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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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Ki Tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) ִּכי ִתָּׂשא ָּפָרָׁשת   
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Izrael gyermekei felszólíttatnak, hogy adakozzanak fejenként fél sékel ezüstöt a 
Szentély részére. Az Örökkévaló utasításokat ad a rézből való víztároló-
medence, a felkenéshez használt olaj és a füstölőszer elkészítésére 
vonatkozólag. Becálélre és Áháliávra, a két „bölcslelkű” mesteremberre ruházza 
rá az Örökkévaló a Szentély elkészítésének feladatát, és a nép újfent parancsot 
kap, hogy őrizze és tartsa meg a szombat napját. (2Mózes 30:11–31:18.) 

• Mózes felmegy a hegyre, hogy a Kőtáblákat átvegye Istentől. Amikor Mózes 
nem tér vissza arra az időre, amikorra várják, a nép aranyborjút készít, és 
leborul előtte. Az Örökkévaló szándékot érlel, hogy elpusztítja az eltévelyedett 
népet, Mózes azonban közbenjár nála népéért. Mózes lejön a hegyről a 
Tízparancsolatot tartalmazó törvénytáblákkal; látván, hogy a nép a bálvány 
körül táncol, összetöri a kőtáblákat, elpusztítja az aranyborjút, a főbűnösöket 
pedig kivégezteti. Majd visszatér az Örökkévalóhoz, és azt mondja neki: 
„...törölj ki engem a Te könyvedből, amelyet írtál”, ha nem vagy képes 
megbocsátani a nép bűnéért. (2Mózes 31:18–32:32.) 

• Isten megbocsát ugyan, de figyelmeztet, hogy a nép bűne kihatással lesz több 
nemzedék életére is. Az Örökkévaló először azt ajánlja, hogy ezekután csak 
angyalát küldi el velük, Mózes azonban ragaszkodik hozzá, hogy az Örökkévaló 
Maga kísérje el őket az Ígéret Földjére. Mózes még azt is kéri az Örökkévalótól, 
hogy „Engedd látnom a te dicsőségedet!”, ezt azonban Isten visszautasítja.  
 (2Mózes 32:33–33:23.) 

• Mózes újabb két kőtáblát készít, majd újra felmegy a hegyre, ahol Isten ezekbe a 
táblákba is belevési a Tízparancsolatot. A hegyen Mózes előtt láthatóvá válik a 
Könyörületesség Tizenhárom Attribútuma. Amikor visszatér a nép közé, Mózes 
arca olyan erős fényt áraszt, hogy leplet kell borítani rá, amelyet csak akkor 
lebbent fel, amikor Istennel beszél, vagy amikor az Örökkévaló törvényeit tanítja 
a népnek. (2Mózes 34.) 

 
   )יא, שמות ל(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólott az Örökkévaló Mózeshez következőképpen: (2Mózes 30:11.) 
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 ְולֹא ִיְהֶיה ,ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליהָֹוה ִּבְפקֹד אָֹתם
   )יב, שמות ל(. ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם

Ha felveszed Izráel fiainak fejszámát megszámlálásuk alkalmával, akkor 
adja meg mindenki lelkének váltságát az Örökkévalónak, midőn számba 
veszik őket, és ne legyen rajtuk csapás, midőn megszámlálják őket. 
(2Mózes 30:12.) 

 :A „tiszá” szó azt jelenti – ְלׁשֹון ַקָּבָלה – ...Ha felveszed (tiszá) – ִּכי ִתָּׂשא
„felveszed,”1 – ְּכַתְרּגּומֹו – ahogyan Onkelosz [is] fordítja (tökábél). – ְּכֶׁשַּתְחּפֹוץ ְלַקֵּבל – 
[Azaz] „Ha venni szeretnéd – ְסכּום ִמְנָיָנם – számuk végösszegét, – ָלַדַעת ַּכָּמה ֵהם – 
hogy megtudjad, mennyien vannak – ַאל ִּתְמֵנם ַלֻּגְלּגֶֹלת – ne tarts népszámlálást,2 – 
 hanem inkább hadd adjon mindegyikük egy – ֶאָּלא ִיְּתנּו ָּכל ֶאָחד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל
félsékelest, – ְוִתְמֶנה ֶאת ַהְּׁשָקִלים – te pedig számold meg a sékeleket, – ְנָיָנםְוֵתַדע ִמ  – és 
tudni fogod, hányan vannak.” 

 ֶׁשַהִּמְנָין ׁשֹוֵלט ּבֹו ַעִין ָהָרע – ...és ne legyen rajtuk csapás... – ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף
– Mert azokon a dolgokon, amelyeket megszámolnak, könnyen fog a rontás, – 
 mint az is, amelyik – ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ִּביֵמי ָּדִוד – ,s pestis sújthatja őket – ְוַהֶּדֶבר ָּבא ֲעֵליֶהם
Dávid napjaiban pusztított.3 

 
 ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ,ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש

   )יג, ת לשמו(. הָוהַֹהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלי

Ezt adják: Minden egyes, aki átmegy a számláláson, adjon fél sekelt a 
szent sekel szerint; egy sekel húsz gérát tesz ki; fél sekel legyen a 
fölajánlott adomány az Örökkévalónak. (2Mózes 30:13.) 

ְטֵּבַע ֶׁשל ֵאׁשֶהְרָאה לֹו ְּכִמין ַמ – Ezt adják...4 – ֶזה ִיְּתנּו  – [Az Örökkévaló] mutatott 
neki egy tűzből való érmét, – ּוִמְׁשָקָלּה ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל – amelynek a súlya fél sekel volt, 
 ”.Olyat adjanak, mint ez„ – ָּכֶזה ִיְּתנּו – :és azt mondta neki – ְואֹוֵמר לֹו –

 Szokása – ֶּדֶרְך ַהּמֹוִנין – ...aki átmegy a számláláson... – ָהעֹוֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים
azoknak, akik megszámlálnak [embereket vagy állatokat], – ַמֲעִביִרין ֶאת ַהִּנְמִנין – hogy 
a megszámlálandókat elvonultatják [maguk előtt], – ֶזה ַאַחר ֶזה – egyiket a másik 
után. – ֶׁשר ַיֲעבֹור ַּתַחת ַהָּׁשֶבטְוֵכן ּכֹל ֲא  – Ehhez hasonló: „mindaz, ami átmegy a vessző 
                                                 
1 Bár egyes esetekben azt is jelentheti, hogy „felemeled”. 
2 Vagyis ne számold meg őket egyesével. 
3 Dávid utasította hadvezérét, Joávot, hogy tartson népszámlálást Izrael fiai között, 

minekutána pestis sújtotta a népet, hetvenezer áldozatot szedve közülük (2Sámuel 
24.). 

4 A ze olyasmit jelöl, amire rá lehet mutatni. Lásd Rásinak a 12:2-höz és a 15:2-höz fűzött 
kommentárjait. 
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alatt.”5 – ְוֵכן ַּתֲעבְֹרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה – és ugyanígy: „átmegy még a nyáj a számadó 
keze alatt.”6 

ְּבִמְׁשַקל  – ...fél sekelt a szent sekel szerint... – ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש
 amelyet Én – ֶׁשָּקַצְבִּתי ְלָך ִלְׁשקֹול ּבֹו – ,Vagyis annak a sekelnek a súlya szerint – ַהֶּׁשֶקל
(az Örökkévaló) különítettem el számodra, hogy ezzel mérd – ִׁשְקֵלי ַהּקֶֹדׁש – a szent 
dolgokra használt sekeleket. – ֹון ְׁשָקִלים ָהֲאמּוִריןְּכג  – Például azokat a sekeleket, 
amelyeket az a rész említ, amely – ְּבַפְרַׁשת ֲעָרִכין – a Szentélynek szentelt dolgok 
felbecslésével – ּוְׂשֵדה ֲאֻחָּזה – valamint [a Szentélynek szentelt] földbirtokok 
[felbecslésével foglalkozik].7 

 ַעְכָׁשו ֵּפַרׁש ְלָך ַּכָּמה הּוא – ...egy sekel húsz gérát tesz ki... – ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל
– Itt tisztázza [a Tóra] számodra, mennyi az. 

ְוֵכן  – .A [héber gérá az arámi] máá megfelelője – ְלׁשֹון ָמָעה – ...gérá... – ֵּגָרה
ְׁשמּוֵאלִּב  – Ugyanígy Sámuel [könyvében]:8 – ָיבֹא ְלִהְׁשַּתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶּכֶסף – „…eljön 

majd és leborul előtte egy ezüstért (ágorá) – ְוִכַּכר ָלֶחם – és egy darab kenyérért”.9 
 Vagyis – ַהֶּׁשֶקל ַהָּׁשֵלם – ...egy sekel húsz gérát tesz ki... – ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל

egy teljes sekel. – ֶׁשַהֶּׁשֶקל ַאְרָּבָעה זּוִזים – Mert egy sekel az négy zuz, –  ְוַהּזּוז ִמְּתִחָּלתֹו
 De – ֶאָּלא ָּבאּו ְוהֹוִסיפּו ָעָליו ְׁשתּות – .és egy zuz az eleinte öt máá volt10 – ָחֵמׁש ָמעֹות
aztán hozzáadtak egy hatodot, – לּוהּו ְלֵׁשׁש ָמָעה ֶּכֶסףְוֶהֱע  – és az értékét megemelték 
hat ezüst máá-ra.11 – ּוַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ַהֶּזה – „Ennek az [eredeti] sekelnek a fele az, – 
'ִיְּתנּו ְּתרּוָמה ַלה – ,amiről beszéltem neked – ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך  – hogy trumá felajánlásként 
az Örökkévalónak kell adniuk.” 

 
   )יד, שמות ל(.  ִיֵּתן ְּתרּוַמת ְיהָֹוה,ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה

Mindenki, aki átmegy a számláláson, húsz évestől felfelé, adja meg az 
Örökkévaló adományát. (2Mózes 30:14.) 

ה ָוָמְעָלהִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנ  – ...húsz évestől felfelé... – ִלֶּמְדָך ַּכאן – Innen 
következtethetjük, – ֶׁשֵאין ָּפחֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים יֹוֵצא ַלָּצָבא – hogy 20 évesnél fiatalabbak 

                                                 
5 3Mózes 27:32. Amikor tizedet vesznek az állatokból, átterelik az állatokat egyenként egy 

pálca alatt, és minden tizediket szentnek minősítenek. 
6 Jeremiás 33:13. 
7 3Mózes 27. 
8 1Sámuel 2:36. 
9 Az ágorá a gérá egy formája, és ez is egy máá. 
10 Vagyis egy sekel az 20 máá volt. 
11 A sekel új értéke ily módon 24 gérá-ra változik. 
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nem mentek a hadseregbe12 – ְוִנְמֶנה ִּבְכַלל ֲאָנִׁשים – és nem estek bele a 
népszámlálásba.  

 
 ָלֵתת ֶאת ְּתרּוַמת ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ,ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל

   )טו, שמות ל(. ַנְפׁשֵֹתיֶכם

A gazdag ne adjon többet és a szegény ne adjon kevesebbet fél sekelnél, 
hogy leróják az Örökkévaló adományát engesztelésül lelketekért. 
(2Mózes 30:15.) 

 [Vagyis] – ֶׁשלֹא ִתָּנְגפּו – engesztelésül lelketekért.13... – ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם
hogy ne érjen titeket csapás – ַעל ְיֵדי ִמְנָין – a megszámláltatás következményeként.14 
ֹוֵתיֶכםָּדָבר ַאֵחר ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁש –  – A löchápér ál náfsotéchem egy eltérő magyarázata: 
ֶׁשִּנְכַּתב  – ,Mert ez itt három trumá-felajánlásra utal – ְלִפי ֶׁשָרַמז ָלֶהם ַּכאן ָׁשלֹׁש ְּתרּומֹות –

ָׁשלֹש ְּפָעִמים' ַּכאן ְּתרּוַמת ה  – ugyanis a trumát Hásém itt háromszor szerepel.15  
 Az első a talapzatok számára [gyűjtött] trumá-felajánlást – ַאַחת ְּתרּוַמת ֲאָדִנים –

képviseli, – ֶׁשְּמָנָאן – mivel [Mózes] megszámlálta őket, – ְּכֶׁשִהְתִחילּו ְּבִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן – 
amikor elkezdték beszolgáltatni hozzájárulásaikat a Szentélysátorhoz, –  ֶׁשָּנְתנּו ָּכל ֶאָחד
 és [végül] – ְוָעָלה ִלְמַאת ַהִּכָּכר – ,és minden személy adott fél sekelt – ְוֶאָחד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל
az egész 100 kikár-t tett ki, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:16 – ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר 
– „A gyülekezet megszámláltjainak ezüstje pedig száz kikár,” – ּוֵמֶהם ַנֲעׂשּו ָהֲאָדִנים – 
és ezekből készítették a talapzatokat, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף
 És száz kikár ezüstből stb.”17„ – ְוגֹוֵמר

 számlálás révén – ַאף ִהיא ַעל ְיֵדי ִמְנָין – A második [trumát Hásém-et] is – ְוַהֵּׁשִנית
[szolgáltatták be], – ֶׁשְּמָנָאן – mivel megszámlálták őket – ִמֶּׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן – a 
Szentélysátor felépítését követően. – הּוא ַהִּמְנָין – Erről a népszámlálásról van szó – 

ְתִחַּלת חֶֹמׁש ַהְּפקּוִדיםָהָאמּור ִּב  – Mózes negyedik könyvének az elején:18 –  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש
 És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj sivatagában, a]„ – ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית
találkozás sátrában,] a második hónap első napján, a második évben,” – נּו ָּכל ְוָנְת
ְוֵהן ִלְקנֹות ֵמֶהן  – .mindenki adományozott fél sekelt [amikor is] – ֶאָחד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל

                                                 
12 Lásd 4Mózes 1:3. 
13 De hát engesztelés szükséges azért, ha az embert népszámláláson megszámlálják?! 
14 Vagyis a löchápér-t itt nem engesztelésként kell értelmezni, hanem csupán egy csapás 

elhárításaként. 
15 A 13., a 14. és a 15. versben. A 13. versben ilyen alakban szerepel: trumá láHásém. 

