mint a magadé – ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך
folytatódik Bölcseink tanítása:] „társad tisztelete [legyen] – ְּכמֹוָרא ַרָּבְך – egyenlő 
mestered iránti tiszteleteddel.” – ִמַּנִין – Honnét387 van ez levezetve? – ֶׁשֶּנֱאַמר – Mert 
írva van: – ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ִּבי ֲאדִֹני – „És szólt Áron Mózeshez: Kérlek, Uram.”388 
ְועֹוֶׂשה ֶאת  – ?Hát nem volt idősebb Áron a fivérénél – ַוֲהלֹא ַאֲהרֹן ָּגדֹול ֵמָאִחיו ָהָיה –
 – ּומֹוָרא ַרָּבְך – .Mégis úgy viszonyult [munka]társához, mint a mesteréhez – ֲחֵברֹו ְּכַרּבֹו
[Majd pedig íme a Bölcsek további tanítása:] „és a mestered iránti tiszteleted –  ְּכמֹוָרא
 Honnét389 van ez – ִמַּנִין – ”.legyen egyenlő Isten iránti tiszteleteddel – ָׁשַמִים
levezetve? – ֶׁשֶּנֱאַמר – Mert írva van, [Josuá mondta Mózesnek:]390 – ֲאדִֹני מֶֹׁשה ְּכָלֵאם 
– „Uram, Mózes, kláém,” – ַּכֵּלם ִמן ָהעֹוָלם – [azaz:] irtsd ki őket ebből a világból. – 
ָךַחָּיִבין ֵהם ְּכָלָיה ַהּמֹוְרִדים ְּב  – Azok, akik ellened lázadnak, megérdemlik, hogy 

elpusztítassanak, – ְּכִאּלּו ָמְרדּו ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – [éppen úgy,] mintha az Örökkévaló 
ellen lázadtak volna fel. 

 Menj ki a – ֵצא ִמן ֶהָעָנן ְוִהָּלֵחם ּבֹו – ...és menj, ütközz meg... – ְוֵצא ִהָּלֵחם
felhőből és ütközz meg vele. 

 én ott – ָאנִֹכי ִנָּצב – ,az ütközet idején – ְּבֵעת ַהִּמְלָחָמה – ,...Holnap... – ָמָחר
állok. 

 – akik erősek – ִּגּבֹוִרים – ...Válogass ki nekünk férfiakat... – ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים
 hogy segítse őket ez az – ֶׁשְּתֵהא ְזכּוָתן ְמַסַּיְעָּתן – ,és félnek a bűntől391 – ְוִיְרֵאי ֵחְטא
erényük. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים – „Válogass ki nekünk 
férfiakat, – ֶׁשּיֹוְדִעין ְלַבֵּטל ְּכָׁשִפים – akik tudják, hogyan kell közömbösíteni a fekete 
mágiát,” – ְלִפי ֶׁשְּבֵני ֲעָמֵלק ְמַכְּׁשִפים ָהיּו – mivel az Amálékiták fekete mágusok voltak. 

 

                                                 
385 Nem azt kellett volna mondania, hogy: „Vlogass ki nekem”? 
386 Az atyák bölcs tanításai 4:10. 
387 Ti. milyen szentírási részből? 
388 4Mózes 12:11. 
389 Ti. milyen szentírási részből? 
390 Uo. 11:28. 
391 Vagyis igazak. 



226 A Rási kommentár a Tórához 

.  ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ְוחּור ָעלּו רֹאׁש ַהִּגְבָעה,ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ְלִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק
   )י, שמות יז(

És Józsua úgy cselekedett, amint Mózes mondta neki, hogy szálljon 
szembe Amálékkal; és Mózes, Áron és Chúr fölmentek a domb csúcsára. 
(2Mózes 17:10.) 

 Innét vezetjük le [azt – ִמַּכאן – ...Mózes, Áron és Chúr... – ּומֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוחּור
a törvényt,] – ְלַתֲעִנית – hogy böjtnapon – ֶׁשְּצִריִכים ְׁשלָֹׁשה ַלֲעבֹור ִלְפֵני ַהֵּתיָבה – három 
ember kell, hogy álljon az előimádkozó pódiuma elé,392 – ֶׁשְּבַתֲעִנית ָהיּו ְׁשרּוִיים – mert 
[Izrael fiai] ekkor épp böjtöltek. 

