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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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Smini (3Mózes 9–11.) ְׁשִמיִני ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Az „avatás hét napját” követő nyolcadik napon Áron és fiai megkezdik 
kohanitákként (papokként) való ténykedésüket. Tűz jön ki az Örökkévaló színe 
elől, és elemészti az oltárra helyezett égőáldozatot, s az Isteni Jelenlét 
aláereszkedik, hogy a Szentélyben lakozzék.  (3Mózes 9.) 

• Áron két idősebb fia, Nádáv és Ávihu „idegen tüzet” visz az Örökkévaló színe 
elé, „amit [Ő] nem parancsolt nekik”, és meghalnak az Örökkévaló színe előtt. 
Áron némán áll az őt ért tragédia láttán. Az Örökkévaló ezek után megtiltja a 
kohanitáknak, hogy bort vagy alkoholt fogyasszanak a szentélyi szolgálat előtt. 
Mózes és Áron később összekülönbözik egy, az áldozatokkal kapcsolatos jogi 
kérdésen, végül azonban Mózes Áronnak ad igazat.  (3Mózes 10.) 

• Isten előírja a kóserság szabályait, meghatározza a fogyasztható és a tiltott 
állatfajokat. A szárazföldi állatok közül azok fogyaszthatók, amelyek hasított 
patájúak és kérődzők; a halak közül az kóser, amelynek pikkelye és uszonya 
van; felsorol az Írás egy sor nem kóser madárfajt valamint négy kóser rovart 
(négyféle sáskafajt) is.  (3Mózes 11:1–28.) 

• A heti szakaszban szó esik továbbá a rituális tisztaság egyes szabályairól, többek 
között a mikve (rituális fürdő) valamint a források tisztító erejéről. Az 
Örökkévaló elrendeli Izrael népének, „hogy különbséget tegyetek a tisztátalan 
és a tiszta között.”  (3Mózes 11:29–47.) 

 
  )א, ויקרא ט. ( ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל,ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו

És történt a nyolcadik napon, Mózes szólította Áront és fiait és Izráel 
véneit. (3Mózes 9:1.) 

 A – ְׁשִמיִני ַלִּמּלּוִאים – ...És történt a nyolcadik napon – ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני
beiktatás [nyolcadik napján]. – הּוא רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן – Ez [a „nyolcadik nap”] niszán hó 
elsején [volt], – ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן ּבֹו ַבּיֹום – ugyanezen a napon állították fel a Miskán-t, 
 és ezé [a napé] lett a tíz korona [amelyek mindegyike bizonyos – ְוָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות –
események első vagy legkiemelkedőbb jelentkezését szimbolizálja],1 –  ַהְּׁשנּויֹות ְּבֵסֶדר
 .amelyről a Széder Olám2 beszél – עֹוָלם

                                                 
1 A tíz kiemelkedő esemény a következő: 1. vasárnap azaz a Teremtés első napja volt (mivel a papok 

beiktatására is vasárnap került sor); 2. a törzs-fejedelmek ekkor hozták az első áldozatokat; 3. 
Lévi törzsének és Áron családjának a papságba való beiktatására ekkor került sor; eladdig a 
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ֶׁשַעל  – ,Hogy bejelentse nekik – ְלַהְׁשִמיָעם – .és Izráel véneit… – ּוְלִזְקֵני ִיְשָֹרֵאל
ִנְכָנסַאֲהרֹן  – hogy isteni parancsra [történt az,] – ִּפי ַהִּדּבּור  – [hogy] Áron belépett [a 
Miskán-ba] – ַאֲהרֹן ִנְכָנס – és ott főpapként szolgált, – ְולֹא יֹאְמרּו – hogy ne mondják 
majd [az emberek], – ֵמֵאָליו ִנְכָנס – hogy [Áron] önhatalmúlag lépett be oda. 

 
. הָוהְֹי  ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָֹוה,ָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה ְּתִמיִמםַוּיֹאֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל ֶּבן ָּב

 )ב, ויקרא ט(

És mondta Áronnak: Végy egy fiatal borjút vétekáldozatnak és egy kost 
égőáldozatnak, hibátlanokat, és áldozd az Örökkévaló színe előtt. 
(3Mózes 9:2.) 

 – ,Hogy tudassa [Áronnal] – ְלהֹוִדיַע – ...Végy egy fiatal borjút… – ַקח ְלָך ֵעֶגל
 – hogy Isten megbocsátott neki e borjú révén – ֶׁשִּכֵּפר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ְיֵדי ֵעֶגל ֶזה
 az általa (azaz Áron által) [korábban] készített [arany]borjúval – ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל ֶׁשָעָשֹה
[elkövetett] tettéért.3 

 
.  ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ְלעָֹלה,ְוֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר

  )ג, ויקרא ט(

És szólj Izráel fiaihoz, mondván: Vegyetek egy kecskebakot 
vétekáldozatnak és egy borjút és egy juhot, egyéveseket, hibátlanokat 
égőáldozatnak; (3Mózes 9:3.) 