Lásd Rásinek a 25:2-höz írt kommentárját. 
16 Lentebb 38:25. 
17 „… megöntötték a miskán talapzatait.” Uo. 27. 
18 4Mózes 1:1. 
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 – ֶׁשל ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה – Ezekből vették meg a közösségi áldozatokra valót – ָקְרְּבנֹות ִצּבּור
minden évre. – ְוֻהְׁשוּו ָּבֶהם – Ezeket illetően19 mindenki egyenlőnek számított, –  ֲעִנִּיים
-Ez [utábbi] trumá – ְוַעל אֹוָתּה ְּתרּוָמה – .a szegények is és a gazdagok is – ַוֲעִׁשיִרים
felajánlással kapcsolatban20 – ֶנֱאַמר ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֹוֵתיֶכם – hangzik el az, hogy 
„engesztelésül lelketekért,” – ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות ְלַכָּפָרה ֵהם ָּבִאים – mert az áldozatok [célja] az 
engesztelés. 

 a – ִהיא ְּתרּוַמת ַהִּמְׁשָּכן – És a harmadik [trumát Hásém] – ְוַהְּׁשִליִׁשית
Szentélysátor számára tett trumá-felajánlás, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:21 –  ָּכל
ְולֹא ָהְיָתה ַיד ֻּכָּלם  – ”.Aki ezüst- és rézadományt ajánlott fel„ – ֵמִרים ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנחֶֹׁשת
 E [harmadik] esetben nem mindenki ugyanolyan mértékben vette ki a – ָׁשָוה ָּבּה
részét, – ֶאָּלא – hanem – ִאיׁש ִאיׁש ַמה ֶּׁשְּנָדבֹו ִלּבֹו – mindenki annyit adakozott, 
amennyit a szíve diktált neki. 

 
 ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד

   )טז, שמות ל(. ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם

Te pedig vedd át az engesztelés pénzét Izráel fiaitól, és fordítsd azt a 
Találkozás Sátrának szolgálatára, hogy emlékezésül legyen az 
Örökkévaló előtt Izráel fiainak, engesztelésre a ti lelketekért. (2Mózes 
30:16.) 

מֹוֵעדְוָנַתָּת אֹותֹו ַעל ֲעבֹוַדת אֶֹהל   – ...és fordítsd azt a Találkozás Sátrának 
szolgálatára... – ָלַמְדָּת – Ebből megtudhatod, – ֶׁשִּנְצַטּוּו – hogy [Mózesnek] 
megparancsolta [Isten], – ִלְמנֹוָתם – hogy számolja meg őket, – ִּבְתִחַּלת ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן – 
[akkortájt,] amikor elkezdtek adakozni a Sátor javára, – ַאַחר ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל  –  az 
[arany]borjúval történteket követően, –  ֶׁשִּנְכַנס ָּבֶהם ַמֵּגָפהִמְּפֵני  – mert pestis pusztított 
közöttük, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:22 – ֶאת ָהָעם' ַוִּיּגֹף ה  – „És az Örökkévaló 
sújtotta a népet...”. – ָמָׁשל ְלצֹאן ַהֲחִביָבה ַעל ְּבָעֶליָה – Ehhez hasonló [eset] a 
birkanyájé, mely nagyon kedves volt tulajdonosa számára, – ֶׁשָּנַפל ָּבּה ֶּדֶבר – s amely 
között dögvész pusztított. – ּוִמֶּׁשָּפַסק ָאַמר לֹו ָלרֹוֶעה – Amint megszűnt [a dögvész], [a 
tulajdonos] így szólt a pásztorhoz: – ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ְמֵנה ֶאת צֹאִני – „Arra kérlek, számold 
meg a juhaimat, – ְוַדע ַּכָּמה נֹוְתרּו ָבֶהם – hogy megtudd, hány maradt meg belőlük.” – 
 hogy tudassa, hogy [a nyáj] [,Azért tette ezt a tulajdonos] – ְלהֹוִדיַע ֶׁשִהיא ֲחִביָבה ָעָליו
milyen kedves a számára.  

                                                 
19 Vagyis e két hozzájárulást illetően. Minden egyes személy fél sekelt szolgáltatott be. 
20 Vagyis azzal kapcsolatban, amelyért a közösségi áldozatokat vásárolták meg. 
21 Lentebb 35:24. 
22 Uo. 32:35. 
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 hogy ez – ֶׁשַהִּמְנָין ַהֶּזה הּוא ָהָאמּור – ,Lehetetlen úgy magyarázni– ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר –
a népszámlálás ugyanaz, mint amelyikről – ְּבחֶֹמׁש ַהְּפקּוִדים – a Számlálás 
könyvében (Mózes negyedik könyvében) esik szó, – ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבֹו – ugyanis azzal 
kapcsolatban ez áll [az Írásban]:23 – ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני – „...a második [azaz ijár] 
hónap első napján,” – ְוַהִּמְׁשָּכן – míg ellenben a Sátrat –  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןהּוַקם  – 
az első [azaz niszán] hónap első napján emelték, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:24 –  ְּביֹום
 Az első hónap első napján állítsd fel [a„ – ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָּתִקים ְוגֹוֵמר
hajlékot]...,” – הּוֵמַהִּמְנָין ַהֶּז  – és [az ebben a részben tárgyalt] népszámlálás –  ַנֲעׂשּו
 mint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,sékeljeiből készültek el [a Sátor] talapzatai – ָהֲאָדִנים ִמְּׁשָקִלים ֶׁשּלֹו
van:25 – ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ְוגֹוֵמר – „És száz kikár ezüst szolgált [a Szentély 
talapzatainak és a függöny talapzatainak] megöntésére...”.26 – ָהא ָלַמְדָּת ֶׁשְּׁשַנִים ָהיּו – 
Imígyen megtudod, hogy ez két [külön népszámlálás] volt, – ֶאָחד ִּבְתִחַּלת ִנְדָבָתן – egy 
a [Szentélysátorra való] adakozásuk kezdetén, – ר יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבָׁשָנה ִראׁשֹוָנהַאַח  – az 
[egyiptomi kivonulás utáni] első év jom kipurját követően,27 – ְוֶאָחד ְּבָׁשָנה ְׁשִנָּיה ְּבִאָּיר – 
egy pedig a második év ijár [havában], – ִמֶּׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן – miután már felépült a 
Szentélysátor. 

 – ְוִכי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם – ,S ha megkérdeznéd: no de lehetséges-e – ְוִאם ּתֹאַמר –
hogy a zsidók [száma] mindkét [népszámláláskor] – ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ָׁשִוים – éppen 
ugyanannyi volt: – יםֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֶחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁש  – 603.550?! – 
 a gyülekezet – ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ֶנֱאַמר ֵּכן – Mert az [összegyűjtött] ezüstnek – ֶׁשֲהֵרי ְּבֶכֶסף
megszámlálásához való felhasználásáról [szóló részben]28 ez áll [vagyis, hogy 
ennyien voltak]. – ּוְבחֶֹמׁש ַהְּפקּוִדים – A Számlálás könyvében pedig – ַאף ּבֹו ֶנֱאַמר ֵּכן – 
szintén az áll:29 – ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפקּוִדים – „...voltak valamennyien, akiket megszámláltak: 
 ”.hatszázháromezer és ötszázötven – ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים –
ְׁשֵּתי ָׁשִנים ָהיּוַוֲהלֹא ִּב –  – De hát [ezek a népszámlálások] nem két [különböző] évben 
voltak? – ְוִאי ֶאְפָׁשר – És lehetetlenség, – ֶׁשָהיּו ִּבְׁשַעת ִמְנָין ָהִראׁשֹון – hogy ne lettek 
volna az első népszámlálásnál –  ִנְמנּו ָׁשָנה ֶׁשּלֹא ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרהְּבֵני  – olyan tizenkilenc 

                                                 
23 4Mózes 1:1. 
24 Lentebb 40:2. 
25 Uo. 38:27. 
26 Azaz erre a népszámlálásra még az első hónapnál is korábban kellett hogy sor kerüljön, s 

így ez a népszámlálás nem lehet ugyanaz, mint amelyikről a negyedik könyvben esik 
szó. 

27 Amikor Mózes először utasította a népet, hogy vegyenek részt a Miskán megépítésében. 
28 Uo. 38:26. 
29 4Mózes 1:46. 
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évesek, akiket [ekkor még] nem számoltak meg,30 –  ֶעְׂשִריםּוַבְּׁשִנָּיה ַנֲעׂשּו ְּבֵני  – de akik 
a második évben már betöltötték a húszat.31 

 Ami – ֵאֶצל ְׁשנֹות ָהֲאָנִׁשים – :A probléma megoldása a következő – ְּתׁשּוָבה ַלָּדָבר –
az emberek életkorát illeti, – ְּבָׁשָנה ַאַחת ִנְמנּו –  [úgy tekintjük, hogy] ugyanabban az 
évben számolták meg őket [mind a kétszer],  – ֲאָבל ְלִמְנַין ְיִציַאת ִמְצַרִים – ámde az 
Egyiptomból való kivonulás időpontját alapul véve – י ָׁשִניםָהיּו ְׁשֵּת  – [ez olyan] mintha 
két [különböző] évben [történt] volna. – ְלִפי ֶׁשִּליִציַאת ִמְצַרִים – Mégpedig azért, mert 
az Egyiptomból való kivonulást – מֹוִנין ִמִּניָסן – niszán hónaptól számítjuk, –  ְּכמֹו
 amint azt a [Talmud] Ros hásáná traktátusában32 is – ֶׁשָּׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה
tanultuk, – ְוִנְבָנה ַהִּמְׁשָּכן ָּבִראׁשֹוָנה – [és ezért beszélünk arról, hogy] a Szentélysátor az 
első évben készült – ְוהּוַקם ַּבְּׁשִנָּיה – és a másodikban lett felállítva, – ָׁשָנה ֶׁשִּנְתַחְּדָׁשה 
 míg – ֲאָבל ְׁשנֹות ָהֲאָנִׁשים – ,ugyanis az újév niszán elsején kezdődik – ְּבֶאָחד ְּבִניָסן
ellenben az emberek életkorát – ְמנּוִיין ְלִמְנַין ְׁשנֹות עֹוָלם – a világ [teremtésének] 
időpontjához képest számoljuk, – ַהַּמְתִחיִלין ִמִּתְׁשֵרי – s az tisré hónappal kezdődött.33 
 – ְּבָׁשָנה ַאַחת – Következésképp mindkét népszámlálás – ִנְמְצאּו ְׁשֵני ַהִּמְנָיִנים –
ugyanabban az évben volt. – ַהִּמְנָין ָהִראׁשֹון ָהָיה ְּבִתְׁשֵרי – Az első népszámlálás tisré-
ben volt, – ִריםְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּו  – jom kipur után, – ֶׁשִּנְתַרָּצה ַהָּמקֹום ְלִיְׂשָרֵאל – amikor 
Isten megenyhült az izraeliták iránt, – ִלְסלֹוַח ָלֶהם – megbocsátván nekik [az 
aranyborjúval elkövetett vétkükért], – ְוִנְצַטּוּו – és parancsot kaptak [Tőle] – ַעל ַהִּמְׁשָּכן 
– a Szentélysátor [megépítésére]; – ְוַהֵּׁשִני – a második [népszámlálásra] pedig – 
 ijár elsején került sor.34 [a niszán hónap utáni] – ְּבֶאָחד ְּבִאָּיר

ֵהן ֲאָדִנים  – ...a Találkozás Sátrának szolgálatára... – ַעל ֲעבֹוַדת אֶֹהל מֹוֵעד
בֹוֶׁשַּנֲעׂשּו   – Ez azokra a talapzatokra utal, amelyek ebből [az ezüstből] készültek. 

 

                                                 
30 Mivel csak a húsz évesnél idősebbeket számolták meg. 
31 Vagyis a második évben már a huszadik évüket frissen betöltötteket is meg kellett 

számolni, így nagyobb számot kellett volna kapni. 
32 2b. 
33 Magyarán a népszámlálás szempontjából minden egyes ember életéveinek száma tisré 

hónap elsején „ugrik” egyet. Ily módon az a személy, aki egy adott év chesván 
havában született, valamint az, aki tíz hónappal később, elul-ban, egyaránt csak a 
következő tisré hónap elsején, vagyis ros hásáná napján fog második életévébe lépni. 
Azokat tehát, akik 19 évesek voltak jom kipurt követően, amikor az első számlálást 
tartották, még nem tekintették 20 évesnek ijár hónapban, amikor a második 
számlálást végezték, jóllehet tisré és ijár között születtek. 