 és Kálév393 – ְוָכֵלב ַּבְעָלּה – ,Mirjám fia volt – ְּבָנּה ֶׁשל ִמְרָים ָהָיה – ...Chúr... – חּור
volt [Mirjám] férje.394 

 
   )יא, שמות יז(.  ְוַכֲאֶׁשר ָיִניַח ָידֹו ְוָגַבר ֲעָמֵלק,ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל

És történt, midőn Mózes felemelte karját, akkor erősödött Izráel és 
midőn lebocsátotta karját, akkor erősödött Amálék. (2Mózes 17:11.) 

 – ְוִכי ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה – ...midőn Mózes felemelte karját... – ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶֹׁשה ָידֹו
„De vajon Mózes karja volt-e, – נֹוְצחֹות ָהיּו ַהִּמְלָחָמה ְוכּו'  – ami győzelmet hozott a 
csatában, stb.” – ִּכְדִאיָתא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה – ahogyan az a [Talmud] Ros Hásáná 
[traktátusban]395 olvasható.396 

 
 ְוַאֲהרֹן ְוחּור ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ,ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה

   )יב, שמות יז(. ְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁשּוִמֶּזה ֶאָחד ַו

És Mózes karjai elnehezültek, ezért vettek egy követ és elhelyezték 
alatta és ő leült rája és Áron meg Húr támogatták karját, az egyik innen, 

                                                 
392 Közülük az egyik vezeti az imát, a másik kettő pedig az előimádkozó egy-egy oldalánál 

áll. Eszerint szoktuk a jom kipuri Kol nidré szertartást levezetni, de a többi böjtnapon 
nem szokott három ember előre állni, ugyanis ma már nem csak az előimádkozó, 
hanem mindenki mondja a bűnbánó fohászokat. (Mágén Ávráhám 566:10.) 

393 Jehuda törzsének fönöke (4Mózes 13:6.). Lásd még 1Krónikák 2:19. és 2Mózes 
24:14-hoz írt Rási-kommentárt. 

394 Vagyis Chúr nemzedéke ismert személyisége volt. 
395 29a. 
396 A Gemárá válasza: Ez azt tanítja neked, hogy amíg Izrael fiai felfelé, az Örökkévaló felé 

tekintettek és alávetették magukat szívükben Neki, nekik állt a győzelem. Valahányszor 
nem így volt, meggyengült az erejük. 
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a másik túlnan. És így két karja hittel kitartott napszállatig. (2Mózes 
17:12.) 

 – ִּבְׁשִביל ֶׁשִּנְתַעֵּצל ַּבִּמְצָוה – ...És Mózes karjai elnehezültek – ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים
Mivel hanyag volt a micva teljesítésében, – ּוִמָּנה ַאֵחר ַּתְחָּתיו – [mert] önmaga helyett 
mást nevezett ki [a hadvezetés feladatára], – ִנְתַיְּקרּו ָיָדיו – a karjai elnehezültek. 

 Áron és Chur vettek – ַאֲהרֹן ְוחּור – ...ezért vettek... – ַוִּיְקחּו
ְולֹא ָיַׁשב לֹו ַעל ַּכר  – ...egy követ és elhelyezték alatta... – ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו

ִיְׂשָרֵאל ְׁשרּוִיין  – :mert azt mondta – ָאַמר – ,Nem párnára vagy vánkosra ült – ָוֶכֶסת
 Én is együtt akarok lenni – ַאף ֲאִני ֶאְהֶיה ִעָּמֶהם ְּבַצַער – .Izrael most szenved„ – ְּבַצַער
velük ebben a szenvedésben.” 

