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Bevezetés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Budapest, 5770. tévét 24. 

 
 

Oberlander Báruch  
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Töcáve (2Mózes 27:20–30:10.) ְּתַצֶּוה ָּפָרָׁשת   
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Isten utasítja Mózest, hogy vegyen Izrael gyermekeitől tiszta olívaolajat, hogy 
azzal táplálják az „örökmécsest”, amelyet Áronnak kell minden nap 
meggyújtania, hogy „estétől reggelig” égjen. (2Mózes 27:20–21.) 

• A kohaniták (papok) által a Szentély-beli szolgálat során viselendő öltözék 
leírása. A kohaniták a következőket viselték: 1. kötonet-et – teljes hosszúságú 
köntöst; 2. michnászájim-ot – lenvászon térdnadrágot; 3. micnefet-et vagy 
migbáát-ot – lenturbánt; 4. ávnét-et – a derék fölött többszörösen körültekert 
hosszú, széles övet. (2Mózes 28:1–4.) 

• A kohén gádol (főpap) az előzőeken kívül még a következőket viselte: 5. az 
éfod-ot, egy kék-, bíbor- és vörös színűre festett gyapjúból és lenből valamint 
aranyszálból szőtt, kötényszerű ruhadarabot; 6. a chosen-t, egy melldíszt 
tizenkét belefoglalt drágakővel, amelyekbe Izrael tizenkét törzsének neve van 
belevésve; 7. a möil-t, egy kék gyapjúköpenyt, a szegélyén végig 
aranycsengettyűkből és díszes gránátalmákból való díszítéssel; 8. a cic-et, egy a 
homlok fölött viselt aranylemezt, rajta a következő felirattal: „Szent az 
Örökkévalónak!” (2Mózes 28:5–43.) 

• A heti szakaszban ezen kívül még részletesen le van írva Áronnak és négy 
fiának – Nádávnak, Ávihunak, Elázárnak és Itámárnak – hét napos papi 
beavató rítusa, valamint az, hogy miképpen kell elkészíteni a kötoret 
(füstölőszer) égetéséhez használt aranyoltárt. (2Mózes 29:1–30:10.) 

 
שמות (.  ְלַהֲעלֹת ֵנר ָּתִמיד,ֶׁשֶמן ַזִית ָזְך ָּכִתית ַלָּמאֹורְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך 

   )כ, כז

És te hagyd meg Izráel fiainak, hogy hozzanak eléd világítás céljára tört, 
tiszta olajat, hogy örökmécsest gyújtsanak vele. (2Mózes 27:20.) 

ָזְך. ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה  – ...tiszta [olajat]... – ְּבִלי ְׁשָמִרים – Üledék nélküli [olajat], –  ְּכמֹו
 – ְמַגְרְּגרֹו – :amint azt a [Talmud] Mönáchot traktátusában1 tanultuk – ֶׁשָּׁשִנינּו ִּבְמָנחֹות
„Hagyja beérni [az olajbogyót], – ְּברֹאׁש ַהַּזִית ְוכּו'  – az olajfa tetején, stb.”2 

                                                 
1 86a. 
2 Az olajnak már a sajtolás pillanatától kezdve üledékmentesnek kell lenni, az ülepítéssel 

üledékmentesített olaj nem megfelelő. Ez csupán tökéletesen beérett olajbogyók 
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 Egy mozsárban töri meg az – ַהֵּזיִתים ָהָיה כֹוֵתׁש ְּבַמְכֶּתֶׁשת – ...tört... – ָּכִתית
olajbogyókat – ְוֵאינֹו טֹוֲחָנן ָּבֵריַחִים – és nem darálógépben őrli meg, –  ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה בֹו
ה ִראׁשֹוָנהְוַאַחר ֶׁשהֹוִציא ִטָּפ – hogy ne legyen benne üledék.3 – ְׁשָמִרים  – Miután kinyerte 
az olajbogyókból az első cseppeket, – ַמְכִניָסן ָלֵריַחִים ְוטֹוֲחָנן – [már] beleteheti [az 
olajbogyókat] a darálógépbe és megőrölheti azokat. – ְוַהֶּׁשֶמן ַהֵּׁשִני ָּפסּול ַלְּמנֹוָרה – Ez a 
másodjára [nyert] olaj alkalmatlan a menórába, – ְוָכֵׁשר ִלְמָנחֹות – viszont 
felhasználható a lisztáldozatokhoz, – ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכִתית ַלָּמאֹור – mivel az áll [a Tórában]: 
„világítás céljára tört,” – ְולֹא ָּכִתית ִלְמָנחֹות – a lisztáldozatokhoz azonban nem 
szükséges tört [olajat használni]. 

 Addig – ַמְדִליק – hogy örökmécsest gyújtsanak vele.4... – ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד
kell gyújtania, – ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה – amíg a láng magától fel nem 
emelkedik.5 

רּוי ָּתִמידָּכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ָק – örök[mécsest]...6... – ָּתִמיד  – Minden egyes éjjelre 
lehet támid-ként utalni, – ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר עֹוַלת ָּתִמיד – hasonlóan ahhoz, amikor azt 
mondod: „Állandó égőáldozat”7, – ְוֵאיָנּה ֶאָּלא ִמּיֹום ְליֹום – noha csupán napról8 napra 
végzik el. – ִבִּתיןְוֵכן ְּבִמְנַחת ֲח  – Hasonló a [helyzet a főpap] napi lisztáldozatát illetően: 
ְוֵאיָנּה ֶאָּלא ַמֲחִציָתּה  – ott is a támid [kifejezés] szerepel,9 [a Tórában] – ֶנֱאַמר ָּתִמיד –
ֲאָבל  – .a felét meg este – ּוַמֲחִציָתּה ָּבֶעֶרב – ,jóllehet a felét reggel végezték – ַּבּבֶֹקר
 Viszont az a támid, ami a színkenyérrel kapcsolatban – ָּתִמיד ָהָאמּור ְּבֶלֶחם ַהָּפִנים
hangzik el,10 – ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת הּוא – az szombattól szombatig volt értendő [megszakítás 
nélkül]. 