34 Náchmánidész a következőt veti fel: Először is elképzelhetetlen, hogy a két népszámlálás 
között eltelt időben egyetlen ember se halt volna meg egy ilyen népes embercsoporton 
belül. Másodszor, sehol sem találunk arra vonatkozó utalást, miszerint minden egyes 
ember életéveinek száma éppen ros hásáná napján „ugrana” előre eggyel. Számos 
Rási-kommentár olyan megoldást kínál, amellyel Rási elképzelését támasztja alá. 
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   )יז, שמות ל(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (2Mózes 30:17.) 

 
 אֹתֹו ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשָּמה  ְוָנַתָּת,ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת ְוַכּנֹו ְנחֶֹׁשת ְלָרְחָצה

   )יח, שמות ל(. ָמִים

Készíts rézmedencét rézalapzattal mosdásra, és helyezd azt a találkozás 
sátora és az oltár közé, és adj abba vizet. (2Mózes 30:18.) 

ן ּדּוד ְּגדֹוָלהְּכִמי – ...rézmedencét... – ִּכּיֹור  – Olyan volt, akár egy hatalmas 
edény, – ְוָלּה ַּדִּדים – amelynek kifolyócsapjai voltak, – ַהְּמִריִקים ְּבִפיֶהם ָמִים – melyekből 
nyílásaikon keresztül víz ömlött ki. 

 :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרגּומֹו ּוְבִסיֵסיּה – ...alapzattal[réz]... – ְוַכּנֹו
„alapzattal”; – מֹוָׁשב ְמֻתָּקן ַלִּכּיֹור – egy állvány amelyet azért állítanak fel, [hogy tartsa] 
a medencét. 

 .Ez a medencére utal vissza – מּוָסב ַעל ַהִּכּיֹור – mosdásra...35... – ְלָרְחָצה
 – ,az égőáldozat oltára [Ez] – ִמְזַּבח ָהעֹוָלה – ...és az oltár... – ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח

 hogy – ֶׁשהּוא ִלְפֵני ֶּפַתח ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד – amelyről az áll [a Tórában],36 – ֶׁשָּכתּוב ּבֹו
[helyezd azt] „a találkozás sátora hajlékának ajtaja elé.”37 – ְוָהָיה ַהִּכּיֹור ָמׁשּוְך ִקְמָעא – A 
mosdómedence valamivel odébb volt húzva, – ְועֹוֵמד – és abban a térközben állt, – 
ְוֵאינֹו  – ,amely az oltár és a Szentélysátor között volt – ְּכֶנֶגד ֲאִויר ֶׁשֵּבין ַהִּמְזֵּבַח ְוַהִּמְׁשָּכן
 ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר – ,és egyáltalán nem választotta el azokat egymástól – ַמְפִסיק ְּכָלל ֵּבְנַתִיים
– mivel az áll [a Tórában]:38 – ְוֵאת ִמְזַּבח ָהעֹוָלה ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשָּכן אֶֹהל מֹוֵעד – „És az 
égőáldozati oltárt elhelyezte a találkozás sátora hajlékának bejáratánál,” – ְּכלֹוַמר – 
tehát, – ְפֵני אֶֹהל מֹוֵעדִמְזֵּבַח ִל  – az oltár a találkozása sátra előtt volt, –  ְוֵאין ִּכּיֹור ִלְפֵני
 ָהא ֵכיַצד – .a mosdómedence azonban nem volt a találkozása sátra előtt – אֶֹהל מֹוֵעד
– Akkor hát hol volt? – ָמׁשּוְך ִקְמָעא ְּכַלֵּפי ַהָּדרֹום – Egy kissé vissza volt húzva déli 
irányban. – ָּכְך ְׁשנּוָיה ִּבְזָבִחים – Így tanítja a [Talmud] Zváchim traktátusa.39 

 
   )יט, שמות ל(.  ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם,ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו

És Áron és fiai mossák meg belőle kezüket és lábukat. (2Mózes 30:19.) 

                                                 
35 Ez mintha az alapzatra utalna, holott nyilvánvalóan nem az alapzatot használták 

mosdásra. 
36 Lentebb 40:6. 
37 Ez nem az aranyoltár, amely a miskán belsejében állt. 
38 Uo. 40:29. 
39 59a. 
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ת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהםֶא  – ...kezüket és lábukat. – ְּבַבת ַאַחת ָהָיה ְמַקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו – 
Egyszerre szentelték [mosták] meg lábukat és kezüket. – ְוָכְך ָׁשִנינּו ִּבְזָבִחים – Így 
tanultuk a [Talmud] Zváchim traktátusában:40 – ׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִיםֵּכיַצד ִקּדּו  – hogyan 
szentelték meg [a kohénok] kezüket és lábukat? – ַמִּניַח ָידֹו ַהְיָמִנית ַעל ַּגֵּבי ַרְגלֹו ַהְיָמִנית – 
Ráteszi a jobb kezét a jobb lábára, – ְוָידֹו ַהְּׂשָמאִלית ַעל ַּגֵּבי ַרְגלֹו ַהְּׂשָמאִלית – majd a bal 
kezét a bal lábára – ּוְמַקֵּדֹש – és így szenteli meg. 

 
 אֹו ְבִגְׁשָּתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ְלָׁשֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה ,ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו

   )כ, שמות ל(. ַליהָֹוה

Midőn belépni készülnek a találkozás sátorába, mosdjanak meg vízzel, 
nehogy meghaljanak; vagy amikor odalépnek az oltárhoz, hogy 
szolgálatot teljesítsenek, hogy égőáldozatot mutassanak be az 
Örökkévalónak... (2Mózes 30:20.) 

 ...Midőn belépni készülnek a találkozás sátorába – ְּבבֹוָאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
ת ּוֵבין ָהַעְרַּבִים ְקטֶֹרתְלַהְקִטיר ַׁשֲחִרי –  – hogy füstölőszert égessenek reggel és délután, – 
 amelyet – ַּפר ּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח – ,vagy hintsenek annak a bikának a véréből – אֹו ְלַהּזֹות ִמַּדם
a felkent kohén [gádol] mutatott be [áldozatként], –  ָזָרהּוְׂשִעיֵרי ֲעבֹוָדה  – valamint a 
bálványimádás bűne miatt hozott kecskék [véréből]. 

 De ha nem – ָהא ִאם לֹא ִיְרֲחצּו ָימּותּו – ...nehogy meghaljanak... – ְולֹא ָיֻמתּו
mosdanak meg, meg fognak halni, – ֶׁשַּבּתֹוָרה ֶנֶאְמרּו – mert a Tórában elhangzanak 
olyan dolgok, – ְּכָללֹות – amelyeket következtetés révén kell megérteni. –  ּוִמְּכַלל ַלאו
 .S így a negatív alapján [sokszor] következtetni lehet a pozitívra – ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֵהן

ן ַּכאן ֶׁשֵאי – ,a külső [oltárhoz] [Vagyis] – ַהִחיצֹון – ...az oltárhoz... – ֶאל ַהִּמְזֵּבַח
 – ,mert ebben az esetben nem a találkozás sátrába való belépésről – ִּביַאת אֶֹהל מֹוֵעד
 .hanem csupán az udvarba való belépésről [van szó] – ֶאָּלא ֶבָחֵצר

 
   )כא, שמות ל(. ְלדֹרָֹתם ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ,ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתּו

...akkor mossák meg kezüket és lábukat, nehogy meghaljanak, és legyen 
ez nékik örök törvényül, neki is és ivadékainak is nemzedékeiken át. 
(2Mózes 30:21.) 

 Ez [a vers] – ְלַחֵּיב ִמיָתה – nehogy meghaljanak...41... – ְולֹא ָיֻמתּו
halálbüntetést helyez kilátásba – ַעל ַהְמַׁשֵּמׁש ַּבִּמְזֵּבַח – annak, aki áldozatot mutat be a 
[külső] oltáron – ְוֵאינֹו ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגַלִים – anélkül, hogy megmosta volna a kezét és a 
lábát; – ֶׁשִּמִּמיָתה ָהִראׁשֹוָנה – ugyanis a halálbüntetés előző említéséből – לֹא ָׁשַמְענּו – 

                                                 
40 19b. 
41 Ez nem hangzott már el az előző versben is?! 
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csupán arra tudunk következtetni, – ֶאָּלא ַעל ַהִּנְכָנס ַלֵהיָכל – hogy az olyasvalakire 
vonatkozik, aki belép a Szentélybe.42 

 
   )כב, שמות ל(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólott az Örökkévaló Mózeshez következőképpen: (2Mózes 30:22.) 

 
 ּוְקֵנה ,ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים

   )כג, שמות ל(. בֶֹׂשם ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים

Te pedig végy magadnak kiváló illatszereket, finom mirhát ötszáz 
mértékkel, illatos fahéjat félannyit, kétszázötvenet, és illatos nádat 
szintén kétszázötvenet. (2Mózes 30:23.) 

 a [:Jelentése] – ֲחׁשּוִבים – ...kiváló illatszereket... – ְּבָׂשִמים רֹאׁש
legkiválóbbakat. 

 Mivel a fahéj – ְלִפי ֶׁשַהִּקָּנמֹון ְקִלַּפת ֵעץ הּוא – illatos fahéjat...43... – ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם
egy fa kérge, – ֵיׁש ֶׁשהּוא טֹוב – van olyan [fakéreg], amelyik jó – ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח טֹוב ְוַטַעם – 
és jó illata és íze van, – ְוֵיׁש ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְכֵעץ – és van olyan, amelyik csupán olyan, 
mint a fa, – ְלָכְך ֻהְצַרְך לֹוַמר – és ezért volt fontos kiemelni: – ִקְּנָמן ֶּבֶׂשם – kinmán 
beszem – ִמן ַהּטֹוב – vagyis az illatos fajtából. 

 – ַמֲחִצית ֲהָבָאתֹו – ...félannyit, kétszázötvenet... – ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים
Vagyis a hozott [fűszermennyiség] fele – ְּתֵהא ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים – kétszázötven [sekel] 
lesz. – ִנְמָצא ֻּכּלֹו ֲחֵמׁש ֵמאֹות – Következésképp a teljes [mennyiség] ötszáz [sekel] volt, 
 – ,Ha így van – ִאם ֵּכן – .egyenlő a finom mirha mennyiségével – ְּכמֹו ִׁשעּור ָמר ְּדרֹור –
ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב  – ?akkor ez miért fél [mennyiségekben] van kifejezve – ָלָּמה ֶנֱאַמר ּבֹו ֲחָצִאין
 Tórai rendelet, hogy [az illatos fahéjat] két fél [mennyiségben] – ִהיא ַלֲהִביאֹו ַלֲחָצִאין
kell hozni, – ְלַהְרּבֹות ּבֹו ְׁשֵּתי ַהְכָרעֹות – mert így kétszer egy-egy kis mennyiséggel át 
kell, hogy billentsék a mérleg nyelvét44, – ֶׁשֵאין ׁשֹוְקִלין ַעִין ְּבַעִין – mivel a dolgokat 
nem szabad teljes pontossággal lemérni. – ְוָכְך ְׁשנּוָיה ִּבְכִריתֹות – Így tanítja a [Talmud] 
Krétot traktátusa.45 

 ,olyan nádat [Vagyis] – ָקֶנה ֶׁשל ּבֶֹׂשם – ...és illatos nádat... – ּוְקֵנה בֶֹׂשם
amelynek illata van. – ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ָקִנים ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ּבֶֹׂשם – Mivel vannak olyan nádak, 
amelyeknek nincsen illata, – ֻהְצַרְך לֹוַמר ְקֵנה בֶֹׂשם – szükséges volt kiemelni, hogy 
boszem, azaz „illatos”. 

                                                 
42 És ott végzi el a szolgálatot (anélkül, hogy előbb megmosdott volna). 
43 Miért szükséges név szerint azonosítani a fahéjat? 
44 Vagyis az össz súly két kicsi mennyiséggel több lesz a pontos értéknél. 
45 5a. 
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 Ez a teljes súly.46 – ַסְך ִמְׁשַקל ֻּכּלֹו – .kétszázötvenet... – ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים
 

   )כד, שמות ל(.  ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין,ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש

És kassziát ötszázat, a szent sékel szerint és egy hin olívaolajat. (2Mózes 
30:24.) 