ְיִהי מֶֹׁשהַו – ...És így két karja hittel kitartott... – ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה  – Azaz 
Mózes [egy olyan állapotban] volt, – ָיָדיו ֶּבֱאמּוָנה – [amelyben] karjai hűséggel voltak, 
ִּבְתִפָּלה ֶנֱאָמָנה  – ki voltak tárva az ég felé [ami azt jelenti, hogy] – ְּפרּוׂשֹות ַהָּׁשַמִים –
 .hű és szívből jövő imával – ּוְנכֹוָנה

 ֶׁשָהיּו ֲעָמֵלִקים ְמַחְּׁשִבין ֶאת ַהָּׁשעֹות ָּבִאיְצְטרֹולֹוִגיָאה – .napszállatig... – ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש
– Mivel az amálékiták az asztrológia szerint számolták az órákat, –  ְּבֵאיזֹו ָׁשָעה ֵהם
 – ,azt illetően, hogy melyik óra lenne a legjobb számukra a győzelemhez – נֹוְצִחים
 így – ְוִעְרֵּבב ֶאת ַהָּׁשעֹות – ,Mózes visszatartotta nekik a napot – ְוֶהֱעִמיד ָלֶהם מֶֹׁשה ַחָּמה
zavarva össze az órákat. 

 
   )יג, שמות יז(. ַוַּיֲחלֹׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב

És meggyengítette Józsua Amálékot és népét a kard élével. (2Mózes 
17:13.) 

 Levágta – ָחַתְך ָראֵׁשי ִגּבֹוָריו – És meggyengítette Józsua...397 – ַוַּיֲחלֹׁש ְיהֹוֻׁשַע
[Amálék] hős harcosainak a fejét, – ְולֹא ִהְׁשִאיר ֶאָּלא ַחָּלִׁשים ֶׁשָּבֶהם – és csupán a 
gyengéket hagyta meg közülük, – ְולֹא ֲהָרָגם ֻּכָּלן – és nem ölte meg mindnyájukat.398 
 – ֶׁשָעׂשּו ַעל ִּפי ַהִּדּבּור ֶׁשל ְׁשִכיָנה – ,Ebből arra következtethetünk – ִמַּכאן ָאנּו ְלֵמִדים –
hogy a schiná egy speciális parancsa szerint cselekedtek. 

 
 ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ,מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַעַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל 

   )יד, שמות יז(. ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים

                                                 
397 De hiszen nem csupán meggyengítette, hanem megölte őket! 
398 Ami két kérdést vet fel: 1. Ha képes volt rá, hogy megölje az erőseket, akkor mért nem 

tette meg ugyanezt a gyengékkel is? 2. A későbbi nemzedékek számára micva, hogy 
teljesen ki kell irtani Amálékot. Josuá miért nem tett így? Rási ezért folytatja. 
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És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Írd fel ezt emlékezetül egy könyvbe 
és helyezd Józsua fülébe is, hogy el fogom törölni Amálék emlékét az ég 
alól. (2Mózes 17:14.) 

ֶׁשָּבא ֲעָמֵלק ְלִהְזַּדֵּוג ְלִיְׂשָרֵאל קֹוֶדם  – ...Írd fel ezt emlékezetül... – ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון
 hogy Amálék minden más nemzetet megelőzve jött, hogy megtámadja – ְלָכל ָהֻאּמֹות
Izraelt. 

ם ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַעְוִׂשי  – ...és helyezd Józsua fülébe... – ַהַּמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל – 
Annak, aki majd beviszi Izraelt – ָלָאֶרץ – az országba. – ֶׁשְּיַצֶּוה ֶאת ִיְׂשָרֵאל – Vezesse ő 
Izraelt, – ְלַׁשֵּלם לֹו ֶאת ְּגמּולֹו – hogy megfizessék [Amáléknak] megérdemelt 
[büntetését]. – ַּכאן ִנְרַמז לֹו ְלמֶֹׁשה – Burkoltan így adta [az Örökkévaló] Mózes tudtára, 
 .hogy Jósuá fogja bevinni Izraelt az országba – ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע ַמְכִניס ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ –

 Azért –  ֲאִני ַמְזִהיְרָך ֵּכןְלָכְך – ...el fogom törölni... – ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה
figyelmeztetlek erre, – ִּכי ָחֵפץ ֲאִני ִלְמחֹותֹו – mert el akarom őt törölni. 

 
   )טו, שמות יז(.  ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ְיהָֹוה ִנִּסי,ַוִּיֶבן מֶֹׁשה ִמְזֵּבַח

És Mózes oltárt épített, és elnevezte a névvel: Az Örökkévaló az én 
csodatételem! (2Mózes 17:15.) 