 

                                                                                                                                      
 
 

felhasználásával érhető el, ezekből ugyanis már a legenyhébb nyomással kinyerhető az 
olaj. 

3 Az őrlés során gyümölcspép keveredne az olajhoz. 
4 Miért használja itt a Tóra a löháálot szót, ami szó szerint azt jelenti: 

„felmeneszt/felemelkedésre bír”? 
5 Vagyis nem elegendő az, ha a kanóc csupán tüzet fog, hanem addig kell odatartania a 

kanóchoz a gyújtólángot, amíg a kanóc teljes hosszában meg nem gyullad. 
6 A támid szó két értelemben használatos: 1. folyamatosan, 2. rendszeresen. A szó ebben a 

versben az utóbbi jelentésben szerepel, mivel a menóra csupán reggelig égett, nap 
közben már nem. 

7 Lentebb 29:42., 4Mózes 28:6. 
8 Vagyis naponta egyszer. 
9 3Mózes 6:13. 
10 Fentebb 25:30. „És helyezd el az asztalra színem elé állandóan (támid) a színkenyeret.” 

Itt a támid azt jelenti, hogy folyamatosan, megszakítás nélkül. 



Töcáve (2Mózes 27:20–30:10.) 3 ָּפָרָׁשת ְּתַצֶּוה 

 ,הָוהֹֻדת ַיֲערְֹך אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפֵני ְיְּבאֶֹהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵע
   )כא, שמות כז(. ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרָֹתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

A Találkozás Sátrában, kívül a függönyön, mely a Bizonyságot takarja, 
rendezzék el azt Áron és fiai; estétől reggelig legyen az Örökkévaló 
színe előtt; örök szabály legyen ez nemzedékeik számára Izráel fiai 
részéről. (2Mózes 27:21.) 

 [Ez azt jelenti, hogy] – ֵּתן ָלּה ִמָּדָתּה – ...estétől reggelig... – ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר
töltsd meg a szükséges mennyiséggel, – ֶלֶקת ֵמֶעֶרב ְוַעד ּבֶֹקרֶׁשְּתֵהא ּדֹו  – [amennyi ahhoz 
kell,] hogy égjen estétől reggelig. – ְוִׁשֲערּו ֲחָכִמים – A bölcsek úgy becsülték, [hogy 
ehhez] – ֲחִצי לֹוג ְלֵליֵלי ֵטֵבת ָהֲאֻרִּכין – fél log11 [szükséges] tévét [téli hónap] hosszú 
éjszakáinak [idején], – ְוֵכן ְלָכל ַהֵּלילֹות – és ugyanannyi [olajt használtak] minden éjjel, 
 .ha pedig maradt [reggelre az olajból], az nem volt baj – ְוִאם ִיָּוֵתר ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום –

 
 ַאֲהרֹן ָנָדב ,ָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִליְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוֶאת ָּבָניו ִאּתֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂש

   )א, שמות כח(. ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ְּבֵני ַאֲהרֹן

És te engedd magad elé járulni fivéredet Áront és fiait vele, Izráel 
fiainak köréből, hogy pappá avasd nékem őket, Áront, Nádávot és 
Ávihút, Eleázárt és Itámárt, Áron fiait. (2Mózes 28:1.) 

ְלַאַחר ֶׁשִּתָּגֵמר ְמֶלאֶכת  – És te engedd magad elé járulni...12 – ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך
 .miután a Szentélysátorral kapcsolatos munkálatok befejeződtek – ַהִּמְׁשָּכן

 
  )ב, שמות כח(. ד ּוְלִתְפָאֶרת ְלָכבֹו,ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך

És készíts szent ruhákat fivérednek, Áronnak méltóságra és fényes 
díszül. (2Mózes 28:2.) 

 
 ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ,ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו רּוַח ָחְכָמה

   )ג, כחשמות (. ִלי

És te szólj mind a bölcs szívűekhez, akiket megtöltöttem a bölcsesség 
szellemével, és azok készítsék Áron ruháit, hogy föl legyen szentelve és 
pappá legyen avatva nékem. (2Mózes 28:3.) 

                                                 
11 1 log = kb. 0,55 l. 
12 Ezt nyilvánvalóan nem úgy értette az Örökkévaló, hogy azon nyomban, hiszen a bigdé 

kehuná, azaz a „papi öltözetek” nélkül, (amelyek ekkor még nem készültek el,) nem 
lehetett szolgálatot elvégezni a miskán-ban. 



4 A Rási kommentár a Tórához 

 hogy föl legyen szentelve és pappá legyen avatva... – ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי
nékem.13 – ְלַקְּדׁשֹו ְלַהְכִניסֹו ִּבְכֻהָּנה – lökádso azt jelenti: behozni őt a papságba –  ַעל
ּוְלׁשֹון ְּכֻהָּנה  – .hogy kohén legyen Nekem – ֶׁשְּיֵהא ּכֵֹהן ִלי – ,a ruhák révén – ְיֵדי ַהְּבָגִדים
ה ְּבַלַעז"שיריינטריא – A köhuná kifejezés „szolgálatot” jelent,14 – ֵׁשרּות הּוא  – 
ófranciául serjentrie. 

 
 ְוָעׂשּו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ,ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט

   )ד, שמות כח(. ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ִלי

Ezek azok a ruhák, amelyeket el kell készíteniük: Melldísz, éfod, köpeny 
és kockás szövésű köntös, süveg és öv, és készítsék el a szent ruhákat 
fivéred, Áron és fiai számára, hogy papokká legyenek avatva Nekem. 
(2Mózes 28:4.) 