 Ez egy lágyszárú növény gyökerének a – ֵׁשם ׁשֶֹרׁש ֵעֶׂשב – ...kasszia... – ְוִקָּדה
neve, – ּוִבְלׁשֹון ֲחָכִמים ְקִציָעה – amelyet a [misnai] bölcsek köciá-nak, [kassziahéj,] 
neveztek.47 

ָעָׂשר ֻלִּגיןְׁשֵנים  – ...hin... – ִהין  – [Űrmérték:] Tizenkét log-gal egyenlő.48 – 
 Izráel bölcsei vitatkoztak [az olaj felhasználási módját – ְוֶנְחְלקּו בֹו ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל
illetően]: – ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר – Méir rabbi azt mondta, hogy – ּבֹו ָׁשְלקּו ֶאת ָהִעָּקִרין – a 
gyökereket abban forralták. – ָאַמר לֹו ַרִּבי ְיהּוָדה – Mire aztán Jehudá rabbi azt 
mondta neki: – ַוֲהלֹא ָלסּוְך ֶאת ָהִעָּקִרין – [Ez nem lehetséges,] hiszen még a gyökerek 
bevonásához – ֵאינֹו ִסֵּפק – sem lenne elég ennyi [olaj]! – ֶאָּלא – Hanem [a 
következőre használták]: – ְׁשָראּום ְּבַמִים – Beáztatták vízbe [a gyökereket, hogy így, 
vízzel átitatottan] – ֶׁשּלֹא ִיְבְלעּו ֶאת ַהֶּׁשֶמן – ne szívják magukba az olajat, – ְוַאַחר ָּכְך – 
majd – ֵהִציף ֲעֵליֶהם ַהֶּׁשֶמן – rájuk öntötték az olajat, – ד ֶׁשָּקַלט ָהֵריַחַע  – [és rajta 
hagyták,] míg azok magukba nem szívták az [olaj] aromáját, – ְוִקְּפחֹו ַלֶּׁשֶמן ֵמַעל ָהִעָּקִרין 
– majd lesúrolták az olajat a gyökerekről. 

 
, שמות ל(. ִמְׁשַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶׁשֶמן ,ְוָעִׂשיָת אֹתֹו ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁש רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח

   )כה

És készíts abból szent kenetolajat, illatszerkészítő munkájával előállított 
keveréket; a szentség kenetolaja legyen az. (2Mózes 30:25.) 

 – ...illatszerkészítő munkájával előállított keveréket... – רַֹקח ִמְרַקַחת
 és ezt az első – ְוַהַּטַעם מֹוִכיַח ֶׁשהּוא ְלַמְעָלה – ,A rokách egy főnév –  ֵׁשם ָּדָבר הּוארַֹקח

szótagra eső hangsúly is jelzi. – ַוֲהֵרי הּוא ְּכמֹו ֶרַקח – Ugyanolyan, mint a rekách 
(„kevert”)49 – ֶרַגע – vagy a regá („pillanat”)50 [szavak].51 – מֹו רֹוַגע ַהָּיםְוֵאינֹו ְּכ  – Nem 

                                                 
46 A fahéjjal ellentétben, ahol a 250 sekel csupán a mennyiség fele volt, itt a 250 a teljes 

mennyiség. 
47 Krétot 6a., lásd Sámuel imája – Zsidó imakönyv 24. old. 
48 1 log = kb. 0,55 l. 
49 Énekek éneke 8:2. 
50 Lentebb 33:5. 
51 A hangsúly mindkét esetben a ר-re vagyis az első szótagra esik, mivel a ר alatti 

magánhangzó egy szegol. 
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ugyanaz, mint a rogá hájám („aki fölriasztom a tengert”)52 – ּוְכמֹו רֹוַקע ָהָאֶרץ – vagy 
mint a roká háárec („aki a földet kiterjeszté”),53 – ֶׁשַהַּטַעם ְלַמָּטה – ahol a hangsúly az 
utolsó szótagra esik.54 – ָרב ַּבֲחֵברֹוְוָכל ָּדָבר ַהְּמעֹו  – Bármit, amit összekevernek egy 
másik anyaggal – ַעד ֶׁשֶּזה קֹוֵפַח ִמֶּזה – olyan mértékig, hogy az egyik átveszi a másik – 
 .mirkáchát-nak neveznek – ָקרּוי ִמְרַקַחת – ,illatát vagy ízét – אֹו ֵריַח אֹו ַטַעם

 Ez [éppen ezért] egy olyan – רַֹקח – ...rokách mirkáchát... – רַֹקח ִמְרַקַחת
keveréket [jelent], – ֶהָעׂשּוי ַעל ְיֵדי ֻאָּמנּות ְוַתֲערֹובֹות – amelyet szakértő keverőmunkával 
állítanak elő. 

-rokéách] – ֵׁשם ָהֻאָּמן ַּבָּדָבר – ...illatszerkészítő munkájával... – ַמֲעֶׂשה רֹוֵקַח
nak] nevezik ennek a szakterületnek a mesterét. 

 
   )כו, שמות ל(.  ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת,ּוָמַׁשְחָּת בֹו ֶאת אֶֹהל מֹוֵעד

És kend föl azzal a találkozás sátorát. (2Mózes 30:26.) 

יתף ְיָוִנ"ָּכל ַהְּמִׁשיחֹות ְּכִמין ָּכ – ...És kend föl azzal – ּוָמַׁשְחָּת בֹו  – Minden 
felkenést a görög khi betű formájával végeztek,55 – חּוץ ִמֶּׁשל ְמָלִכים – kivéve a 
királyokét, – ֶׁשֵהן ְּכִמין ֵנֶזר – amelyet korona formával végeztek. 

 
   )כז, שמות ל(. טֶֹרת ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּק,ְוֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֶאת ַהְּמנָֹרה ְוֶאת ֵּכֶליָה

És a bizonyság ládáját. És az asztalt összes edényeivel és a menórát a 
hozzátartozó edényekkel és a füstölőoltárt. (2Mózes 30:27.) 

 
   )כח, שמות ל(.  ְוֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו,ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

És az égőáldozat oltárát összes edényeivel és a medencét és talapzatát. 
(2Mózes 30:28.) 

 
   )כט, שמות ל(.  ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש,ְוִקַּדְׁשָּת אָֹתם ְוָהיּו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

És szenteld föl ezeket és legyenek a legszentebbek; ami hozzájuk ér, 
váljék szentté. (2Mózes 30:29.) 

                                                 
52 Jesájá 51:15. 
53 Uo. 42:5. 
54 Ez a hangsúlyváltás a főnevet igévé változtatja. 
55 Lásd fentebb a 29:7-hez írt Rási-kommentárt. 
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 A felkenés – ְמִׁשיָחה זֹו ְמַקַּדְׁשָּתם – És szenteld föl ezeket...56 – ְוִקַּדְׁשָּת אֹוָתם
az, ami felszenteli azokat – ִלְהיֹות קֶֹדׁש ָקָדִׁשים – a legszentebbekké. – ּוַמה ִהיא ְקֻדָּׁשָתם – 
És miben mutatkozik meg a szentségük? –  ַהּנֹוֵגַע ְוגֹוֵמרָּכל  – [A következőben:] „Ami 
hozzájuk ér, stb.” – ָּכל ָהָראּוי ִלְכִלי ָׁשֵרת – [Ez pedig azt jelenti, hogy] bármi, ami egy 
szent edénybe való57, – ִמֶּׁשִּנְכַנס ְלתֹוכֹו – mihelyst belekerül [az edénybe], –  ָקדֹוׁש ְקֻדַּׁשת
 – ,olyannyira, hogy jocé59 révén – ִלָּפֵסל ְּביֹוֵצא – eszenciálisan szentté válik,58 – ַהּגּוף
 vagy egy tvul jom-mal61 [való érintkezés – ּוְטבּול יֹום – csakúgy, mint liná60 – ְוִליָנה
révén] alkalmatlanná válik, – ְוֵאינֹו ִנְפֶּדה ָלֵצאת ְלֻחִּלין – és meg sem váltható, hogy 
mindennapi használatra alkalmassá váljék. – ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ָלֶהם – Mindazonáltal 
azokat a dolgokat, amelyek nem beléjük valók,62 – ֵאין ְמַקְּדִׁשין – nem teszik szentté.  

 az oltár – ֵאֶצל ִמְזֵּבַח – Egy teljes brájtá foglalkozik – ּוְׁשנּוָיה ִהיא ִמְׁשָנה ְׁשֵלָמה –
kérdésével. – ִמּתֹוְך ֶׁשֶּנֱאַמר – Abból, ami elhangzik: – ָּכל ַהּנֹוֵגַע ַּבִּמְזֵּבַח ִיְקָּדׁש – „Minden, 
ami az oltárt érinti, váljék szentté,”63 – ׁשֹוֵמַע ֲאִני – arra következtethetnék, – ֵּבין ָראּוי 
– hogy ez vonatkozik arra is, ami alkalmas [az oltárra] – ֵּבין ֶׁשֵאינֹו ָראּוי – és arra is, 
ami nem. – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Ezért mondja a Tóra [a következő versben]:64 – ְּכָבִׂשים – 
„bárány” – ַמה ְּכָבִׂשים ְראּוִיים – mert amiképpen a bárányok alkalmasak [arra, hogy 
feláldozzák őket az oltáron], – ַאף ָּכל ָראּוי – ugyanúgy kell mindennek alkalmasnak 
lennie [ahhoz, hogy az oltár által megszenteltessék]. 

                                                 
56 A vökidástá otám-ot nem szabad úgy értelmezni, mint olyasmit, amit az umásáchtá vo-n 

kívül, azt kiegészítendő kell elvégezni. 
57 Pl. vér, bor, olaj vagy víz egy olyan edénybe, amely kifejezetten folyadékok tárolására, 

befogadására készült, valamint liszt egy olyan edénybe, amely pedig kifejezetten ilyen 
célra készült. 

58 A kdusá-nak azaz a szentségnek két fajtája létezik: 1. kdusát dámim – „az érték 
szentsége” egy olyan dolog esetében, ahol a Szentély tulajdona a tárgy értéke. Ilyen 
esetben meg lehet váltani a tárgyat a Szentélyben való felhasználás alól, és a kdusá 
vagyis a „szentség” átszáll a tárgy kiváltásáért fizetett összegre. 2. kdusát háguf – 
„eszenciális szentség.” Ez a kdusá nem váltható meg, pl. a korbánot vagy a klé sárét 
esetében. Például az a liszt, amelyet arra szántak, hogy egy minchá, azaz „lisztáldozat” 
keretében felajánljanak, csupán a kdusát dámim szentségével rendelkezik. Ám amint 
belehelyezik egy klé sárét-be, a kdusát háguf szentségét veszi magára, és a kdusát 
háguf törvényei is vonatkoznak rá. 

59 Vagyis, ha kiviszik a miskán udvarából. 
60 Liná az, amit másnap reggelig az oltáron kívül hagynak. 
61 Egy olyan tisztátalan személy, aki már alámerült ugyan a mikvében, de még várnia kell 

napszálltáig ahhoz, hogy trumá-t érinthessen vagy fogyaszthasson. 
62 Pl. liszt esetében, amelyet egy klé sárét-be öntöttek, amely folyadék tárolására való. 
63 Fentebb 29:37. 
64 Uo. 29:38. 
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 A Szentélysátor, a kohánim és a királyok – ָּכל ְמִׁשיַחת ִמְׁשָּכן ְוכֲֹהִנים ּוְמָלִכים
felkenésének minden egyes [említését] – ְמֻתְרָּגם ְלׁשֹון ִרּבּוי – Onkelosz a ribuj 
(„magasabb rangra emelés”) [kifejezéssel] fordítja, – ְלִפי ֶׁשֵאין צֹוֶרְך ְמִׁשיָחָתן – mivel a 
felkenés egyedüli célja az, – ֶאָּלא ִלְגֻדָּלה – hogy [valakit vagy valamit] magasabb 
rangra emeljenek, – ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך – mert a Király65 úgy szabta meg, – ֶׁשֶּזה – hogy 
ez [legyen a módja] – ִחּנּוְך ְּגֻדָּלָתן – a magasabb rangba való beiktatásnak. –  ּוְׁשָאר
ּוִחיןְּכמֹו ְרִקיִקין ְמׁש – ,Másfajta felkenések esetében azonban – ְמִׁשיחֹות  – pl.: rökikin 
mösuchim („[olajjal] megkent lepények”)66 – ְוֵראִׁשית ְׁשָמִנים ִיְמָׁשחּו – vagy: „és finom 
olajjal kenik (jimsáchu) magukat,”67 – ָלׁשֹון ֲאַרִּמית ָּבֶהן ְּכָלׁשֹון ִעְבִרית – az arámi 
változat ugyanazt a kifejezést használja, mint a héber.68 

 
   )ל, שמות ל(.  ְוִקַּדְׁשָּת אָֹתם ְלַכֵהן ִלי,ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְמָׁשח

És Áront és fiait kend fel és szenteld meg őket, hogy papi szolgálatot 
végezzenek nekem. (2Mózes 30:30.) 

 
   )לא, שמות ל(. ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם ֶׁשֶמן ִמְׁש,ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר

És szólj Izráel fiaihoz, mondván: a szentség kenetolaja legyen ez 
számomra a ti nemzedékeiteken át. (2Mózes 30:31.) 

 Ebből – ִמַּכאן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו לֹוַמר – .a ti nemzedékeiteken át... – ְלדֹורֹוֵתיֶכם
bölcseink arra következtettek, – ֶׁשֻּכּלֹו ַקָּים – hogy a teljes [adag kenetolaj] fennmarad 
 az eljövendő időkre.69 – ֶלָעִתיד ָלבֹא –

 – ְּתֵריַסר ֻלִּגין ֲהוּו – [5=ה ,7=ז] A „ze” számértéke – ְּבִגיַמְטִרָּיא – ...ez (ze)... – ֶזה
megfelel [a kenetolaj] tizenkét log-jának. 

 
   )לב, שמות ל(.  קֶֹדׁש הּוא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם,ַעל ְּבַׂשר ָאָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו

Embernek testére ne kenjék és készítésmódja szerint hozzá hasonlót ne 
készítsetek, szentség az, szentség legyen számotokra. (2Mózes 30:32.) 