 
.  ִּכי ַהּיֹום ְיהָֹוה ִנְרָאה ֲאֵליֶכם,ְוׁשֹור ָוַאִיל ִלְׁשָלִמים ִלְזּבַֹח ִלְפֵני ְיהָֹוה ּוִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן

 )ד, ויקרא ט(

...és egy ökröt és egy kost békeáldozatnak, hogy áldozzátok az 
Örökkévaló színe előtt, és lisztáldozatot, olajjal keverve, mert ma 
megjelenik az Örökkévaló nektek. (3Mózes 9:4.) 

                                                                                                                                      
 

papság az elsőszülött fiúk kezében volt; 4. a Szentélyszolgálat ezen a napon kezdődött meg; 5. a 
mennyei tűz ezen a napon szállt alá; 6. először fogyasztottak áldozati húst a Miskán udvarán; 7. 
a Söchiná (Isteni Dicsfény) „alászállt” a Sátorra; 8. Izrael meg lett áldva; 9. a helyi oltárokra 
vonatkozó tilalom ezen a napon lépett életbe; 10. Niszán hónap ekkor lett beiktatva, mint az év 
első hónapja (lásd 2Mózes 12:2.). 

2 7. fejezet; a Széder Olám egy Midrás, amely kifejezetten a Bibliában található kronológiai renddel 
foglalkozik. 

3 2Mózes 32:4. 
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ִנְרָאה ֲאֵליֶכם' ִּכי ַהּיֹום ה  – ...mert ma megjelenik az Örökkévaló nektek. – 
ה ְיֵדיֶכםְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנתֹו ְּבַמֲעֵׂש  – Hogy az Ő Schiná-ját a ti kezetek munkáján4 

nyugtassa; – ְלָכְך ָקְרָּבנֹות ַהָּללּו ָּבִאין חֹוָבה ְליֹום ֶזה – ezért kötelező jellegűek az áldozatok 
erre a napra. 

 
, ויקרא ט. (ל ָהֵעָדה ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַוִּיְקְרבּו ָּכ,ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶאל ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד

 )ה

És odavitték azt, amit megparancsolt Mózes, a találkozás sátra elé; és 
közelebb jött az egész község és megállottak az Örökkévaló színe előtt. 
(3Mózes 9:5.) 

 
 )ו, ויקרא ט. ( ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ְיהָֹוה, ְיהָֹוה ַּתֲעׂשּוַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה

És szólt Mózes: Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy 
cselekedjétek; és megjelenik nektek az Örökkévaló dicsősége. (3Mózes 
9:6.) 

 
 , ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְתָך ְוֶאת עָֹלֶתָך ְוַכֵּפר ַּבַעְדָך ּוְבַעד ָהָעםַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח

 )ז, ויקרא ט. (ַוֲעֵׂשה ֶאת ָקְרַּבן ָהָעם ְוַכֵּפר ַּבֲעָדם ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה

És mondta Mózes Áronnak: Jöjj közelebb az oltárhoz, és készítsd el 
vétekáldozatodat és égőáldozatodat, hogy engesztelést szerezz 
magadnak és a népnek; és készítsd el a nép áldozatát, hogy engesztelést 
szerezz számukra, amint megparancsolta az Örökkévaló. (3Mózes 9:7.) 

 [Ugyanis] – ֶׁשָהָיה ַאֲהרֹן ּבֹוׁש – ...Jöjj közelebb az oltárhoz… – ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח
Áron szégyellte magát, – ְוָיֵרא ָלֶגֶׁשת – és félt közelebb menni. – ָאַמר לֹו מֶֹׁשה – Mózes 
[ezért] így szólt hozzá: – ָלָמה ַאָּתה ּבֹוׁש – Miért szégyenkezel? – ְלָכְך ִנְבַחְרָּת – [Hiszen] 
erre lettél kiválasztva?! 

 Itt nem újabb áldozatokról] – ֵעֶגל ֶּבן ָּבָקר – ...vétekáldozatodat… – ֶאת ַחָּטאְתָך
van szó, hanem az előbb5 említett] fiatal borjúról. 

 .A kost – ָהָאִיל – ...és égőáldozatodat… – ְוֶאת עָֹלֶתָך
 A kecskebakot, a – ְׂשִעיר ִעִּזים ְוֵעֶגל ָוֶכֶבׂש – ...a nép áldozatát… – ָקְרַּבן ָהָעם

borjút és a juhot.6 – ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ֵעֶגל – Valahányszor „borjú” (égel) áll [a 

                                                 
4 Vagyis a Miskán-on, a pusztai Szentélyen. 
5 2. vers. 
6 Amelyekről a 3. versben van szó. 



4 A Rási kommentár a Tórához 

szövegben], – ֶּבן ָׁשָנה הּוא – az egyévesre [utal], – ּוִמַּכאן ַאָּתה ָלֵמד – és [ez a 
szövegértelmezési szabály] innen7 következtethető. 