ְכִׁשיט ְּכֶנֶגד ַהֵּלבַּת – ...Melldísz... – חֶֹׁשן  – Egy a szív fölött viselt ruhadísz. 
 – Nem hallottam és nem is találtam – לא ָׁשַמְעִּתי ְולֹא ָמָצאִתי – ...éfod... – ְוֵאפֹוד

 a Brájtá-ban semmiféle magyarázatot az [éfod] alakját – ִּבְבַרְיָתא ֵּפרּוׁש ַּתְבִניתֹו
[illetően].  

 hogy ez – ֶׁשהּוא ָחגּור לֹו ֵמֲאחֹוָריו – ,De az az érzésem – ְוִלִּבי אֹוֵמר ִלי –
olyasvalami volt, ami hátul volt megkötve, – ָרְחּבֹו – szélessége [pedig] – ְּכרֹוַחב ַּגב ִאיׁש 
– ugyanannyi volt, mint egy férfihát szélessége,15 – ט"ניפורציִרין ְכִמין ִסיָנר ֶׁשּקֹו  – akár 
egyfajta kötény, amelyet (ófranciául) porceint-nek neveznek – ֶׁשחֹוְגרֹות ַהָּׂשרֹות – és 
amelyet a nemesi hölgyek kötnek magukra, – ְּכֶׁשרֹוְכבֹות ַעל ַהּסּוִסים – amikor 
lovagolnak. – ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ִמְּלַמָּטה – Ilyenformán tehát a [test] alsó [felének 
öltöztetésé]re készült. – ֶׁשֶּנֱאַמר – [Bizonyság arra, hogy az éfod a test köré volt 
kötve az,] ami írva van:16 – ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד – „Dávid lenvászon éfod-dal volt 
felövezve”. – ָלַמְדנּו ֶׁשָהֵאפֹוד ֲחגֹוָרה ִהיא – Ebből megtudjuk, hogy az éfod az egyfajta 
öv.  

 Azt [viszont] nem állíthatjuk, hogy – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֵאין ּבֹו ֶאָּלא ֲחגֹוָרה ְלַבָּדּה –
mindössze egy övből állt, – ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר – mert az áll [az Írásban]:17 –  ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת
 :majd – ְוַאַחר ָּכְך ַוַּיְחּגֹר אֹותֹו ְּבֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד – ”,rátette az éfod-ot...„ – ָהֵאפֹוד
„körülövezte őt a chésev háéfod-dal,” – ְוִתְרֵּגם אּוְנְקלּוס ְּבֶהְמַין ֵאפֹוָדא – amelyet 

                                                 
13 A kohén szentsége éppen kohén mivoltából ered. A lökádso löcháháno így 

fölöslegesnek tűnik. 
14 Így tehát a löcháháno li azt jelenti, hogy amint felszentelték őt a ruhák által, alkalmassá 

válik a miskán-ban végzett szolgálatra. 
15 Később (6. vers) Rási azt mondja, hogy ennél valamivel szélesebb volt. 
16 2Sámuel 6:14. 
17 3Mózes 8:7. 
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Onkelosz így fordít: „...az éfod övével.” – רָלַמְדנּו ֶׁשַהֵחֶׁשב הּוא ַהֲחגֹו  – Ebből 
megtudjuk, hogy a „chésev” az öv, – ְוָהֵאפֹוד ֵׁשם ַּתְכִׁשיט ְלַבּדֹו – az éfod pedig 
magának a ruhadísznek a neve.  

 hogy a két – ֶׁשַעל ֵׁשם ְׁשֵּתי ַהְּכֵתפֹות ֶׁשּבֹו – ,Azt sem állíthatjuk – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר –
vállpántja miatt – רּוי ֵאפֹודהּוא ָק  – nevezik éfod-nak, – ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ְׁשֵּתי ִכְתפֹות ָהֵאפֹוד – 
mivel írva van:18 „...az éfod két vállrészére.” – ָלַמְדנּו – [Ebből] megtudjuk, –  ֶׁשָהֵאפֹוד
 ”a „ktéfot  –  ְוַהְּכֵתפֹות ֵׁשם ְלָבד  –  ,hogy  az  éfod  [is] külön név – ֵׁשם ְלָבד
(vállrészé) is külön név, – ְוַהֵחֶׁשב ֵׁשם ְלָבד – és a „chésev” [is] külön név.  

 hogy [a test] – ֶׁשַעל ֵׁשם ַהִּסיָנר ֶׁשל ַמָּטה – ,Ezért én azt mondom – ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר –
alsó [részét takaró] kötény miatt – ָקרּוי ֵאפֹוד – nevezik éfod-nak, –  ַעל ֵׁשם ֶׁשאֹוְפדֹו
 mint írva – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – mert körülveszi (ofdo) és díszíti [viselőjét],19 – ּוְמַקְּׁשטֹו ּבֹו
van:20 – ַוֶּיְאּפֹד לֹו ּבֹו – „...és ráerősítette (vájepod) vele.” – ְוַהֵחֶׁשב הּוא ֲחגֹור – A 
„chésev” egy öv, –  ֵהיֶמּנּוֶׁשְּלַמְעָלה  – amely felfelé nyúlik [az éfod-ból], –  ְוַהְּכֵתפֹות
  .és a vállpántokat ehhez [az övhöz] erősítették hozzá – ְקבּועֹות ּבֹו

ֶׁשהּוא  – ,bizonyítható – ֶׁשֵּיׁש ְרָאָיה – És megérzésem szerint – ְועֹוד אֹוֵמר ִלי ִלִּבי –
 mivel Jonátán úgy – ֶׁשִּתְרֵּגם יֹוָנָתן – ,hogy [az éfod] egyfajta ruhadarab – ִמין ְלבּוׁש
fordította [a következő szavakat]:21 – ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד – „...és gyolcs éfod-ot kötött 
magára Dávid”, – ַּכְרּדּוט ְּדבּוץ – hogy „gyolcsból való kárdut-ot,” – ֵּכן ְוִתְרֵּגם ְּכמֹו 
 – és hasonlóan a „möilim”-et (köntös) is kárdutin-nak fordította – ְמִעיִלים ַּכְרּדּוִטין
 a Támárról, Ávsálom húgáról szóló epizódban, [ahol ez – ְּבַמֲעֵׂשה ָּתָמר ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹום
áll]:22 – יִליםִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשָן ְּבנֹות ַהֶּמֶלְך ַהְּבתּולֹת ְמִע  – „...mert ilyen möilim-be (köntösbe) 
szoktak öltözni a király szűz lányai.”23 