 .Az oltárt [nevezte el] – ֶׁשל ִמְזֵּבַח – ...és elnevezte a névvel... – ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו
ִנִּסי' ה  – ...Az Örökkévaló az én csodatételem! –  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעָׂשה ָלנּו

'לֹא ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָקרּוי ה – .Isten itt nagy csodát tett értünk [:Jelentése] – ַּכאן ֵנס ָּגדֹול  – Ez 
nem azt jelenti, hogy az oltár neve „az Örökkévaló” volt, – ֶאָּלא ַהַּמְזִּכיר ְׁשמֹו ֶׁשל ִמְזֵּבַח 
– hanem, hogy [valahányszor] valaki említeni fogja ennek az oltárnak a nevét, –  זֹוֵכר

ֵּנס ֶׁשָעָׂשה ַהָּמקֹוםֶאת ַה  – említeni fogja a csodát [is], amelyet Isten tett: – הּוא ֵנס ֶׁשָּלנּו' ה  
– „Az Örökkévaló a mi csodatételünk.” 

 
   )טז, שמות יז(.  ִמּדֹר ּדֹר,ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליהָֹוה ַּבֲעָמֵלק

És szólt: mivel egy kéz van Isten trónusán, háborúja lesz az 
Örökkévalónak Amálék ellen nemzedékről nemzedékre! (2Mózes 17:16.) 

 Mózes [szólt].399 – מֶֹׁשה – ....És szólt – ַוּיֹאֶמר
ָידֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  – ...mivel egy kéz van Isten trónusán... – ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה
א הּוְרָמההּו  – Az Örökkévaló keze fel van emelve, – ִלָּׁשַבע ְּבִכְסאֹו – hogy megesküdjön 

az Ő Trónusára, – ִלְהיֹות לֹו ִמְלָחָמה ְוֵאיָבה ַּבֲעָמֵלק עֹוָלִמית – hogy örök háborút és 
ellenszenvet fog viselni Amálék ellen. – ֵּסאּוַמהּו ֵּכס ְולֹא ֶנֱאַמר ִּכ  – Miért kész és nem 
kiszé szerepel [a szövegben], – ְוַאף ַהֵּׁשם ֶנֱחַלק ְלֶחְציֹו – és [miért] van a Név is félbe 

                                                 
399 Nem az Örökkévaló, mert az Ő mondandója véget ér a 14. versben. 
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vágva?400 – ִנְׁשַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – Az Örökkévaló megesküdött arra, –  ֶׁשֵאין ְׁשמֹו
 sem az Ő Trónusa – ְוֵאין ִּכְסאֹו ָׁשֵלם – ,hogy [addig] nem lesz egész az Ő Neve – ָׁשֵלם
nem lesz egész, – ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק ֻּכּלֹו – amíg Amálék neve teljesen el nem 
töröltetik. – ּוְכֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו – És amikor majd [Amálék] neve eltöröltetik, –  ִיְהֶיה ַהֵּׁשם

ם ְוַהִּכֵּסא ָׁשֵלםָׁשֵל  – a Név [is] egész lesz és a Trónus [is] egész lesz, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint 
írva van:401 – ָהאֹוֵיב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח – „Az ellenség örök kardjainak vége,” –  ֶזהּו ֲעָמֵלק
 ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח – ami Amálékra utal, akiről az áll [egy másik helyen]:402 – ֶׁשָּכתּוב ּבֹו
– „megőrizte dühét mindvégig.” – ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת – [A vers a Zsoltárok könyvéből így 
folytatódik:] „Feldúltad városaikat, – ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה – …még emlékük is kiveszett.” – 
ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב' ַוה – ?És mi hangzik el később – ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחָריו  – „De az Örökkévaló403 
örökké trónján ül,” – ֲהֵרי ַהֵּׁשם ָׁשֵלם – vagyis íme, újra egész a Név. – ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו 
– „fölállította bírói székét,”404 –– ֲהֵרי ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם – vagyis íme, újra egész a Trónus. 

 

                                                 
ה-י 400 . 
401 Zsoltárok 9:7. 
402 Ámosz 1:11. 
403 Itt már így: ה-ו-ה-י  
404 Itt már így: kisz’o. 