 
 )ח, ויקרא ט. ( ַוִּיְׁשַחט ֶאת ֵעֶגל ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו,ַאֲהרֹן ֶאל ַהִּמְזֵּבַחַוִּיְקַרב 

Erre közelebb jött Áron az oltárhoz és levágta a vétekáldozat borjúját, 
amely az övé volt. (3Mózes 9:8.) 

 
 ְוֶאת ַהָּדם ָיַצק ֶאל , ַּבָּדם ַוִּיֵּתן ַעל ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַחַוַּיְקִרבּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו ַוִּיְטּבֹל ֶאְצָּבעֹו

 )ט, ויקרא ט. (ְיסֹוד ַהִּמְזֵּבַח

És odavitték hozzá Áron fiai a vért és ő bemártotta ujját a vérbe és tett 
belőle az oltár szarvaira; és a vért kiöntötte az oltár talapzatára... 
(3Mózes 9:9.) 

 
 ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ,ְוֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהְּכָליֹת ְוֶאת ַהּיֶֹתֶרת ִמן ַהָּכֵבד ִמן ַהַחָּטאת ִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה

 )י, ויקרא ט. (ֶאת מֶֹׁשה

...de a zsírt, a veséket, a hártyát a májról a vétekáldozatból 
elfüstölögtette az oltáron, amint megparancsolta az Örökkévaló 
Mózesnek. (3Mózes 9:10.) 

 
  )יא, ויקרא ט. ( ָׂשַרף ָּבֵאׁש ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה,ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור

És a húst és a bőrt elégette a tűzben, a táboron kívül. (3Mózes 9:11.) 

לֹא ָמִצינּו ַחָּטאת ִחיצֹוָנה  – …És a húst és a bőrt – ְוֶאת ַהָּבָׂשר ְוֶאת ָהעֹור ְוגֹוֵמר
 – ֶאָּלא זֹו – ,Nem találunk olyan „külső” vétekáldozatot8, amelyet elégetnek – ִנְשֶֹרֶפת
kivéve ezt – ְוֶׁשל ִמּלּוִאים – és a felavatásét9, – ְוֻכָּלן ַעל ִּפי ַהִּדּבּור – és mindet isteni 
parancsra. 

 
 )יב, ויקרא ט. ( ַוַּיְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֵאָליו ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב, ֶאת ָהעָֹלהַוִּיְׁשַחט

És levágta az égőáldozatot és Áron fiai odanyújtották néki a vért, és ő 
elhintette az oltárra köröskörül. (3Mózes 9:12.) 

                                                 
7 A 3. versből, ahol az olvasható, hogy: „egy borjút és egy juhot, egyéveseket”. Rási ezt a szövegrészt 

úgy tekinti, mint ami általánosságban definiálja a borjú terminust. 
8 Vagyis olyan vétekáldozatot, amelynek vérét a kinti oltárra hintik. 
9 A párhuzamos 2Mózes 29:14-gyel kapcsolatban Rási csupán az elsőt említi. 
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 ,Egy kifejezés – ְלׁשֹון הֹוָׁשָטה – ...és [Áron fiai] odanyújtották... – ַוַּיְמִצאּו
amely „átadást” – ְוַהְזָמָנה – és „előkészítést” [jelent]. 

 
 )יג, ויקרא ט. ( ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח,ְוֶאת ָהעָֹלה ִהְמִציאּו ֵאָליו ִלְנָתֶחיָה ְוֶאת ָהרֹאׁש

És odanyujtották neki az égőáldozatot darabjai szerint és a fejet és 
elfüstölögtette az oltáron. (3Mózes 9:13.) 

 
 )יד, ויקרא ט. ( ַוַּיְקֵטר ַעל ָהעָֹלה ַהִּמְזֵּבָחה,ַוִּיְרַחץ ֶאת ַהֶּקֶרב ְוֶאת ַהְּכָרָעִים

És megmosta a beleket és a lábszárakat és elfüstölögtette az 
égőáldozattal az oltáron. (3Mózes 9:14.) 

 
ויקרא . ( ַוִּיַּקח ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ַוִּיְׁשָחֵטהּו ַוְיַחְּטֵאהּו ָּכִראׁשֹון,ַוַּיְקֵרב ֵאת ָקְרַּבן ָהָעם

 )טו, ט

És bemutatta a nép áldozatát, és vette a vétekáldozat bakját, amely a 
népé volt, levágta és bemutatta vétekáldozatnak, mint az előbbit. 
(3Mózes 9:15.) 

 – ָעָׂשהּו ְּכִמְׁשַּפט ַחָּטאת – ...és bemutatta vétekáldozatnak... – ַוְיַחְּטֵאהּו
[Vagyis a vájchátéhu azt jelenti:] a vétekáldozat szabályai szerint bánt vele. 