 Ez egyfajta ing volt, akár a – הּוא ְּכִמין ָחלּוק ְוֵכן ַהֻּכּתֶֹנת – ...köpeny... – ּוְמִעיל
köntös, – ֶאָּלא – ám [azzal a különbséggel], – רֹוֶׁשַהֻּכּתֶֹנת ָסמּוְך ִלְבָׂש  – hogy a köntöst 
[közvetlenül] a testen viselték, – ּוְמִעיל ָקרּוי ָחלּוק ָהֶעְליֹון – míg ellenben a köpeny a 
felső ingre utal. 

 kockaminta szerű mintával, díszítés – ֲעׂשּוִיין ִמְׁשְּבצֹות ְלנֹוי – ...kockás... – ַּתְׁשֵּבץ
gyanánt. – צֹות ֵהם ְּכִמין ֻּגּמֹותְוַהִּמְׁשְּב  – A misböcot az egyfajta foglalat, –  ָהֲעׂשּויֹות
ְלמֹוַׁשב ְקִביַעת ֲאָבִנים טֹובֹות  – amelyet arany ruhadíszeknél alkalmaznak – ְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב
ֱאַמר ְּבַאְבֵני ָהֵאפֹודְּכמֹו ֶׁשֶּנ – ,foglalatként a drágakövekhez és gyöngyökhöz – ּוַמְרָּגִלּיֹות  – 

                                                 
18 2Mózes 28:27. 
19 Lásd a 3. ábrát a füzet végén. 
20 3Mózes 8:7. 
21 2Sámuel 6:14. 
22 Uo. 13:18. 
23 Vagyis Jonátán mind a „möil”-t, mind pedig az „éfod”-ot „kárdut”-nak fordította, s 

mivel azt tudjuk, hogy a möil egy ruhadarab, következésképpen az éfod-nak is 
ruhadarabnak kell lennie. 
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amint az éfod ékköveivel kapcsolatban is áll [az Írásban]:24 – ֻמַסּבֹות ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב – 
„...körülvéve aranyszegéllyel (misböcot) készítsd azokat...” –  ּוְבַלַעז קֹוְרִאין אֹותֹו
ש"קשטונ  – Ezt (ófranciául) chastons-nak nevezik (drágakő kirakás). 
 – ,Egyfajta boltozatos kalap – ְּכִמין ִּכַּפת ּכֹוַבע – ...süveg (micnefet)... – ִמְצֶנֶפת
א"פויֶׁשּקֹוִרין ק  – amit (ófranciául) coife-nek neveznek (szoros sapka), –  ֶׁשֲהֵרי ְּבָמקֹום

 ugyanis más helyeken25 „migbáot”-nak nevezi ezeket [a – ַאֵחר קֹוֵרא ָלֶהם ִמְגָּבעֹות
szöveg], – ּוְמַתְרְּגִמיָנן ּכֹוָבִעין – amit Onkelosz „kalapok”-nak fordít. 

 – ,Ezt az övet a köntösön viselték – ִהיא ֲחגֹוָרה ַעל ַהֻּכּתֶֹנת – ...és öv... – ְוַאְבֵנט
 – ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו – ,az éfod-ot viszont a köpenyen viselték – ְוָהֵאפֹוד ֲחגֹוָרה ַעל ַהְּמִעיל
amint az találjuk – ְּבֵסֶדר ְלִביָׁשָתן – a felöltésük sorrendjét [taglaló szövegrészben]:26 – 
 ,körülövezte őt az övvel – ַוַּיְחּגֹר אֹותֹו ָּבַאְבֵנט – ,Ráadta a köntöst„ – ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ַהֻּכּתֶֹנת
 rátette az – ַוִּיֵּתן ָעָליו ֶאת ָהֵאפֹוד – ,felöltöztette a köpenybe – ַוַּיְלֵּבׁש אֹותֹו ֶאת ַהְּמִעיל –
éfod-ot.”27 

ַהְּמֻקֶּדֶׁשת  – ,abból az adományból – ִמְּתרּוָמה – szent ruhákat...28... – ִּבְגֵדי קֶֹדׁש
 kell, hogy – ַיֲעׂשּו אֹוָתם – ,amely megszenteltetett az Én Nevemért – ִלְׁשִמי
elkészüljenek [a ruhák]. 

 
   )ה, שמות כח(.  ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש,ְוֵהם ִיְקחּו ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרָּגָמן

És ők vegyék át az aranyat, a kékbíbort, a pirosbíbort, a karmazsint és a 
bisszust. (2Mózes 28:5.) 

 Azok a – אֹוָתם ַחְכֵמי ֵלב ֶׁשַּיֲעׂשּו ַהְּבָגִדים – És ők vegyék át...29 – ְוֵהם ִיְקחּו
„bölcsszívűek”,30 akik elkészítik a ruhákat, – ְיַקְּבלּו ִמן ַהִּמְתַנְּדִבים – átveszik az 
adományozóktól – ֵכֶלתֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהְּת  – az aranyat és a kékbíbort, –  ַלֲעׂשֹות ֵמֶהן ֶאת
 .amelyekből elkészítik a ruhákat – ַהְּבָגִדים

 
   )ו, שמות כח(.  ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב,ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד

                                                 
24 2Mózes 28:11. 
25 Uo. 29:9. 
26 3Mózes 8:7. 
27 Ez mutatja, hogy az övet a köntös fölött, a köpenyt az öv fölött, az éfod-ot pedig a 

köpeny fölött viselték. 
28 Az előző mondatok már említette a Tóra, hogy ezek szent ruhák, akkor miért van ez itt 

még egyszer megemlítve? Azért, mert ez arra utal, hogy... 
29 Ki az az „ők”? Az előző versben említett Mózes és Áron vagy az azt megelőző vers „bölcs 

szívűjei”? 
30 3. vers. 
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És készítsék az éfódot aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, 
karmazsinból és sodrott bisszusból szövött munkával. (2Mózes 28:6.) 