ן"ִּבְׁשֵני יּוִדי – ...lo jiszách... – לֹא ִייָסְך  – Két י-dal írva, – ְלׁשֹון לֹא ִיְפַעל – ami a 
„valaki [vagy valami] nem lesz megcsinálva” alakot veszi fel, – ְּכמֹו ְלַמַען ִייַטב ָלְך – 
mint a „hogy jó dolgod legyen (jitáv)”70 [szövegrészben]. 

                                                 
65 Vagyis az Örökkévaló. 
66 Lásd fentebb 29:2. 
67 Ámosz 6:6. 
68 Vagyis mindkettő a mösichá valamely alakját. 
69 Azaz a Messiás eljövetelét követő időkre. 
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 – ִמן ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ַעְצמֹו – ...Embernek testére ne kenjék – ַעל ְּבַׂשר ָאָדם לֹא ִייָסְך
konkrétan ezt az olajat.71 

 és készítésmódja szerint hozzá hasonlót ne... – ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו
készítsetek... – כּום ַסְּמָמָניוִּבְס  – [Jelentése:] az [olajat] alkotó fűszerek 
mennyiségével – לֹא ַתֲעׂשּו ַאֵחר ָּכמֹהּו – ne készíts hozzá hasonlót, –  ְּבִמְׁשַקל ַסְּמָמִנין
 egy hin olaj – ְלִפי ִמַּדת ִהין ֶׁשֶמן – ,vagyis ezeknek a fűszereknek a súlya szerint – ַהָּללּו
arányában. – ֲאָבל ִאם ִּפֵחת אֹו ִרָּבה ַסְּמָמִנין – Ám ha csökkentette vagy növelte a 
fűszerek [mennyiségét] – ְלִפי ִמַּדת ִהין ֶׁשֶמן – a hin olaj mértékének arányában, – ֻמָּתר 
– akkor megengedett [hogy valami hasonló olajat készítsen]. – ׂשּויְוַאף ֶהָע  – Ám még 
ha el is készítette – ְּבַמְתֻּכְנּתֹו ֶׁשל ֶזה – ennek72 az arányai szerint, – ֵאין ַהָּסְך ִמֶּמּנּו ַחָּיב – 
nem az követ el bűnt, aki azt magára keni, – ֶאָּלא ָהרֹוְקחֹו – hanem csupán az, aki 
kikeveri [a megfelelő alkotókból]. 

ֻּכְנּתֹוּוְבַמְת  – ...és készítésmódja szerint... – ְלׁשֹון ֶחְׁשּבֹון – A kifejezés 
jelentése: „egy bizonyos mennyiség,” – ְּכמֹו ַמְתּכֹוֶנת ַהְּלֵבִנים – mint az „a téglák 
számát (mátkonet)”73 [szövegrészben]. – ְוֵכן ְּבַמְתֻּכְנָּתּה – Hasonlóan: „keverésmódja 
szerint (vömátkuntá)”,74 – ֶׁשל ְקטֶֹרת – [mármint] a füstölőszer [keverésmódja 
szerint]. 

 
   )לג, שמות ל(.  ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו,ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר

Aki hozzá hasonlót kever és aki ad abból idegenre, legyen kiirtva 
népéből. (2Mózes 30:33.) 

 abból, amelyet [Azaz] – ֵמאֹותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה – ...és aki ad abból... – ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו
Mózes [kevert ki]. 

 – amikor nem a papság [Vagyis] – ֶׁשֵאינֹו צֹוֶרְך ְּכֻהָּנה – ...idegenre... – ַעל ָזר
 vagy a királyság szükségéről van szó.75 – ּוַמְלכּות

                                                                                                                                      
 
 
70 5Mózes 5:16. 
71 Vagyis azt a semen hámischá-t, amelyet Mózes maga készített. Ám ha valaki megsértette 

a törvényt és elkészítette a maga semen hámischá-ját, akkor azt nem tilos a testére 
kennie. 

72 Vagyis a semen hámischá-nak 
73 Fentebb 5:8. 
74 Lentebb 37. vers. 
75 Azaz ha nem főpapot vagy királyt kennek fel vele, akkor az olyan, mintha ál zár, vagyis 

mintha idegenre kennék azt, még akkor is, ha az illető egy közönséges kohén, sőt még 
inkább ez a helyzet, ha az illető egy olyan főpap vagy király, akit korábban már 
felkentek. 
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.  ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה,ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה

   )לד, שמות ל(

És szólott az Örökkévaló Mózeshez: Végy magadnak fűszereket, gyantát, 
ónixot és galbanumot, egyéb fűszereket és tiszta tömjént, mind egyenlő 
mértékben legyen. (2Mózes 30:34.) 

ְוַעל ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא  – ,A nátáf [a Misna nyelvén] cári – הּוא ֳצִרי – ...gyantát... – ָנָטף
 amely a fenyőfákból – ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף – ,mivel azonban ez csupán a nedv – ְׂשָרף
csöpög, – ָקרּוי ָנָטף – nátáf-nak nevezik.76 – א"ּוְבַלַעז גומ  – Ófranciául gome-nak 
nevezik, –  א"קיריתיְוַהֳּצִרי קֹוִרין לֹו  – a cári-t pedig theriake-nek. 

 Ez egy sima [tapintású] illatos – ׁשֶֹרׁש ּבֶֹֹשם ָחָלק – ónixot...77... – ּוְׁשֵחֶלת
gyökér, – ּוַמְצִהיר ַּכִּצּפֹוֶרן – áttetsző, akár a kéz körme. – ּוִבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ָקרּוי ִצּפֹוֶרן – A 
misnai héberben ezt ciporen-nek nevezik. – ְוֶזהּו ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלּוס – És ezért is fordítja 
Onkelosz így: – ְוטּוְפָרא –vötufrá.78 

ְּבָנהְוֶחְל  – ...galbanum (chelbáná)... – ּבֶֹׂשם ֶׁשֵריחֹו ַרע – Rossz szagú fűszer, – 
א"ְוקֹוִרין לֹו גלבנ  – melynek [ófranciául] neve galbana [a héber chelbana alapján]. – 

 A Szentírás a [Szentélybeli] füstölőszer fűszerei között – ּוְמָנָאּה ַהָּכתּוב ֵּבין ַסְּמָמֵני ַהְּקטֶֹרת
tartja számon, – ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשּלֹא ֵיַקל ְּבֵעיֵנינּו – arra tanítva bennünket, hogy ne 
vonakodjunk – ְלָצֵרף ִעָּמנּו ַּבֲאֻגַּדת ַּתֲעִנּיֹוֵתינּו ּוְתִפּלֹוֵתנּו – böjtjeink és imáink [alkalmával] 
gyülekezeteinkbe bevonni – ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאלֶאת  – Izráel bűnöseit is, – ֶׁשִּיְהיּו ִנְמִנין ִעָּמנּו – 
hogy őket is vegyük számba magunkkal együtt. 

 .egyéb fűszereket [Azaz] – ֲאֵחִרים – ...fűszereket... – ַסִּמים
ֵתינּוִמַּכאן ָלְמדּו ַרּבֹו – ...és tiszta tömjént... – ּוְלבֹוָנה ַזָּכה  – Innét vezették le 

Bölcseink, – ַסְּמָמִנין ֶנֶאְמרּו לֹו ְלמֶֹׁשה ְּבִסיַניַאַחד ָעָׂשר  – hogy Mózesnek tizenegy fűszerről 
beszélt [az Örökkévaló] a Szinájnál:79 – ִמעּוט ַסִּמים – a legkevesebb, amit a [többes 
számú] számim („fűszerek”) [alak] indikál, – ְׁשַנִים – a kettő; –  ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה
ֲחִמָּׁשהֲהֵרי  – ;a gyanta, az ónix és a galbanum [újabb] három – ְׁשלָֹׁשה  – ez így 
összesen öt; – ַסִּמים – [ekkor a vers megismétli a] számim [szót], – ְלַרּבֹות עֹוד ְּכמֹו ֵאּלּו 
– az előbbiekkel azonos mennyiséggel növelve meg [az összmennyiséget]; –  ֲהֵרי
ַאַחד ָעָׂשרּוְלבֹוָנה ֲהֵרי  – ;így tehát már van tíz – ֲעָשָֹרה  – a tömjén pedig a tizenegyedik. 
הַהֳּצִרי ְוַהִּצּפֹוֶרן ַהֶחְלְּבָנ – :a következő [A tizenegy fűszer] – ְוֵאּלּו ֵהן –  – 1. gyanta, 2. 
ónix, 3. galbanum, – 4 – ְוַהְּלבֹוָנה מֹור ּוְקִציָעה. tömjén, 5. mirha, 6. kasszia,–  ִׁשּבֶֹלת
ֶׁשַהִּׁשּבֶֹלת ְוֵנְרְּד  – ,ez eddig nyolc – ֲהֵרי ְׁשמֹוָנה – ;nárdusolaj, 8. sáfrány .7 – ֵנְרְּד ְוַכְרּכֹם

                                                 
76 A notéf, „csepeg” szóból. 
77 Ez nem azonos az ónix nevű ásvánnyal. 
78 A tufrá ugyanis a ciporen arámi megfelelője. 
79 Noha ebből a tizenegyből csupán négyet említ név szerint ez a vers. 
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 mivel a – ֶׁשַהֵּנְרְּד ּדֹוֶמה ְלִׁשּבֶֹלת – ,mivel a sibolet és a nérd az egy (nárdusolaj) – ֶאָחד
nérd hasonló a sibolet-hez; – 9 – ַהּקְֹׁשְט ְוַהִּקּלּוָפה ְוַהִּקָּנמֹון. costus, 10. illatos kéreg, 
11. fahéj: –  ַאַחד ָעָׂשרֲהֵרי  – ez összesen tizenegy. – ינֹו ִנְקָטרּבֹוִרית ַּכְרִׁשיָנה ֵא  – A borit 
kársiná-t80 nem füstölögtetik el, – ֶאָּלא ּבֹו ָׁשִפין ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן – hanem az ónix simítására 
használják, – ְלַלְּבָנּה – hogy kifehérítsék azt, – ֶׁשְּתֵהא ָנָאה – ily módon téve 
tetszetősebbé. 

 ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ַהִּנְזָּכִרים ַּכאן – .mind egyenlő mértékben legyen... – ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה
– Az itt említett négy [fűszer] – ִיְהיּו ָׁשִוין ִמְׁשָקל ְּבִמְׁשָקל – egyenlő súlyú legyen. – 
 ugyanannyi legyen, mint a másik – ָּכְך ִמְׁשָקלֹו ֶׁשל ֶזה – Az egyik súlya – ְּכִמְׁשָקלֹו ֶׁשל ֶזה
súlya, – ְוֵכן ָׁשִנינּו – és így tanultuk:81 – ַהֳּצִרי ְוַהִּצּפֹוֶרן ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה – a cári, az ónix, 
a galbanum és a tömjén – ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה – mind egyenként hetven máne 
súlyú volt. 

הּוא ְלׁשֹון ָיִחידִנְרֶאה ְבֵעיַני ֶׁש – A bád szó pedig – ּוְלׁשֹון ַּבד  – nekem úgy tűnik, 
hogy azt jelenti, hogy „egyetlen,” – ֶאָחד ְּבֶאָחד ִיְהֶיה – [ezért a bád bövád jihje azt 
jelenti, hogy] „egy az egyhez legyenek,” – ֶזה ְּכמֹו ֶזה – [vagyis] az egyik olyan, mint a 
másik. 

 
   )לה, שמות ל(.  ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש,ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח

És készíts belőle füstölőszert, keveréket illatszerkészítő munkával, 
alaposan elkeverve, tiszta és szent legyen. (2Mózes 30:35.) 

 Ahogyan Onkelosz – ְּכַתְרּגּומֹו ְמָעַרב – ...alaposan elkeverve... – ְמֻמָּלח
fordítja: „összekeverve,” – ֶׁשְּיָעֵרב ְׁשִחיָקָתן ָיֶפה ָיֶפה – [vagyis] az alkotórészeket 
alaposan össze kell keverni – ֶזה ִעם ֶזה – egymással. – ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשּדֹוֶמה לֹו – 
Véleményem szerint ehhez82 hasonló – ַוִּייְראּו ַהַּמָּלִחים – a „Félelem fogta el a 
hajósokat (hámáláchim)”83 – ַמָּלַחִיְך ְוחְֹבָלִיְך – [vagy a] „hajósaid (máláchájich) és 
matrózaid.”84 – ַעל ֵׁשם – Azért [nevezik őket így], – ֶׁשְּמַהְּפִכין ֶאת ַהַּמִים ַּבְּמׁשֹוטֹות – mert 
folyton felkeverik a vizet az evezőikkel, – ְּכֶׁשַּמְנִהיִגים ֶאת ַהְּסִפיָנה – amikor hajtják a 
hajót, – ְּכָאָדם ַהְמַהֵּפְך ְּבַכף ֵּביִצים ְטרּופֹות – hasonlóan ahhoz, aki tojásokat ver fel 
kanállal, – ְלָעְרָבן ִעם ַהַּמִים – hogy vízzel keverje el azokat. –  ְוָכל ָּדָבר ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ְלָעֵרב
ְמַהְּפכֹו ְּבֶאְצַּבע אֹו  – ,Mindent, amit az ember alaposan össze akar keverni – ָיֶפה ָיֶפה
 .azt az ujjával vagy egy kanállal elkeveri – ְּבָבָזְך

                                                 
80 Amelyet a Gömárá a tizenegy fűszerrel együtt említ, nem számít a tizenegy közé, mert 

azt… 
81 Krétot 6a. 
82 Vagyis a mömulách kifejezés 
83 Jóná 1:5. 
84 Jechezkél 27:27. 
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ְמֻמָלח  – .alaposan elkeverve, tiszta és szent legyen... – ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש
 és szent – ְוקֶֹדׁש ִיְהֶיה – tiszta legyen – ְוָטהֹור ִיְהֶיה – ,Alaposan elkevert legyen – ִיְהֶיה
legyen. 