 Mint a [saját] borját.10 – ָּכֵעֶגל ֶׁשּלֹו – .mint az előbbit... – ָּכִראׁשֹון
 

 )טז, ויקרא ט. ( ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט,ַוַּיְקֵרב ֶאת ָהעָֹלה

És bemutatta az égőáldozatot, és elkészítette a törvény szerint. (3Mózes 
9:16.) 

ַהְמפָֹרׁש ְּבעֹוַלת ְנָדָבה  – .és elkészítette a törvény szerint... – ַוַּיֲעֶׂשָה ַּכִּמְׁשָּפט
 a önként hozott égőáldozattal [A szerint a törvény szerint, amelyet] – ְּבַוִּיְקָרא
[kapcsolatban] ismertet a 3Mózes 1.11 

 
 )יז, ויקרא ט. (ַהּבֶֹקר ִמְּלַבד עַֹלת ,ַוַּיְקֵרב ֶאת ַהִּמְנָחה ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו ִמֶּמָּנה ַוַּיְקֵטר ַעל ַהִּמְזֵּבַח

                                                 
10 Vagyis a 7. versben említett vétekáldozatot. Mivel a szertartás során két borjút áldoztak fel, egyet a 

második versben (vétekáldozatként) és egyet a harmadik versben (égőáldozatként), Rásinak 
közelebbről meg kellett határoznia, melyik borjúra történik itt utalás. 

11 3-13. vers. A Tóra ezekben a versekben ismerteti az általános égőáldozat, nevezetesen a szabad 
akaratból hozott áldozat „törvényeit;” amint az a 3Mózes 1:2-ben áll: „Ha egy ember közületek 
bemutat áldozatot.” 
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És bemutatta a lisztáldozatot, megtöltötte tenyerét belőle és 
elfüstölögtette az oltáron, a reggeli égőáldozaton kívül. (3Mózes 9:17.) 

 Ez a kmicá – ִהיא ְקִמיָצה – ...megtöltötte tenyerét belőle... – ַוְיַמֵּלא ַכּפֹו
[azaz a maroknyi elkülönítése]. 

ָּכל ֵאֶּלה ָעָשֹה ַאַחר עֹוַלת  – .a [reggeli] égőáldozaton kívül... – ִמְּלַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר
 .Mindezt a mindennapi égőáldozatot követően csinálta – ַהָּתִמיד

 
ְמִצאּו ְּבֵני ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּדם ֵאָליו  ַוַּי,ַוִּיְׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור ְוֶאת ָהַאִיל ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ָלָעם

 )יח, ויקרא ט. (ַוִּיְזְרֵקהּו ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

És levágta az ökröt is meg a kost a nép számára való békeáldozatul; és 
Áron fiai odanyujtották neki a vért és ő elhintette az oltárra köröskörül; 
(3Mózes 9:18.) 

 
 )יט, ויקרא ט. ( ּוִמן ָהַאִיל ָהַאְלָיה ְוַהְמַכֶּסה ְוַהְּכָליֹת ְויֶֹתֶרת ַהָּכֵבד,ְוֶאת ַהֲחָלִבים ִמן ַהּׁשֹור

...és az ökör zsírját és a kosból a farkát és a betakaró hájat, a veséket 
és a májnak hártyáját. (3Mózes 9:19.) 

 a zsigereket [vagyis] – ֵחֶלב ַהְמַכֶּסה ֶאת ַהֶּקֶרב – ...a betakaró... – ְוַהְמַכֶּסה
betakaró hájat.12 

 
 )כ, ויקרא ט. ( ַוַּיְקֵטר ַהֲחָלִבים ַהִּמְזֵּבָחה,ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות

És rátették a zsírt a szegyekre, és elfüstölögtették a zsírt az oltáron. 
(3Mózes 9:20.) 

ְלַאַחר  – ...És rátették a zsírt a szegyekre – ַוָּיִׂשימּו ֶאת ַהֲחָלִבים ַעל ֶהָחזֹות
 az a kohén, aki a lengetést – ְנָתָנן ּכֵֹהן ַהֵּמִניף – A „lengetést” követően – ַהְּתנּוָפה
[végezte], odaadta azokat – ְלכֵֹהן ַאֵחר – egy másik kohén-nek, – ִטיָרםְלַהְק  – hogy [az] 
elfüstölögtesse azokat; – ִנְמְצאּו ָהֶעְליֹוִנים ְלַמָּטה – [így az, amelyik eddig] felül volt, 
[most] alulra [került].13 

 
 ) כא,ויקרא ט. ( ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה,ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת ׁשֹוק ַהָּיִמין ֵהִניף ַאֲהרֹן ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה

És a szegyeket és a jobb combot lengette Áron lengetéssel az 
Örökkévaló színe előtt, amint megparancsolta Mózes. (3Mózes 9:21.) 