 Ha – ִאם ָּבאִתי ְלָפֵרׁש – ...És készítsék az éfódot – ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹוד
megkísérelném elmagyarázni – ַמֲעֶׂשה ָהֵאפֹוד ְוַהחֶֹׁשן – az éfód és a melldísz 
készítésének [mikéntjét] – ַעל ֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות – olyan sorrendben, ahogyan azt a versek 
[tárgyalják], – ֲהֵרי ֵּפרּוָׁשן ְּפָרִקים – a magyarázat töredékes lenne, – ְוִיְׁשֶגה ַהּקֹוֵרא ְּבֵצרּוָפן 
– és az olvasó csak hibásan tudná összeilleszteni a különböző részleteket. –  ְלָכְך ֲאִני
ְלַמַען  – ,Ezért [először] leírom, hogyan készítették el ezeket – ּכֹוֵתב ַמֲעֵׂשיֶהם ְּכמֹות ֶׁשהּוא
ְוַאַחר  – ,hogy az olvasó könnyedén átfuthassa [a készítés folyamatát] – ָירּוץ ַהּקֹוֵרא בֹו
 a versek – ַעל ֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות – ,majd utána részleteiben is elmagyarázom – ָּכְך ֲאָפֵרׁש
sorrendjében. 

ֶׁשל  – ,Az éfód olyan [formára] készült, mint az a kötény – ָהֵאפֹוד ָעׂשּוי ְּכִמין ִסיָנר –
ְוחֹוֵגר  – .amelyet a [mai nemes] hölgyek lovagláshoz [viselnek] – ָנִׁשים רֹוְכבֹות סּוִסים
 a szívével – ְּכֶנֶגד ִלּבֹו ְלַמָּטה ֵמֲאִציָליו – ,Hátulról felövezi magát – אֹותֹו ֵמֲאחֹוָריו
szemben, a két könyöke alatt. – ָרְחּבֹו – A szélessége – ְּכִמַּדת רֹוַחב ַּגּבֹו ֶׁשל ָאָדם ְויֹוֵתר – 
ugyanannyi, mint egy férfihát szélessége, meg még [egy kevés], – ּוַמִּגיַע ַעד ֲעֵקָביו – 
és leér a sarkáig. – ְוַהֵחֶׁשב ְמֻחָּבר ְּברֹאׁשֹו – Az öv a felső [széléhez] volt rögzítve –  ַעל
 Az övrész] – ּוַמֲאִריְך – .szövőmunkával – ַמֲעֶׂשה אֹוֵרג – ,teljes szélességben – ְּפֵני ָרְחּבֹו
vízszintesen] túlnyúlik az éfódon – ְלַכאן ּוְלַכאן – mindkét irányban, –  ְּכֵדי ְלַהִּקיף ְוַלֲחגֹור
 A vállpántok az – ְוַהְּכֵתפֹות ְמֻחָּברֹות ַּבֵחֶׁשב – .hogy körülérje és felövezze vele – ּבֹו
övhöz voltak rögzítve, – ַאַחת ְלָיִמין ְוַאַחת ִלְׂשמֹאל – az egyik a jobb, a másik a bal 
[oldalon], – ֵמֲאחֹוֵרי ַהּכֵֹהן – a kohén hátán, – ִלְׁשֵני ְקצֹות ָרְחּבֹו ֶׁשל ִסיָנר – a kötény két 
szélén. – ּוְכֶׁשּזֹוְקָפן – Függőleges helyzetben – עֹוְמדֹות לֹו ַעל ְׁשֵני ְכֵתָפיו – a két vállán 
álltak, [vagyis feküdtek]. – ְוֵהן ְּכִמין ְׁשֵּתי ְרצּועֹות – Olyanok voltak, mint két pánt, – 
ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי  – ,mely ugyanabból az anyagból készült, mint az éfód – ֲעׂשּויֹות ִמִּמין ָהֵאפֹוד
 és elég hosszú volt ahhoz, hogy két oldalt a nyaka – ִׁשעּור ְלָזְקָפן ֵאֶצל ַצָּוארֹו ִמַּכאן ּוִמַּכאן
mellé lehessen helyezni [a vállára]. – ְוִנְקָּפלֹות ְלָפָניו – [A két pánt vége] vissza volt 
hajtva előtte,31 – ְלַמָּטה ִמְּכֵתָפיו ְמַעט – nem sokkal a válla alatt. –  ְוַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְקבּועֹות
 egy a bal – ַאַחת ַעל ֶּכֶתף ָיִמין – ,A sóhám-kövek ezekbe voltak belefoglalva – ָּבֶהם
vállon, – ְוַאַחת ַעל ֶּכֶתף ְׂשמֹאל – egy pedig a jobb vállon. – ְוַהִּמְׁשְּבצֹות ְנתּונֹות ְּבָראֵׁשיֶהם – 
A foglalatok a [pánt]végeken voltak, – ִלְפֵני ְּכֵתָפיו – a vállai előtt.  

ֲעבֹותֹות ַהָּזָהבּוְׁשֵּתי  –  – A két fonott aranylánc – ְּתחּובֹות ִּבְׁשֵּתי ַטָּבעֹות ֶׁשַּבחֶֹׁשן – bele 
volt fűzve a melldísz két karikájába – ִּבְׁשֵני ְקצֹות ָרְחּבֹו ָהֶעְליֹון – a [melldísz] felső 
szélének két végén, – ַאַחת ִליִמין ְוַאַחת ִלְׂשמֹאל – egy jobb oldalt, egy pedig bal oldalt. 
 – ְּתקּוִעים ַּבִּמְׁשְּבצֹות ְלָיִמין – a [fonott] lánc két vége [Jobb oldalt] – ּוְׁשֵני ָראֵׁשי ַהַּׁשְרֶׁשֶרת –
a jobb oldali foglalathoz van erősítve. – ְוֵכן ְׁשֵני ָראֵׁשי ַהַּׁשְרֶׁשֶרת ַהְּׂשָמאִלית – Ugyanígy 
bal oldalt a lánc két vége – ְּתקּוִעין ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשְּבֶכֶתף ְׂשמֹאל – a bal oldali vállpánt 

                                                 
31 Vagyis tk. a mellkasa fölött. 
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foglalatához van hozzáerősítve. – ִנְמָצא ַהחֶֹׁשן – Következésképp a melldísz –  ָּתלּוי
 elöl, a – ַעל ִלּבֹו ִמְּלָפָניו –  az éfód [vállpánt]foglalatairól csüngött – ְּבִמְׁשְּבצֹות ָהֵאפֹוד
szíve fölött.  