 
 קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ,ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמָּנה ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה

   )לו, שמות ל(. ְהֶיה ָלֶכםִּת

És dörzsölj belőle egy részt finomra, és adj belőle a bizonyság elé a 
találkozás sátorában, ahol találkozom veled; szentségek szentsége 
legyen az nektek. (2Mózes 30:36.) 

יא ְקטֶֹרת ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹוםִה – .és adj belőle, stb... – ְוָנַתָּתה ִמֶּמָּנה ְוגֹוֵמר  – Ez a 
mindennapi füstölőégetésre utal, – ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי – amelyet a belső oltáron 
[végeztek], – ֶׁשהּוא ְּבאֶֹהל מֹוֵעד – amely a találkozás sátrában van. 

 – ָּכל מֹוֲעֵדי ִּדּבּור ֶׁשֶאְקַּבע ְלָך – ...ahol találkozom veled... – ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך ָׁשָּמה
„Minden találkozót, amelyet szervezek, hogy beszéljek veled, – ֲאִני קֹוְבָעם ְלאֹותֹו ָמקֹום 
– azt erre a helyre fogom szervezni.” 

 
   )לז, שמות ל(. ֶדׁש ִּתְהֶיה ְלָך ַליהָֹוה קֹ,ְוַהְּקטֶֹרת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְּבַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם

És a füstölőszer, amelyet készítesz – keverésmódja szerint magatoknak 
olyat ne készítsetek – szentség legyen az neked az Örökkévaló számára. 
(2Mózes 30:37.) 

ַין ַסְּמָמֶניָהְּבִמְנ – ...keverésmódja szerint... – ְּבַמְתֻּכְנָּתּה  – [Vagyis] fűszereinek 
mennyisége szerint. 

'קֶֹדׁש ִּתְהֶיה ְלָך ַלה  – ...szentség legyen az neked az Örökkévaló számára. 
 hogy egyedül az Én Nevemért csináljátok.85 [Vagyis] – ֶׁשּלֹא ַתֲעֶׂשָּנה ֶאָּלא ִלְׁשִמי –

 
   )לח, שמות ל(.  ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו,ֹוָה ְלָהִריַח ָּבּהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָכמ

Aki készít hozzá hasonlót, hogy illatát élvezze, irtassék ki népéből! 
(2Mózes 30:38.) 

 – De te elkészítheted – ֲאָבל עֹוֶׂשה ַאָּתה – ...hogy illatát élvezze... – ְלָהִריַח ָּבּה
ְּלָךְּבַמְתֻּכְנָּתּה ִמֶּׁש  – a megfelelő arányokat [betartva], a sajátodból is, –  ְּכֵדי ְלָמְסָרּה

 azzal a céllal, hogy átadd a közösségnek.86 – ַלִּצּבּור
 

   )א, שמות לא(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

                                                 
85 Vagyis „mivel Én parancsoltam meg nektek, hogy így tegyetek.” 
86 Hogy aztán azt elfüstölögtessék az előírás szerint, a „belső oltár”-on. 
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És szólott az Örökkévaló Mózeshez következőképpen: (2Mózes 31:1.) 

 
   )ב, שמות לא(.  ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה,ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם

Lásd, néven hívtam Becálélt, Uri fiát, Chur unokáját Jehuda törzséből. 
(2Mózes 31:2.) 

 hogy elvégezze munkámat – ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכִּתי – ...néven hívtam... – ָקָראִתי ְבֵׁשם
 .Becálélt – ֶאת ְּבַצְלֵאל –

 
   )ג, שמות לא(.  ְּבָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה,ָוֲאַמֵּלא אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים

És eltöltöttem őt Isten szellemével, bölcsességgel, hozzáértéssel és 
tudással mindenféle munkára... (2Mózes 31:3.) 

ָחְכָמהְּב  – ...bölcsességgel... – ַמה ֶּׁשָאָדם – [A „bölcsesség”] arra [utal], amit 
valaki – ׁשֹוֵמַע ֵמֲאֵחִרים ְוָלֵמד – másoktól hall és magáévá tesz. 

 A „hozzáértés” itteni] – ֵמִבין ָּדָבר ִמִּלּבֹו – ...hozzáértéssel... – ּוִבְתבּוָנה
összefüggésben az, amit] magától megért – ִמּתֹוְך ְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד – azon dolgok alapján, 
amiket már tanult. 

 az Isteni [a „tudás” itteni összefüggésben] – רּוַח ַהּקֶֹדׁש – ...tudással... – ּוְבַדַעת
Ihletre [utal]. 

 
   )ד, שמות לא(. ֶּכֶסף ּוַבְּנחֶֹׁשת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּוַב,ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת

...hogy kigondoljon terveket kivitelre aranyban, ezüstben és rézben. 
(2Mózes 31:4.) 

 [Ez] – ֲאִריַגת ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב – ...hogy kigondoljon terveket... – ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹות
egy mesterember szövőmunkájára [utal]. 

 
   )ה, שמות לא(.  ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ְמָלאָכה,ֶׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץּוַבֲחרֹ

És befoglalásra szolgáló kő metszésében és fametszésben, hogy 
alkosson mindenféle mesterségben. (2Mózes 31:5.) 

ְּכמֹו ָחָרׁש  – ,Azt jelenti: mesterség – ְלׁשֹון ֻאָמנּות – ...uváchároset – ּוַבֲחרֶֹׁשת
 – .mint a chárás cháchám („ügyes mesterembert”)87 [szóösszetételben] – ָחָכם
 de eltérő – ְוִׁשָּנה ְּבֵפרּוָׁשן – ,Onkelosz is magyarázza [a szó jelentését] – ְואּוְנְקלּוס ֵּפַרׁש
kifejezést használ, – ָּמןֶׁשָחַרׁש ֲאָבִנים ָקרּוי ָא  – ugyanis a kőmegmunkáló mestert ámán-
nak nevezi – ְוָחַרׁש ֵעץ ָקרּוי ַנָּגר – a famegmunkáló mestert pedig nágár-nak. 

                                                 
87 Jesájá 40:20. 
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 – ְלהֹוִׁשיָבּה ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ֶׁשָּלּה ְּבִמּלּוָאּה – ...befoglalásra szolgáló... – ְלַמּלֹאת
[Vagyis] a maga teljességében belehelyezni a foglalatába, – ַלֲעׂשֹות ַהִּמְׁשֶּבֶצת – [azaz] a 
foglalatot úgy kialakítani, [hogy az megfeleljen] – ְלִמַּדת מֹוַׁשב ָהֶאֶבן – a [befoglalandó] 
kő alja méretének – ְוָעְבָיּה – és vastagságának. 

 
 ְוָעׂשּו , ֶּבן ֲאִחיָסָמְך ְלַמֵּטה ָדן ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ָנַתִּתי ָחְכָמהַוֲאִני ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב

   )ו, שמות לא(. ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך

És íme, mellé adtam Oholiávot, Áchiszámách fiát Dán törzséből és 
bölcsességet adtam minden bölcslelkűnek elméjébe, hogy elkészítsék 
mindazt, amit meghagytam neked. (2Mózes 31:6.) 

ְועֹוד  – minden bölcslelkűnek elméjébe, stb.88... – ּוְבֵלב ָּכל ֲחַכם ֵלב ְוגֹוֵמר
ְוָכל ֲאֶׁשר ָנַתִּתי  – és a többi bölcslelkűnek köztetek,89 [:Jelentése] – ְׁשָאר ַחְכֵמי ֵלב ֵיׁש ָּבֶכם
 – ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך – ;és mindenkinek, akinek bölcsességet adtam90 – בֹו ָחְכָמה
mindezek elkészítsék mindazt, amit meghagytam neked. 

 
   )ז, שמות לא(.  ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ָהאֶֹהל,ֵאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ָהָארֹן ָלֵעֻדת ְוֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ָעָליו

A találkozás sátorát és a ládát a bizonyság részére és a födelet, mely 
rajta van és a sátor minden szerelvényét. (2Mózes 31:7.) 

 – ְלצֶֹרְך לּוחֹות ָהֵעדּות – ...a ládát a bizonyság részére... – ְוֶאת ָהָארֹון ָלֵעֻדת
[Vagyis] a bizonyság kőtábláinak céljára.91 

 
   )ח, שמות לא(.  ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת,ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת ֵּכָליו ְוֶאת ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה ְוֶאת ָּכל ֵּכֶליָהְוֶאת 

És az asztalt és edényeit és a tiszta menórát és minden edényét és a 
füstölőszer oltárát. (2Mózes 31:8.) 

 A szín[tiszta] arany – ַעל ֵׁשם ָזָהב ָטהֹור – ...a tiszta [menórát]... – ַהְּטהֹוָרה
miatt92 nevezik így.93 

 

                                                 
88 De miért szükséges bölcsességet adni olyasvalakibe, aki már eleve bölcslelkű?! 
89 Vagyis Becálélen és Oholiávon kívül. 
90 A vers itt két külön csoportra utal: 1. azokra, akiknek már birtokában volt a bölcsesség és 

2. azokra, akik ekkor nyertek bölcsességet. 
91 A ל prefixum, amely rendszerint azt jelenti: „-nak/-nek; vki/vmi részére,” itt olyan 

értelemben szerepel, hogy „valamilyen célra”. 
92 Amelyből készült 
93 Fentebb 25:31. 
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   )ט, שמות לא(.  ְוֶאת ַהִּכּיֹור ְוֶאת ַּכּנֹו,ְוֶאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו

És az égőáldozati oltárt és összes edényeit és a medencét és annak 
talapzatát. (2Mózes 31:9.) 

 
   )י, שמות לא(.  ְוֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן,ְוֵאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד

És a horgolt ruhákat és a szent ruhákat Áronnak, a papnak és fiainak 
ruháit papi szolgálatra. (2Mózes 31:10.) 

 Az én véleményem – אֹוֵמר ֲאִני – És a horgolt ruhákat...94 – ְוֵאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד
az, – ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – [hogy] a vers egyszerű jelentése alapján – ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר – 
lehetetlenség azt mondani, – ֶׁשְּבִבְגֵדי ְכֻהָּנה ְמַדֵּבר – hogy [a vers] itt a papi ruhákról 
beszél, – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ֶאְצָלם – hiszen [rögtön ezután] az áll benne:95 –  ְוֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש
 és – ְוֶאת ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן – és a szent ruhákat Áronnak, a papnak„ – ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן
fiainak ruháit papi szolgálatra.”96 – ְגֵדי ַהְּׂשָרדֶאָּלא ֵאּלּו ִּב  – Ezzel szemben [azt kell, 
hogy mondjuk], hogy ezek a bigdé hászrád – ֵהם ִּבְגֵדי ַהְּתֵכֶלת – azok a „ruhák,” 
[amelyek] kék-bíbor gyapjúból – ְוָהַאְרָּגָמן – és piros-bíbor gyapjúból – ְותֹוַלַעת ָׁשִני – és 
karmazsin színű gyapjúból [készültek], – ָהֲאמּוִרים ְּבַפְרַׁשת ַמָּסעֹות – amelyeket a 
vándorlásokról szóló rész említ:97 – ְוָנְתנּו ֶאל ֶּבֶגד ְּתֵכֶלת – „és tegyék be egy kék-bíbor 
ruhába,”98 – ּוָפְרׂשּו ָעָליו ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן – „és terítsenek rá egy piros-bíbor ruhát,”99 – 

ׂשּו ֲעֵליֶהם ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת ָׁשִניּוָפְר  – „És terítsenek rá karmazsin ruhát.”100 – ְוִנְרִאין ְּדָבַרי – 
Úgy tűnik, helytálló a véleményem, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mivel az áll [a szövegben]: –  ּוִמן
 és a – ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני – és a pirosbíborból – ְוָהַאְרָּגָמן – A kékbíborból„ – ַהְּתֵכֶלת
karmazsinból – ָעׂשּו ִבְגֵדי ְׂשָרד ְלָשֵרת ַּבּקֶֹדׁש – készítették a bigdé szrád, szolgálatra a 
szentélyben,”101 – ְולֹא ֻהְזַּכר ֵׁשׁש ִעָּמֶהם – és a len-t nem említi [a Tóra] közöttük. –  ְוִאם
לֹא  – Mármost valahányszor a papi ruhákról [beszél a Tóra]102 – ְּבִבְגֵדי ְכֻהָּנה ְמַדֵּבר
 – ַאְרָּגָמן אֹו ּתֹוַלַעת ָׁשִני – ,egyetlen egyszer sem találkozunk olyannal – ָמִצינּו ְּבֶאָחד ֵמֶהם

                                                 
94 A Talmud (Jomá 72a.) kifejezetten azt állítja, hogy a bigdé hászrád azonos a bigdé 

köhuná-val, azaz a „papi ruhákkal”. Rási mindazonáltal azon a véleményen van, hogy 
a szöveg egyszerű jelentése szerint ez nem lehetséges, hogy így legyen. 