                                                 
12 Noha a „háj” szót itt nem említi a szöveg, mégis érthető, mivel a kifejezés: „a zsírt, amely takarja a 

belső részeket,” többször is megjelenik fentebb – 2Mózes 29:13.; 29:22.; 3Mózes 3:3.; 3:9.; 
3:14.; 4:8.; 7:3. 

13 Ahogyan azt Rási a 7:30-hoz fűzött kommentárjaiban elmagyarázta. 
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ויקרא . ( ַוֵּיֶרד ֵמֲעׂשֹת ַהַחָּטאת ְוָהעָֹלה ְוַהְּׁשָלִמים, ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם]ידו[ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת 

 ) כב,ט

És Áron fölemelte két kezét a nép felé és megáldotta őket, és leszállt, 
elkészítvén a vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot. 
(3Mózes 9:22.) 

 – :A kohénok áldásával – ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים – ...és megáldotta őket... – ַוְיָבְרֵכם
 – ִיָּׂשא – ,Sugároztassa [feléd az Ő Orcáját] – ָיֵאר – ,Áldjon meg téged – ְיָבֶרְכָך
Fordítsa [az Örökkévaló az Ő arcát feléd].14 

 az oltárról.15 – ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח – ...és leszállt... – ַוֵּיֶרד
 

.  ַוֵּיָרא ְכבֹוד ְיהָֹוה ֶאל ָּכל ָהָעם, ָהָעםַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת
 )כג, ויקרא ט(

És bement Mózes és Áron a Találkozás Sátrába, és midőn kijöttek, 
megáldották a népet, és megjelent az Örökkévaló Dicsősége az egész 
népnek. (3Mózes 9:23.) 

 Miért – ָלָּמה ִנְכְנסּו – ...És bement Mózes és Áron – ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוגֹוֵמר
mentek be? – ָמָצאִתי ְּבַפְרַׁשת ִמּלּוִאים – [A következőt] találtam a beiktatásról szóló 
részben – ְּבָבַרְיָתא ַהּנֹוֶסֶפת ַעל ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ֶׁשָּלנּו – a Torát kohánimhoz [midrás verzió-
hoz] csatolt brájtá-ban:16 – ָלָּמה ִנְכַנס מֶֹׁשה ִעם ַאֲהרֹן – Miért lépett be Mózes Áronnal? 
אֹו לֹא ִנְכַנס  – .Hogy megtanítsa neki a füstölőszer rítusát – ְלַלְּמדֹו ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת –
 Íme, [a – ֲהֵריִני ָדן – ?Vagy netán valami más célból lépett be [vele] – ֶאָּלא ְלָדָבר ַאֵחר
következőképpen] érvelhetek: – ְיִריָדה ּוִביָאה ְטעּונֹות ְּבָרָכה – [Mind Áronnak az Oltártól 
való] lejövetelét,17 mind [pedig Mózesnek és Áronnak a Miskán-ba való] belépését18 

                                                 
14 A kohénok áldása három része a 4Mózes 6:24-26-ból. 
15 Mivel Áron aligha tudott volna máshonnét lejönni, miért kell ezt Rásinak külön megjegyeznie? Itt 

inkább az lehet a kérdés, hogy vajon a papi áldás megelőzte az áldozatok bemutatását, avagy 
követte azt, ahogyan azt a vers sugallni látszik. A Szifrá szerint (Miluim 18.) az áldásra csupán 
akkor került sor, amikor már az összes áldozatot bemutatta, ezért ez a vers a két cselekményt 
fordított sorrendben örökíti meg, ugyanis Áron először lejött az oltárról, és csak ezt követően 
áldotta meg a népet. Ha így van, Rási valószínűleg egyetértene Ibn Ezra azzal a magyarázat-
javaslatával, miszerint a vájéred egy befejezett múltat jelölő alak, azaz: „már lejött az oltártól” – 
mielőtt megáldotta a népet. 

16 A Misnai bölcsek olyan tanítását, amely nem került be a Misnába, brájtának nevezünk. Ez a brájtá 
nem minden Torát Kohánim verzióban található. 

17 22. vers. 
18 Jelen vers. 
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a népre elmondott áldás (birkát kohánim) kísérte.19 – ַמה ְיִריָדה ֵמֵעין ֲעבֹוָדה – 
Amiképpen a lejövetel része a [Szentély-]szolgálatnak,20 – ַאף ִּביָאה ֵמֵעין ֲעבֹוָדה – 
ugyanúgy a belépés [is] része a [Szentély-]szolgálatnak. – ָהא ָלַמְדָּת – Ebből tehát 
következtethetünk: – ה ִעם ַאֲהרֹןָלָּמה ִנְכַנס מֶֹׁש  – Miért21 lépett be Mózes Áronnal? – 
  .Hogy megtanítsa neki a füstölőszer rítusát – ְלַלְּמדֹו ַעל ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת

 – ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ַאֲהרֹן ֶׁשָּקְרבּו ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –
Amikor Áron látta, hogy [már] bemutatták az összes áldozatot – ְוַנֲעׂשּו ָּכל ַהַּמֲעִׂשים – 
és elvégeztek minden rítust – ְולֹא ָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל – és a Söchiná (az Isteni 
Dicsfény) [még mindig] nem ereszkedett le Izraelre, – ָהָיה ִמְצַטֵער ְוָאַמר – elcsüggedt 
és azt gondolta: – יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָּכַעס ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעַלי – „Tudom, hogy Isten rám 
haragszik, – ּוִבְׁשִביִלי – és miattam – לֹא ָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל – nem ereszkedett alá a 
Söchiná Izraelre!”22 – ָאַמר לֹו ְלמֶֹׁשה – Azt mondta Mózesnek: – מֶֹׁשה ָאִחי – 
„Testvérem, Mózes, – ָּכְך ָעִשֹיָת ִלי – hát ezt tetted velem, – ֶׁשִּנְכַנְסִּתי ְוִנְתַּבַּיְׁשִּתי – hogy 
beléptem és megszégyenültem?” – ִמָּיד ִנְכַנס מֶֹׁשה ִעּמֹו – Mózes [erre] rögvest belépett 
vele [együtt], – ּו ַרֲחִמיםּוִבְּקׁש  – és megbocsátásért könyörögtek, – ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל 
– mire [aztán] a Söchiná leereszkedett Izraelre. 

 Azt – ָאְמרּו – ...kijöttek, megáldották a népet… – ַוֵּיְצאּו ַוְיָבְרכּו ֶאת ָהָעם
mondták: – ּו ָעֵלינּוִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינ  – „»Legyen velünk Istenünknek, az 
Örökkévalónak jóindulata…!»23 – ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה – Legyen az az [Ő] akarata, 
hogy a Söchiná nyugodjék – ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם – kezetek munkáján!” –  ְלִפי ֶׁשָּכל ִׁשְבַעת ְיֵמי
 amelynek] – ֶׁשֶהֱעִמידֹו מֶֹׁשה ַלִּמְׁשָּכן – Mert a beiktatás mind a hét napján – ַהִּמּלּוִאים
során] Mózes felállította a Miskán-t – ְוִׁשֵּמׁש ּבֹו – és [kohénként] szolgált benne, – 
הלֹא ָׁשְרָתה בֹו ְׁשִכיָנ – ,és le [is] bontotta minden nap – ּוֵפְרקֹו ְּבָכל יֹום  – a Söchiná nem 
nyugodott rajta [a Miskán-on], – ְוָהיּו ִיְׂשָרֵאל ִנְכָלִמים – és Izrael szégyenkezett, – 
ָּכל ַהּטַֹרח  – !Mesterünk, Mózes„ – מֶֹשה ַרֵּבנּו – :mondván Mózesnek – ְואֹוְמִרים ְלמֶֹׁשה
ְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ֵּביֵנינּוֶׁשִּת – Mennyi mindent megtettünk – ֶׁשָּטַרְחנּו  – [annak érdekében], 
hogy a Söchiná közöttünk lakozzék, – ְוֵנַדע – és hogy tudjuk, – ֶׁשִּנְתַּכֵּפר ָלנּו – hogy 
megbocsátást nyertünk – ֲעֹון ָהֵעֶגל – az [arany]borjúval elkövetett bűnért! [És még 
mindig nem ereszkedett alá!]” – ְלָכְך ָאַמר ָלֶהם – Ő ezért azt mondta nekik24: –  ֶזה

                                                 
19 A Torát Kohánim jut arra a következtetésre, hogy a bejövetelt is áldás kell, hogy kísérje, még 

pedig a következőképpen: „Ha a lejövetel – amely nem kötelez (újbóli) mosakodásra – 
megköveteli az áldást, akkor a bejövetel – amely kötelez mosakodásra – biztos, hogy megköveteli 
az áldást.” Ha pedig látjuk, hogy az áldás szempontjából egyenlő a lejövetel és a bejövetel, akkor 
továbbvihetjük a párhuzamot, és mondhatjuk azt is hogy, amiként a lejövetel magának a 
szolgálatnak a része, hasonló módon a bejövetel is. 