 a – ִּבְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן ְּבַתְחִּתיתֹו – Volt még további két karika – ְועֹוד ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות –
melldísz aljának két szélén, – ּוְכֶנְגָּדם ְׁשֵּתי ַטָּבעֹות – és velük átellenben két karika – 

ֵּתי ִּכְתפֹות ָהֵאפֹודִּבְׁש  – az éfód két vállpántjához [rögzítve] – ִמְּלַמָּטה ְּברֹאׁשֹו ַהַּתְחּתֹון – 
alul, a [vállpánt két] alsó végén [hátul], – ַהְּמֻחָּבר ַּבֵחֶׁשב – ahol az övhöz van erősítve. 
עֹות ָהֵאפֹודֶאל מּול ַטְּב – A melldísz karikái – ַטְּבעֹות ַהחֶֹׁשן –  – átellenben voltak az éfód 
karikáival, – ׁשֹוְכִבים ֶזה ַעל ֶזה – és egymáson feküdtek. – ּוְמַרְּכָסן – Ezután összeköti [a 
karikákat] – ִּבְפִתיל ְּתֵכֶלת – egy kékbíbor fonállal, – ָּתחּוב ְּבַטְּבעֹות ָהֵאפֹוד ְוַהחֶֹׁשן – 
amelyeket átfűz az éfód és a melldísz karikáin, – ֶׁשְּיֵהא ַּתְחִּתית ַהחֶֹׁשן – hogy így a 
melldísz alja – ָּדבּוק ְלֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד – az éfód övén feküdjön – ְולֹא ְיֵהא ָנד ְוִנְבָּדל – és ne 
himbálóddzon és váljon el tőle, – הֹוֵלְך ְוחֹוֵזר – [miközben] előre-hátra mozog. 

 ,aranyból, kékbíborból... – ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר
pirosbíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból... – ֲחֵמֶׁשת ִמיִנים ַהָּללּו – Ez 
az ötfajta anyag – ְׁשזּוִרין ְּבָכל חּוט ְוחּוט – volt belesodorva minden egyes fonálba. – 
 – Kikalapálták az aranyat vékony lemezekké – ָהיּו ְמַרְּדִדין ֶאת ַהָּזָהב ְּכִמין ַטִסין ַּדִּקין
 majd – ְוטֹוִוין אֹוָתן – ,és szálakat hasítottak belőlük – ְוקֹוְצִצין ְּפִתיִלים ֵמֶהם
összesodorták azokat –  ִׁשָּׁשה חּוִטין ֶׁשל ְּתֵכֶלתחּוט ֶׁשל ָזָהב ִעם  – egy aranyszálat hat 
kékbíbor szállal – ְוחּוט ֶׁשל ָזָהב ִעם ִׁשָּׁשה חּוִטין ֶׁשל ַאְרָּגָמן – és egy aranyszálat hat 
pirosbíbor szállal, – ְוֵכן ְּבתֹוַלַעת ָׁשִני – és ugyanígy [tettek] a karmazsinszállal, –  ְוֵכן
ׁשַּבֵּׁש  – és ugyanígy a bisszussal. – ֶׁשָּכל ַהִּמיִנין חּוָטן ָּכפּול ִׁשָּׁשה – Mert minden egyes 

anyag hatszorosan volt [sodorva], – ְוחּוט ֶׁשל ָזָהב ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד – és mindegyikben 
volt egy aranyszál. – ְוַאַחר ָּכְך ׁשֹוֵזר ֶאת ֻּכָּלם ְּכֶאָחד – Majd az összeset egy [fonállá] 
sodorta. – ּוְׁשמֹוָנה ִנְמָצא חּוָטן ָּכפּול ֶעְׂשִרים  – Következésképp a fonalak 
huszonnyolcszoros sodratúak voltak; – ְוֵכן ְמפֹוָרׁש ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא – így van elmagyarázva 
a [Talmud] Jómá traktátusában,32 – ן ַהִּמְקָרא ַהֶּזהְוָלֵמד ִמ  – és a következő versből is 
ezt tudhatjuk meg:33 – ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב – „Kinyújtották ugyanis az aranylemezeket 
 hogy bedolgozzák – ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּפִתיֵלי ַהָּזָהב – ,és abból vágtak fonalakat – ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם –
az arany szálakat – ְּבתֹוְך ַהְּתֵכֶלת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָּגָמן ְוגֹוֵמר – a kékbíbor, a pirosbíbor stb. 
[közé szövőmunkával].” – ָלַמְדנּו – Ebből vezetjük le azt, – ֶׁשחּוט ֶׁשל ָזָהב – hogy egy-
egy aranyszál – ָׁשזּור ִעם ָּכל ִמין ָוִמין – volt összesodorva az összes többi fajta szállal. 

 Korábban már – ְּכָבר ֵּפַרְׁשִּתי – .szövött munkával... – ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב
elmagyaráztam,34 – ֶׁשִהיא ֲאִריַגת ְׁשֵּתי ִקירֹות – hogy ez arra a kétoldali szövésre utal, – 
 .között hasonlóság – ּדֹומֹות זֹו ָלזֹו – ahol nincs a két oldal képei – ֶׁשֵאין צּוַרת ְׁשֵני ֲעָבֶריָה

 
                                                 
32 72a. 
33 Lentebb 39:3. 
34 Fentebb 26:1. 
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   )ז, שמות כח(. ְׁשֵּתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר

Két összeilleszthető vállrésze legyen a két szélén, hogy 
összekapcsoltassék. (2Mózes 28:7.) 