95 10. vers. 
96 Vagyis a bigdé hászrád-nak valami másra kell utalnia. 
97 4Mózes 4:6-14. 
98 Uo. 12. vers 
99 Uo. 13. vers 
100 Uo. 8. vers 
101 Lentebb 39:1. 
102 Akkor nem hagyhatta volna ki a lent, mivel… 
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hogy a piros bíbor [gyapjút] vagy a karmazsin [gyapjút] – ְּבלֹא ֵׁשׁש – anélkül 
[említené, hogy] a lent [ne említse velük együtt]. 

 – ֵיׁש ְמָפְרִׁשים ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ְוֵׁשירּות – ...És a horgolt ruhákat – ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד
Egyesek úgy magyarázzák ezeket, mint munka és szolgálati ruhákat, –  ְּכַתְרּגּומֹו ְלבּוֵׁשי
 – ְוֵאין לֹו ִּדְמיֹון ַּבִּמְקָרא – ”.ahogyan Onkelosz [is] fordítja: „szolgálati ruhák – ִׁשּמּוָׁשא
Semmi [más] a szrád-hoz hasonló szó nem található  Szentírásban. –  ַוֲאִני אֹוֵמר ֶׁשהּוא
ּום ֶׁשל ַּכַּתְרּג – ;Az én véleményem szerint ez [a szó] az arámiból származik – ָלׁשֹון ֲאַרִּמי
 valamint a – ְוַתְרּגּום ֶׁשל ִמְכָּבר – hasonló a kláim szó [arámi] fordításához103 – ְקָלִעים
michbár [szó arámi] fordításához,104 – ֶׁשָהיּו ֲארּוִגים ְּבַמַחט – melyek mindegyike tűvel 
volt horgolva, – ֲעׂשּוִיים ְנָקִבים ְנָקִבים – lyukacsosra. – ץ ְּבַלַעז"דיילצ  – Ófranciául [az 
ilyen anyagot] lacediz-nek nevezik. 

 
   )יא, שמות לא(.  ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו,ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש

És a kenet olaját és a füstölő fűszerszámot a szentség számára készítsék 
egészen úgy, amint meghagytam néked. (2Mózes 31:11.) 

 és a füstölő fűszerszámot a szentség... – ְוֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש
számára... – ְלצֶֹרְך ַהְקָטַרת ַהֵהיָכל – A célból, hogy [illatos] füst szálljon fel a 
Szentélyben, – ֶׁשהּוא קֶֹדׁש – amely szent.105 

 
   )יב, שמות לא(. ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólott az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (2Mózes 31:12.) 

 
 ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ,ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו

   )יג, שמות לא(. ת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקִּדְׁשֶכםָלַדַע

Te pedig beszélj Izráel fiaihoz következőképpen: Csak szombatjaimat 
őrizzétek meg, mert jel az Közöttem és köztetek, a ti nemzedékeiteken 
át, hogy tudva legyen: Én az Örökkévaló vagyok a ti megszentelőtök. 
(2Mózes 31:13.) 

ְוַאָּתה ַאף ַעל ִּפי  – Te pedig beszélj Izráel fiaihoz...106 – ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 hogy – ְלַצּוֹוָתם ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן – ,Te pedig, jóllehet megbíztalak„ – ֶׁשִהְפַקְדִּתיָך

                                                 
103 Fentebb 27:9., ahol Onkelosz a kláim-ot szrádin-nak – „függönyök” – fordítja 
104 Uo. 4. vers, ahol a szót Onkelosz szrádá-nak fordítja. Mind a szrádin mind pedig 

szrádá szónak a szrád szó a gyökere. 
105 Az „a szentség számára” kifejezetten a Szentély-szolgálatra utal, és kizárólag a 

füstölőszerre vonatkozik, a kenet olajára nem. 



Ki Tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) 23 ָּפָרָׁשת ִּכי ִתָּׂשא 

utasítsd őket a Szentélysátorral kapcsolatos munkák [elvégzésére], – ַאל ֵיַקל ְּבֵעיֶניָך – 
[azért] ne vedd könnyedén az ügyet, – ִלְדחֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת – ne hagyd félresodródni a 
Szombatot – ִמְּפֵני אֹוָתּה ְמָלאָכה – a [Szentélysátor-építési] munkálatok miatt.”107 

ְׁשמֹורּוַאְך ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ִּת  – ...Csak (ách) szombatjaimat őrizzétek meg... –  ַאף
 – ִּבְזִריזּות ַהְּמָלאָכה – Noha talán teljesen leköti figyelmedet – ַעל ִּפי ֶׁשִּתְהיּו ְרדּוִפין ּוְזִריִזין
a [Szentélysátorral kapcsolatos] lázas munkálkodás, – ַׁשָּבת ַאל ִּתָּדֶחה – a Szombatot 
mégse hanyagold el – ִמָּפֶניָה – miatta. [Ezt az értelmezést igazolja az a tény is, hogy] 
 valahányszor az „ách” (csak) vagy a „rák” (egyedül) [szócska] – ָּכל ַאִּכין ְוַרִּקין –
olvasható [a szövegben], – ִמעּוִטין – [azok mindig] a korlátozás vagy kizárás [elvét 
hordozzák]. – ְלַמֵעט ַׁשָּבת – [Itt az „ách” értelme:] kizárja a Szombatot –  ִמְּמֶלאֶכת
 .a Szentélysátorral kapcsolatos bármiféle munkavégzésből – ַהִּמְׁשָּכן

אֹות ְּגדֹוָלה  – ...mert jel az Közöttem és köztetek... – ִּכי אֹות ִהיא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם
 hogy kiválasztottalak – ֶׁשָּבַחְרִּתי ָבֶכם – ,Ez becses jele közöttünk annak – ִהיא ֵּביֵנינּו
benneteket, – ְּבַהְנִחיִלי ָלֶכם – azáltal, hogy rátok hagytam – ֶאת יֹום ְמנּוָחִתי – az Én 
pihenőnapomat, – ִלְמנּוָחה – hogy azon megpihenjetek. 

 ennek révén [Hogy] – ָהֻאּמֹות ָּבּה – ...hogy tudva legyen... – ָלַדַעת
[megtudják] a népek, – ְמַקִּדְׁשֶכם' ִּכי ֲאִני ה  – hogy Én, az Örökkévaló vagyok a ti 
megszentelőtök. 

 
מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה  ְמַחְלֶליָה ,ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם

   )יד, שמות לא(. ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה

És őrizzétek meg a szombatot, mert szentség az számotokra; aki 
megszentségteleníti, halállal haljon, és az a lélek, aki munkát végez 
azon, legyen kiirtva népe kebeléből. (2Mózes 31:14.) 

 – ִאם ֵיׁש ֵעִדים ְוַהְתָרָאה – halállal haljon... [a földi bíróságáltal]108... – מֹות יּוָמת
feltéve, hogy vannak tanúi [a szombatszegésnek] és figyelmeztetésben [is 
részesítették az elkövetőt]. 

 Ha nem – ְּבלֹא ַהְתָרָאה – legyen kiirtva [az Ég büntetése által]... – ְוִנְכְרָתה
[részesítették] figyelmeztetésben. 

                                                                                                                                      
 
 
106 1. Miért a hangsúly a „Te pedig”-en? 2. Miért helyezi az Írás a Szombatot a Miskán-

építéssel kapcsolatos instrukciók mellé? 
107 Lásd még a 2Mózes 35:2-höz írt Rási-kommentárt. 
108 A mot jumát és a vönichrötá ellentmondani látszanak egymásnak, ha ugyanis a 

szombat megszentségtelenítéséért bírósági halál büntetés jár, akkor az nem égi kiirtás, 
kárét, és viszont. 
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 aki profán [Vagyis] – ַהּנֹוֵהג ָּבּה חֹול – ...aki megszentségteleníti... – ְמַחְלֶליָה
módon viszonyul hozzá – ִּבְקֻדָּׁשָתּה – szentsége ellenére.109 

 
 ָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ,ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש ַליהָֹוהֵׁשֶׁשת 

   )טו, שמות לא(. ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת

Hat napon át legyen munkának végzése és a hetedik napon nyugalom 
szombatja legyen, szentség az Örökkévalónak; aki munkát végez a 
szombat napján, halállal haljon. (2Mózes 31:15.) 

 pihentető [:Jelentése] – ְמנּוַחת ַמְרּגֹוַע – .nyugalom szombatja – ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון
nyugalom, – ְולֹא ְמנּוַחת ֲעַראי – és nem amolyan tessék-lássék nyugalom.110 

ןַׁשַּבת ַׁשָּבתֹו  – ...sábát sábáton... – ְלָכְך ְּכָפלֹו ַהָּכתּוב – Azért kettőzi meg a 
vers a sábát szót, – לֹוַמר – hogy tudassa veled, – ֶׁשָאסּור ְּבָכל ְמָלאָכה – hogy 
mindenféle „munkavégzés” tilos, – ּו אֹוֶכל ֶנֶפׁשלֲאִפי  – még az is, ami ételkészítéssel 
kapcsolatos. – ְוֵכן יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו – Jom Kipurral kapcsolatban is ez áll [a 
Tórában]: – ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם – „sábát sábáton legyen ez nektek,”111 –  ָאסּור ְּבָכל
 Míg ugyanakkor az – ֲאָבל יֹום טֹוב – .mindenféle „munkavégzés” tilos – ְמָלאָכה
Ünnepeket illetően – לֹא ֶנֱאַמר ּבֹו ִּכי ִאם – csupán ez áll:112 – ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון – „az 
első napon sábáton legyen – ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון – és a nyolcadik napon sábáton 
legyen.”113 – ֲאסּוִרים ְּבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה – [Ezeken a napokon] tilos minden nemű 
munkavégzés, – ּוֻמָּתִרים ִּבְמֶלאֶכת אֹוֶכל ֶנֶפׁש – ám megengedett az a munka, ami 
ételkészítésre irányul. 

'קֶֹדׁש ַלה  – ...szentség az Örökkévalónak... – ְׁשִמיַרת ְקֻדָּׁשָתּה ִלְׁשִמי – 
Szentségének megőrzése az Én Nevemért, – ּוְבִמְצָוִתי – és az Én parancsolatomért 
történjen.114 

 
   )טז, שמות לא(.  ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם,ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת

És őrizzék meg Izráel gyermekei a szombatot, hogy megtartsák a 
szombatot nemzedékeiken át örök szövetségül. (2Mózes 31:16.) 

 

                                                 
109 Lásd a 3Mózes 21:9-hez írt Rási-kommentárt. 
110 Vagyis nem csupán egy fizikai értelemben vett nyugalom, hanem egy a hétköznapok 

aggodalmaitól és lelki gyötrelmeitől való megnyugvás is. 
111 Uo. 23:32. 
112 Szukkot ünnepére vonatkozóan. 
113 Uo. 39. vers. 
114 Nem pedig a szombattartó személy testi örömeit szolgálandó. 
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 ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ,ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם
   )יז, שמות לא(. ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש

Köztem és Izráel fiai között jel az mindörökre; mivelhogy hat napon át 
alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, és a hetedik napon szünetet 
tartott, és megpihent. (2Mózes 31:17.) 

 Ahogyan Onkelosz – ְּכַתְרגּומֹו ְוָנח – .és megpihent (vájináfás)... – ַוִּיָּנַפׁש
fordítja: „vönách” (és megpihent). – ְוָכל ְלׁשֹון נֹוֶפׁש הּוא ְלׁשֹון ֶנֶפׁש – A „nofes” minden 
alakja a „nefes” (lélek) szóból [származik], – ֶׁשֵּמִׁשיב ַנְפׁשֹו ּוְנִׁשיָמתֹו – vagyis: visszanyeri 
lelkét és lélegzetét – ְּבַהְרִּגיעֹו ִמּטֹוַרח ַהְּמָלאָכה – azáltal, hogy fárasztó munkáját 
[abbahagyva] megpihen. – ּוִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו – Mármost Ő, Akiről az áll [az Írásban, 
hogy]: – לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע – „Nem ismer fáradtságot, sem bágyadtságot,”115 –  ְוָכל
 – és minden „munkájának” [elvégzése egyetlen] szavába [kerül],116 – ָּפֳעלֹו ְּבַמֲאָמר
 – ,azért vonatkoztatta Magára a „pihenés” [fogalmát] [csupán] – ִהְכִּתיב ְמנּוָחה ְּבַעְצמֹו
ַמה ֶּׁשִהיא ְיכֹוָלה  – ,hogy úgy magyarázza meg [a dolgot az emberi] fülnek – ְלַׂשֵּבר ָהאֶֹזן
 hogy az meg is hallja.117 – ִלְׁשמֹוַע

 
.  ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים,ִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדתַו
   )יח, שמות לא(

És midőn befejezte hozzája intézett beszédét Szináj hegyén, átadta 
Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat. 
(2Mózes 31:18.) 