20 Ahogy Áron lejövetele közvetlenül követi az Oltárnál elvégzett szolgálatát. 
21 Azaz milyen Szentély-szolgálati célból. 
22 Én ugyanis részt vettem az aranyborjú elkészítésében. 
23 Zsoltárok 90:17. 
24 6. vers. 
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ַּתֲעׂשּו' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה  – „Ez az, amit megparancsolt az Örökkévaló, hogy cseleked-
jétek, – ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבֹוד ה'  – és [ha megteszitek, akkor] megjelenik nektek az 
Örökkévaló dicsősége”. – ַאֲהרֹן ָאִחי ְּכַדאי – Fivérem, Áron érdemesebb – ְוָחׁשּוב ִמֶּמִּני 
– és [még] nálam [is] fontosabb [személy], – ֶׁשַעל ְיֵדי ָקְרְּבנֹוָתיו ַוֲעבֹוָדתֹו – mert áldozatai 
és szolgálata révén – ִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ָּבֶכם – a Söchiná közöttetek fog lakozni, –  ְוֵתְדעּו
 ”.és ti tudni fogjátok, hogy a Mindentkitöltő őt választotta – ֶׁשַהָּמקֹום ָּבַחר ּבֹו

 
ּו  ַוַּיְרא ָּכל ָהָעם ַוָּירֹּנּו ַוִּיְּפל,ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים

 )כד, ויקרא ט. (ַעל ְּפֵניֶהם

És tűz jött ki az Örökkévaló színe elől és fölemésztette az oltáron az 
égőáldozatot és a zsírt; és látta az egész nép, ujjongtak és leborultak 
arcukra. (3Mózes 9:24.) 

 ahogyan Onkelosz [,Ez úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו – ...ujjongtak... – ַוָּירֹּנּו
fordítja.25 

 
 ַוַּיְקִרבּו ִלְפֵני ,ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקטֶֹרת

 )א, ויקרא י. (ְיהָֹוה ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתם

És Áron fiai, Nádáb és Ábíhu, vette mindegyik a maga serpenyőjét és 
tett bele tüzet, tett reá füstölőszert és bevitt az Örökkévaló színe elé 
idegen tüzet, amit nem parancsolt nekik. (3Mózes 10:1.) 

 
 )ב, א יויקר. ( ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיהָֹוה,ַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָֹוה ַוּתֹאַכל אֹוָתם

Ekkor tűz jött ki az Örökkévaló színe elől, és megemésztette őket, és 
meghaltak az Örökkévaló színe előtt. (3Mózes 10:2.) 

 Eliezer rabbi azt – ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר – ...És ekkor tűz jött ki – ַוֵּתֵצא ֵאׁש
mondja: – לֹא ֵמתּו ְּבֵני ַאֲהרֹן – azért haltak meg Áron fiai, –  ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֶׁשהֹורּו ֲהָלָכה ִּבְפֵני
 ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר – mert törvényt hoztak26 Mózes mesterük jelenlétében.27 – מֶֹׁשה ַרָּבן
– Jismáél rabbi azt mondja: – ְׁשתּוֵיי ַיִין ִנְכְנסּו ַלִּמְקָּדׁש – részegen mentek be a 
Szentélybe. – ֵּתַדע – Bizonyíték csendben erre, – ֶׁשַאַחר ִמיָתָתן – hogy haláluk után – 
 – ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ְׁשתּוֵיי ַיִין ַלִּמְקָּדׁש – figyelmeztette a többieket,28 [Isten] – ִהְזִהיר ַהּנֹוָתִרים
hogy ne menjenek ittasan a Szentélybe. – ל ְלֶמֶלְךָמָׁש  – Hasonlít ez a király esetéhez 

                                                 
25 Vösábáchu, „dicsőítették [az Örökkévalót].” Rási itt egy félreértést szeretne elkerülni: a nép nem 

csupán meglepetésének és csodálatának adott hangot, hanem az Örökkévaló dicsőítette. 
26 Hogy tüzet kell vinni az oltárra. 
27 De nem kérték ki az ő véleményét. 
28 3Mózes 10:9. 
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'ֶׁשָהָיה לֹו ֶבן ַּבִית ְוכּו –  – akinek volt egy szolgája stb.,29 – ִּכְדִאיָתא ְּבַוִּיְקָרא ַרָּבה – amint az 
olvasható a Vájikrá rábá midrásban.30 

 
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ,ֵאל ּדֹד ַאֲהרֹןַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְּבֵני ֻעִּזי

 )ג, ויקרא י. (ֵמֵאת ְּפֵני ַהּקֶֹדׁש ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

És mondta Mózes Áronnak: Ez az, amit szólt az Örökkévaló, mondván: a 
Hozzám közelállók által megszenteltetem és az egész nép előtt 
megdicsőíttetem. És Áron hallgatott. (3Mózes 10:3.) 