 A – ַהִּסיָנר ִמְּלַמָּטה – .Két összeilleszthető vállrésze, stb – ְׁשֵּתי ְכֵתפֹות ְוגֹוֵמר
kötény alattuk volt. – ְוֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ִהיא ַהֲחגֹוָרה – Az éfód chésev-je az öv, –  ּוְצמּוָדה לֹו
 ,éppen úgy – ֻּדְגַמת ִסיַנר ַהָּנִׁשים – ,és ez a felső részéhez volt erősítve – ִמְלַמְעָלה
ahogyan a hölgyek kötényeinél. – ּוִמַּגּבֹו ֶׁשל ּכֵֹהן – A kohén hátán – ָהיּו ְמֻחָּברֹות ַּבֵחֶׁשב 
– az övhöz hozzá volt erősítve – ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ְּכִמין ְׁשֵּתי ְרצּועֹות ְרָחבֹות – két pánt, két 
széles pánthoz hasonló, – ֵתף ְוָכֵתףַאַחת ְּכֶנֶגד ָּכל ָּכ  – mindkét vállnál egy-egy, –  ְוזֹוְקָפן
 – ַעד ֶׁשִּנְקָּפלֹות ְלָפָניו ְּכֶנֶגד ֶהָחֶזה – ,amelyet felemelt mindkét vállára – ַעל ְׁשֵּתי ִכְתפֹוָתיו
míg át nem bukott a mellére. – ְוַעל ְיֵדי ִחּבּוָרן ְלַטְּבעֹות ַהחֶֹׁשן – Azáltal, hogy hozzá 
voltak erősítve a melldísz karikáihoz, – ֶנֱאָחִזין ִמְּלָפָניו ְּכֶנֶגד ִלּבֹו – elöl voltak tartva a 
szíve fölött, – ֶׁשֵאין נֹוְפלֹות – s így nem hullottak [hátra], – ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבִעְנָין – 
ahogyan ez kifejtésre is kerül ott, ahol a Szentírás tárgyalja őket.35 –  ְוָהיּו ְזקּופֹות
ּוְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם ְקבּועֹות  – ,Függőlegesen folytatódtak a vállai fölött – ְוהֹוְלכֹות ְּכֶנֶגד ְּכֵתָפיו
-mindegyik [pántba] egy – ַאַחת ְּבָכל ֶאָחת – ,ahol két sóhám-kő volt belefoglalva – ָּבֶהן
egy. 

ֵני ְקצֹוָתיוֶאל ְׁש  – ...a két szélén... – ֶאל ָרְחּבֹו ֶׁשל ֵאפֹוד – Az éfód szélességének 
[két szélén], – ֶׁשּלֹא ָהָיה ָרְחּבֹו ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ַּגּבֹו ֶׁשל ּכֵֹהן – ugyanis a szélessége csupán a 
kohén hátához volt mérhető.36 – יםְוָגְבהֹו ַעד ְּכֶנֶגד ָהֲאִציִל  – A magassága a könyökéig 
[ért], – ש"ֶׁשּקֹוִרין קודי  – amit ófranciául codes-nak neveznek, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mert az áll [a 
Szentírásban]37: – לֹא ַיְחְּגרּו ַּבָּיַזע – „lo jáchgöru bájázá” – ֵאין חֹוְגִרין – [ami azt 
jelenti:] „ne övezzék magukat – ְמקֹום ֵזָעהִּב  – olyan helyen, ahol az ember izzadni 
szokott,” – לֹא ְלַמְעָלה ֵמֲאִציֵליֶהם – sem a könyökük fölött, – ְולֹא ְלַמָּטה ִמָּמְתֵניֶהם – sem 
a csípőjük alatt. – ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ֲאִציֵליֶהם – Inkább [övezzék magukat] a könyök 
magasságában. 

רְוֻחָּב  – ...összekapcsoltassék. – ָהֵאפֹוד – Az éfód – ִעם אֹוָתן ְׁשֵּתי ִּכְתפֹות ָהֵאפֹוד 
– az éfód két vállpántjával. – ְיַחֵּבר אֹוָתם ְּבַמַחט ְלַמָּטה ַּבֵחֶׁשב – Egy tűvel kapcsolja 
azokat hozzá az öv alatt – ְולֹא ֶיֶאְרֵגם ִעּמֹו – és ne összeszövéssel; – ֶאָּלא אֹוְרָגם ְלָבד – 
külön szője meg azokat, – ְוַאַחר ָּכְך ְמַחְּבָרם – és csak utána kapcsolja őket 
egymáshoz. 

 

                                                 
35 Ti. a pántokat. Lentebb 25-28. vers. 
36 Nem érte teljesen körbe, ezért voltak „szélei”. 
37 Jechezkél 44:18. A kohánim-nak az eljövendő harmadik Szentélyben végzett 

szolgálatával kapcsolatban. 
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.  ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר,ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה
   )ח, שמות כח(

És övének szövése, mely rajta van, hasonló művű és belőle magából 
legyen, aranyból, kékbíborból, pirosbíborból, karmazsinból és sodrott 
bisszusból. (2Mózes 28:8.) 

 ,az öv [Vagyis] – ַוֲחגֹור ֶׁשַעל ָידֹו הּוא ְמַאְּפדֹו – ...És övének – ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו
amelynek segítségével [az éfód] beburkolja – ּוְמַתְּקֵנהּו ַלּכֵֹהן ּוְמַקְּׁשטֹו – és [amely] javítja 
a kohén megjelenését és díszíti őt. 

ִהיא  – .a kötény szélén – ְלַמְעָלה ִּבְׂשַפת ַהִּסיָנר – ...mely rajta van... – ֲאֶׁשר ָעָליו
ָרהַהֲחגֹו  – Ez az övre utal. 
 – ;mint a kötény – ַּכֲאִריַגת ַהִּסיָנר – ...hasonló művű […] legyen... – ְּכַמֲעֵׂשהּו

ָּכְך  – .és ötféle anyagból – ּוֵמֲחֵמֶׁשת ִמיִנים – szövő munkával készüljön – ַמֲעֵׂשה חֹוֵׁשב
ה חֹוֵׁשבַמֲעֵׂש – Ugyanígy az öv is – ֲאִריַגת ַהֵחֶׁשב  – szövő munkával készült, –  ּוֵמֲחֵמֶׁשת
 .és ötféle [anyagból] – ִמיִנים

 vele együtt [Vagyis] – ִעּמֹו ִיְהֶיה ָארּוג – ...belőle magából legyen... – ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה
szövessék, – ְולֹא ַיַאְרֶגּנּו ְלָבד – ne pedig külön, – ִויַחְּבֶרּנּו – hogy majd utána rögzítsék 
hozzá. 

 
   )ט, שמות כח(.  ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם

És végy két ónixkövet és vésd rájuk Izráel fiainak neveit. (2Mózes 28:9.) 