 A – ֵאין ֻמְקָדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה – átadta Mózesnek, stb.118... – ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְוגֹוֵמר
Tórában nem létezik „korábban” vagy „későbben.”119 – ַמֲעֶׂשה ָהֵעֶגל – [Itt is:] az 
[arany]borjúval kapcsolatos esemény – קֹוֶדם ְלִצּוּוי ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָיִמים ַרִּבים ָהָיה – több 
nappal megelőzte a Szentélysátorral kapcsolatos munkára vonatkozó parancsolatot. 
 – ִנְׁשַּתְּברּו ַהֻּלחֹות – Ugyanis Támmuz tizenhetedikén –  ָעָׂשר ְּבַתּמּוזִׁשְבָעהֶׁשֲהֵרי ְּב –
[Mózes] összetörte az [első] kőtáblákat,120 – ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים – Jom Kipur napján pedig 

                                                 
115 Jesájá 40:28. 
116 Következésképpen a „pihenés” fogalma Számára elképzelhetetlen. 
117 Azaz meg is értse. 
118 Ezzel a verssel kezdődik el az aranyborjú révén elkövetett bűn elbeszélése. 
119 Vagyis a Tórában ismertetett események nem szükségszerűen követik egymást 

időrendben. 
120 Azon a napon, amikor Mózes lejött a hegyről a kőtáblákkal, és ott találta Izrael fiait, 

amint épp az aranyborjút imádták. 
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 – az Örökkévaló megbékíttetett az izraelitákkal.121 – ִנְתַרָּצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל –
ןִהְתִחילּו ְּבִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכ – A következő napon – ּוְלָמֳחָרת  – elkezdtek adományokkal 
hozzájárulni a Szentélysátor [építéséhez], – ְוהּוַקם ְּבֶאָחד ְּבִניָסן – amelyet [aztán] 
Niszán elsején állítottak fel. 

 :Hiányosan van írva – ְּכַכּלֹתֹו ְּכִתיב ָחֵסר – ...midőn befejezte... – ְּכַכּלֹתֹו
köcháláto,122 – ְמְסָרה לֹו ּתֹוָרהֶׁשִּנ  – [azt sejtetve,] hogy a Tóra úgy lett átadva neki, – 
 mint ahogyan egy menyasszonyt [adnak – ְּכַכָּלה ֶלָחָתן – ;mint egy ajándék – ְּבַמָּתָנה
oda] a vőlegénynek, – ֶׁשּלֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְלמֹוד ֻּכָּלּה – [másképp] ugyanis nem tudta volna 
megtanulni az egészet – ִּבְזַמן מּוָעט ָּכֶזה – ilyen rövid idő alatt. – ָּדָבר ַאֵחר – [A 
köcháláto alak] egy ettől eltérő magyarázata: – ַאְרָּבָעה  ְוֶעְׂשִריםַמה ַּכָּלה ִמְתַקֶּׁשֶטת ְּב
ֵהן  – ,Amiképpen a menyasszony azzal a 24 ékítménnyel díszíti fel magát – ִקּׁשּוִטין
 – ַאף ַּתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך – amelyeket Jesájá könyve sorol fel,123 – ָהֲאמּוִרים ְּבֵסֶפר ְיַׁשְעָיה
ugyanúgy egy Tóra-tudósnak is muszáj – ְסָפִריםַאְרָּבָעה ְו ֶעְׂשִריםִלְהיֹות ָּבִקי ְּב  – alaposan 
megismernie a huszonnégy könyvet.124 

ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֶׁשִּבְוֵאֶּלה  – ...hozzája intézett beszédét... – ְלַדֵּבר ִאּתֹו
 A Mispátim [hetiszakaszba foglalt] törvényeket és rendelkezéseket – ַהִּמְׁשָּפִטים
[illetően]. 

ַלֵּמדְמ – hozzája intézett beszédét...125... – ְלַדֵּבר ִאּתֹו  – Ez azt tanítja, –  ֶׁשָהָיה
 hogy Mózes [végig]hallgatta [a Tórát] az Örökkévaló – מֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַהְּגבּוָרה
„szájából”, – ְוחֹוְזִרין ְוׁשֹוִנין ֶאת ַהֲהָלָכה ְׁשֵניֶהם ָיַחד – majd együtt átvették és 
tanulmányozták a háláchá-t. 

 – ֶׁשָהיּו ְׁשֵּתיֶהן ָׁשוֹות – luchát-nak van írva,126 – ֻלַחת ְּכִתיב – .kőtáblákat... – ֻלחֹת
[jelezve,] hogy mindkettő egyforma [méretű] volt. 

 
                                                 
121 És ezt követően történt, hogy az Örökkévaló parancsot adott nekik a miskán 

megépítésére. 
122 Vagyis a ל után hiányzik a ו, és ezért úgy fest, mintha az állna a szövegben, hogy 

köcháláto, azaz: „mint a menyasszonya”. 
123 3:18-22. 
124 Vagyis azt a 24 könyvet, amelyből a Tóra a Növiim és a Kötuvim épül fel. A Biblia 24 

könyve úgy áll össze, hogy a Tóra öt könyvből áll, a Proféták nyolc könyvből áll és a 
Szent íratok tizenegy könyvből áll. Ezek a következők: 1. Brésit (1Mózes), 2. Smot 
(2Mózes), 3. Vájikrá (3Mózes), 4. Bámidbár (4Mózes), 5. Dvárim (5Mózes); 6. 
Jósuá, 7. Bírák, 8. Sámuel (1-2), 9. Királyok (1-2), 10. Jesájá, 11. Jeremiás, 12. 
Jechezkél, 13. A tizenkét próféta; 14. Zsoltárok, 15. Példabeszédek, 16. Jób, 17. 
Énekek éneke, 18. Rut, 19. Siralmak, 20. Prédikátor, 21. Eszter, 22. Dániel 23. 
Ezrá (és Nechemjá), 24. Krónikák (1-2). 

125 Az ito szó szerint azt jelenti, hogy „vele”. Nem lett volna helyesebb az éláv – 
„neki/hozzá” – alakot használni? 

126 Vagyis nincsen ו a ח után. Ez formailag egyes számú alak. 



Ki Tiszá (2Mózes 30:11–34:35.) 27 ָּפָרָׁשת ִּכי ִתָּׂשא 

  ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו,ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר
. ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו

  )א, שמות לב(

És látta a nép, hogy Mózes késlekedik lejönni a hegyről és 
összecsoportosult a nép Áron körül és szólottak neki: Kelj fel, készíts 
nekünk isteneket, akik járni fognak előttünk, mert ez a férfiú, Mózes, 
aki felhozott bennünket Egyiptom országából – nem tudjuk, mi történt 
vele. (2Mózes 32:1.) 

ִאיחּורְּכַתְרּגּומֹו ְלׁשֹון  – ...hogy Mózes késlekedik (bosés)... – ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה  – [A 
„bosés” szót úgy kell érteni,] ahogyan Onkelosz fordítja: egy „késés” értelmű 
kifejezésként. – ְוֵכן ּבֵֹׁשׁש ִרְכּבֹו – Hasonlóan: „...késik (bosés) harci kocsija”127 –  ַוָּיִחילּו
 Addig vártak, míg már késő (bos) volt...”.128„ [:vagy] – ַעד ּבֹוׁש

 előtte – ָאַמר ָלֶהם – ,Mert amikor Mózes felment a hegyre – ִּכי ְּכֶׁשָעָלה מֶֹׁשה ָלָהר –
azt mondta nekik: – ְלסֹוף ַאְרָּבִעים יֹום – „Negyven nap elteltével129 –  ֲאִני ָבא ְּבתֹוְך ֵׁשׁש
 visszatérek [az első] hat órán belül [azaz még a negyvenedik nap délideje – ָׁשעֹות
előtt].” – ַּכְּסבּוִרים ֵהם ֶׁשאֹותֹו יֹום ֶׁשָעָלה – Azt hitték, hogy az a nap, amikor felment, – 
 ő (Mózes) – ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם ְׁשֵלִמים – ,beleszámít [a negyven napba] – ִמן ַהִּמְנָין הּוא
azonban valójában „teljes nap”-okról beszélt nekik, – ַאְרָּבִעים יֹום ְוֵלילֹו ִעּמֹו – [azaz] 
negyven napról, az előestékkel [együtt]. – ְויֹום ֲעִלָּיתֹו – Ám felmenetele napjának – 
ְּבִסיָון ָעָלה ִׁשְבָעהְּבֶׁשֲהֵרי  – ,estéje nem volt része [a negyven napnak] – ֵאין ֵלילֹו ִעּמֹו  – 
mivel sziván 7-én ment fel.130 – ִנְמָצא יֹום ַאְרָּבִעים – Következésképp a tényleges 
negyvenedik nap – ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז – támuz tizenhetedike volt.  

ִׁשָּׁשה ָעָׂשרְּב –  – [Támuz] tizenhatodikán – ָּבא ַהָּׂשָטן ְוִעְרֵּבב ֶאת ָהעֹוָלם – jött a Sátán 
és zűrzavart idézett elő a világban – ְוֶהְרָאה ְּדמּות חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה ְוִעְרּבּוְבָיא – azzal, hogy 
sötétség, ború és fejetlenség látszatát keltette, – לֹוַמר – [hogy ezzel arra indítsa az 
embereket,] hogy azt mondják: – ַוַּדאי ֵמת מֶֹׁשה – „Mózes biztos meghalt, –  ְלָכְך ָּבא
 Azt mondta nekik [a – ָאַמר ָלֶהם – ”.ezért lett úrrá zűrzavar a világon – ִעְרּבּוְבָיא ָלעֹוָלם
Sátán]: – ֵמת מֶֹׁשה – „Mózes [valóban] meghalt, – ֶׁשְּכָבר ָּבאּו ֵׁשׁש ָׁשעֹות – mert már 

                                                 
127 Bírák 5:28. 
128 Uo. 3:25. 
129 Vagyis a negyvenedik napon. 
130 Kora reggel; s ezért – mivel sziván 7-ének előestéjén még nem volt fenn a hegyen – ez 

a nap nem számítandó a negyven közé. 



28 A Rási kommentár a Tórához 

eltelt hat óra,131 – ְולֹא ָּבא ְוכּו'  – és ő még mindig nem érkezett meg stb.”,132 – 
  amint erről a [Talmud] Sábát traktátusában olvashatunk.133 – ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת

 [Kénytelenek vagyunk a fenti értelmezést elfogadni, ugyanis] – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר –
lehetetlenség azt állítani, – לֹא ָטעּו ֶאָּלא ַּבּיֹום ַהְּמֻעָּנןֶׁש  – hogy tévedésük134 csupán egy 
felhős napnak volt tulajdonítható, – ֵּבין קֹוֶדם ֲחצֹות ֵּבין ְלַאַחר ֲחצֹות – [úgy hogy 
összekeverték] a délelőttöt a délutánnal, [vagyis csupán abban tévedtek, hogy azt 
hitték, már elmúlt dél,] – ֶׁשֲהֵרי לֹא ָיַרד מֶֹׁשה ַעד יֹום ַהָּמֳחָרת – Mózes ugyanis csak 
másnap tért vissza, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:135 – ַוַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת – „Erre másnap136 
korán felkeltek – ַוַּיֲעלּו עֹלֹת – és égőáldozatokat mutattak be...”. 

ְלכּו ְלָפֵנינּוֲאֶׁשר ֵי  – ...akik járni fognak előttünk...137 ֱאלֹהֹות ַהְרֵּבה ִאּוּו ָלֶהם – 
Több isten után áhítoztak. 

ְּכִמין ְּדמּות מֶֹׁשה ֶהְרָאה  – mert ez (ze) a férfiú, Mózes...138... – ִּכי ֶזה מֶֹׁשה ָהִאיׁש
ֶׁשּנֹוְׂשִאים  – ,A Sátán megmutatta nekik Mózes [valamiféle] alakmását – ָלֶהם ַהָּׂשָטן
 amint vitték magasan fenn az égen.139 – אֹותֹו ַּבֲאִויר ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים

 aki felhozott bennünket Egyiptom... – ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
országából... – ְוָהָיה מֹוֶרה ָלנּו ֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה ָּבּה – és mutatta nekünk az utat, hogy 
merre menjünk; – ַעָּתה ְצִריִכין ָאנּו ֵלאלֹהּות – most viszont, [hogy meghalt,] istenekre 
van szükségünk, – ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו – akik majd előttünk járnak, [és mutatják az 
utat].140  

 

                                                 
131 Ez a „bosés”-ből van levezetve: „báu ses” – „hat óra eljött (eltelt)” (Talmud, uo.). 
132 Mire aztán nekiláttak és megcsinálták az aranyborjút. 
133 89a. 
134 Feltételezésük, miszerint Mózesnek tizenhatodikán kell visszaérkezni, alapvetően helyes 

volt. 
135 2Mózes 32:6. 
136 Támuz 17-én. 
137 Miért a többes szám? 
138 A „ze” mutató névmást akkor használják, amikor ténylegesen rámutatnak valamire. 
139 Ezzel is demonstrálva számukra, hogy Mózes meghalt. 
140 Annak ellenére, hogy Mózes nem volt isten, ők mégis arra hivatkoztak, hogy őt csak 

„istenek” tudják helyettesíteni. 