 
.  ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם ְוֶאת,ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת

   )י, שמות כח(

Hat nevet az egyik kőre és a többi hat nevet a másik kőre, születésük 
szerint. (2Mózes 28:10.) 

 abban a [:Vagyis] – ַּכֵּסֶדר ֶׁשּנֹוְלדּו – .születésük szerint... – ְּכתֹוְלדֹוָתם
sorrendben, ahogy megszülettek: – ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ְיהּוָדה ָּדן ַנְפָתִלי ַעל ָהַאַחת – Reuvén, 
Simon, Lévi, Jehuda, Dán és Náftáli az egyikre; – ְוַעל ַהְּׁשִנָּיה ָּגד ָאֵׁשר ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן יֹוֵסף 
– a másikra pedig: Gád, Ásér, Jiszáchár, Zevulun, Joszéf – ִּבְנָיִמין ָמֵלא – és Binjámin 
„teljesen”,38 – ֶׁשֵּכן הּוא ָּכתּוב – mert így van írva – ִּבְמקֹום ּתֹוַלְדּתֹו – azon a helyen, ahol 
születése fel van jegyezve,39 – ת אֹוִתּיֹות ְּבָכל ַאַחת ְוֶאָחֵמׁשָחְו ֶעְׂשִרים  – [s így összesen] 25 
betű [kerül] minden egyes [kőre]. 

 

                                                 
38 Legyen kiírva, azaz egy י-dal a ן előtt, így: בנימין. 
39 1Mózes 35:18. 
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 ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹות ,ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי חָֹתם ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
   )יא, שמות כח(. ָזָהב ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

Kőmetsző munkával, pecsétvéséssel vésd ki a két követ Izráel fiainak 
neveivel, körülvéve aranyszegéllyel készítsd azokat. (2Mózes 28:11.) 

 egy [Vagyis] – ַמֲעֶׂשה ָאָּמן ֶׁשל ֲאָבִנים – ...Kőmetsző munkával – ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש ֶאֶבן
olyan ember munkájával, aki jól ért a kő[metszéshez]. – ּואָחַרׁש ֶזה ָּדבּוק ה  – A chárás 
szó itt birtokos szerkezetben van – ַלֵּתיָבה ֶׁשְּלַאֲחָריו – az őt követő szóval, –  ּוְלִפיָכְך הּוא
ְוֵכן ָחַרׁש ֵעִצים ָנָטה  – .a végén – ְּבסֹופֹו – és ezért pátách-hal van vokalizálva – ָנקּוד ַּפָּתח
 ָחָרׁש ֶׁשל ֵעִצים – Ehhez hasonló: „A fafaragó (chárás écim) mérőzsinórt feszít,”40 – ָקו
– [ahol a chárás écim kifejezés azt jelenti:] „a fa megmunkálója.” –  ְוֵכן ָחַרׁש ַּבְרֶזל
ָּכל ֵאֶּלה  – Ehhez hasonló: „A fémkovács (chárás bárzel) fejszét készít.”41 – ַמֲעָצד
 és pátách-hal – ּוְפתּוִחים – Ezek [példák] birtokos szerkezetben lévő – ְּדבּוִקים
vokalizált [szavakra]. 

 – :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרּגּומֹו – ...pecsétvéséssel... – ִּפּתּוֵחי חֹוָתם
ֲחרּוצֹות  – ”.Jól olvasható írással, ahogyan a pecséteket vésik„ – ְּכַתב ְמָפַרׁש ִּכְגלֹף ְּדִעְזָקא
 mint – ְּכמֹו ֶׁשחֹוְרִצין חֹוְתֵמי ַטָּבעֹות – ,A betűket úgy vésték beléjük – ָהאֹוִתּיֹות ְּבתֹוָכן
ahogyan a pecsétgyűrűket vésik, – ֶׁשֵהם ַלְחּתֹום ִאְּגרֹות – mivel ezekkel leveleket 
pecsételnek le, – ְּכָתב ִנָּכר ּוְמפֹוָרׁש – egyértelmű és olvasható írással. 

 itt ugyanazt jelenti, mint [Az ál smot] – ְּכמֹו ִּבְׁשמֹות – neveivel...42... – ַעל ְׁשמֹות
a bismot. 

ֻמָּקפֹות ָהֲאָבִנים ְּבִמְׁשְּבצֹות  – ...körülvéve aranyszegéllyel... – ֻמַּסּבֹות ִמְׁשְּבצֹות
 – ֶׁשעֹוֶׂשה מֹוַשב ָהֶאֶבן ְּבָזָהב – .A kövek aranyszegéllyel voltak körülvéve – ָזָהב
Foglalatot készít aranyból mindkét kő számára, – ְּכִמין ֻּגָּמא ְלִמַּדת ָהֶאֶבן – egyfajta 
mélyedést, olyan méretűt, mint mag a kő, – ּוְמַׁשְּקָעּה ַּבִּמְׁשֶּבֶצת – majd belehelyezi [a 
követ] a foglalatba. – ִנְמֵצאת ַהִּמְׁשֶּבֶצת סֹוֶבֶבת ֶאת ָהֶאֶבן ָסִביב – A foglalat 
következésképp körbeveszi a követ. – ּוְמַחֵּבר ַהִּמְׁשְּבצֹות – A foglalatokat ezután 
ráerősítette – ְּבִכְתפֹות ָהֵאפֹוד – az éfód vállpántjaira. 

 
 ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ,י ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּת

  )יב, שמות כח(. ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן

És helyezd a két követ az éfod vállrészeire emlékkövekül Izráel fiainak, 
és viselje Áron az ő neveiket az Örökkévaló színe előtt két vállán 
emlékezetül. (2Mózes 28:12.) 

                                                 
40 Jesájá 44:13. 
41 Uo. 12. 
42 Az ál rendszerint „-on/-en/-ön”-t jelent, de nem itt. 
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 Hogy Isten – ֶׁשְּיֵהא רֹוֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַהְּׁשָבִטים – .emlékezetül... – ְלִזָּכרֹון
lássa a törzsek [neveit] – ְּכתּוִבים ְלָפָניו – leírva Maga előtt – ְזּכֹור ִצְדָקָתםְוִי  – és 
megemlékezzen igaz mivoltukról. 