ְונַֹעְדִּתי  – ?Hol szólt – ֵהיָכן ִּדֵּבר – .Ez az, amit szólt stb... – הּוא ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְוגֹוֵמר
 hogy – ְוִנְקַּדׁש ִּבְכבִֹדי – ,És találkozásom lesz ott Izráel fiaival„ – ָׁשָּמה ִלְבֵני ִיְשָֹרֵאל
megszenteltessék dicsfényem által.”31 – ַאל ִּתְקֵרי ִּבְכבִֹדי – [Azonban] ne úgy olvasd, 
hogy bichvodi („dicsfényem által”), – ֶאָּלא ִּבְמֻכָּבַדי – hanem [inkább] úgy, hogy 
bimöchubádi („az Én megbecsültjeim által”).32 – ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן – Mózes azt 
mondta Áronnak: – ַאֲהרֹן ָאִחי – „Fivérem, Áron, – יֹוֵדַע ָהִייִתי – én már korábban [is] 
tudtam, – ֶׁשִּיְתַקֵּדׁש ַהַּבִית – hogy a Szentély azok által lesz felszentelve, –  ִּבְמֻיָּדָעיו ֶׁשל
 – ,akiket [erre], mint különlegeseket, a Mindenütt Jelenvaló kiválasztott – ָמקֹום
 ,hogy ez csakis azt jelentheti] – אֹו ִבי אֹו ָבְך – ,és én azt gondoltam – ְוָהִייִתי ָסבּור
hogy] vagy általam vagy általad; – ַעְכָׁשו רֹוֶאה ֲאִני – most már [azonban] látom, –  ֶׁשֵהם
 ”.hogy ők33 nagyobbak, mint én vagy te – ְּגדֹוִלים ִמֶּמִּני ּוִמֶּמָּך

 Jutalmat kapott – ִקֵּבל ָׂשָכר ַעל ְׁשִתיָקתֹו – .És Áron hallgatott... – ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן
hallgatásáért.34 – ּוַמה ָּׂשָכר ִקֵּבל – [És] milyen jutalmat kapott? – ֶׁשִּנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור – 
[Azt, hogy] az Isteni Szó kifejezetten hozzá [szólt], – ֶׁשֶּנֶאְמָרה לֹו ְלַבּדֹו – hiszen egyedül 
neki lett elmondva – ַּפְרַׁשת ְׁשתּוֵיי ָיִין – az a [tórai] szakasz, amely a bortól 
megittasultakról szól. 

 .Kiválasztottjaim [által] – ִּבְבִחיָרי – ...a Hozzám közelállók által... – ִּבְקרַֹבי
 – ...és az egész nép előtt megdicsőíttetem... – ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד

 Amikor az Örökkévaló ítéletet tart az igazak – ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ִּדין ַּבַּצִּדיִקים
fölött, – ִמְתָיֵרא ּוִמְתַעֶּלה ּוִמְתַקֵּלס – [az emberek] félik, magasztalják és dicsőítik Őt. – 

                                                 
29 Akit egy nap bizonyos üzletek bejáratánál talált. Indoklás nélkül kivégezte, és egy másik szolgát 

nevezett ki helyette. Nem tudhatjuk, hogy miért végezte ki az elsőt csupán abból, amit a 
másodiknak parancsolt, mondván „Ne menjen ezekhez a bizonyos üzletekhez. Innen tudhatjuk, 
hogy miért végezte ki az elsőt…”. 

30 12:1.  
31 2Mózes 29:43. 
32 Amit lehet majdnem ugyanúgy írni. 
33 Vagyis a Szentély felszentelésére az Örökkévaló által kiválasztott személyek. 
34 Mivel a Tóra külön megemlíti Áronnak ezt a cselekedetét, ezt nyilván helyeslő attitűddel teszi, 

mintegy dicsérve Áront, amiért elfogadta az Örökkévaló határozatát. 
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 akkor – ָּכל ֶׁשֵּכן ָּבְרָׁשִעים – Ha ezekkel ez a helyzet,35„ [:Azt mondják] – ִאם ֵּכן ָּבֵאּלּו
mennyivel inkább [ez a helyzet] a gonoszokkal!” – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – Ezért aztán az áll [a 
Szentírásban]36: – נֹוָרא ֱאלִֹהים ִמִּמְקָּדֶׁשיָך – „Félelmes vagy, Isten, Szentélyedből!” –  ַאל
ֶאָּלא  – ,ne úgy olvasd, hogy mimikdásechá („Szentélyedből”) [De] – ִּתְקֵרי ִמִּמְקָּדֶׁשיָך
 hanem [inkább] így: mimökudásechá („megszenteltjeidtől”).37 – ִמְּמֻקָּדֶׁשיָך

 
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִקְרבּו ְׂשאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ,ְקָרא מֶֹׁשה ֶאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאל ֶאְלָצָפן ְּבֵני ֻעִּזיֵאל ּדֹד ַאֲהרֹןַוִּי

  )ד, ויקרא י. (ֵמֵאת ְּפֵני ַהּקֶֹדׁש ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

És szólította Mózes Misáélt és Elcáfánt, Uzziélnek, Áron nagybátyjának 
fiait és mondta nekik: Jöjjetek közelebb, vigyétek el testvéreiteket a 
szentély elől a táboron kívülre. (3Mózes 10:4.) 

 Uziél Ámrám – ֻעִּזיֵאל ֲאִחי ַעְמָרם ָהָיה – ...Áron nagybátyjának... – ּדֹד ַאֲהרֹן
fivére volt, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: 38 – י ְקָהת ְוגֹוֵמרּוְבֵנ  – „Kehát fiai, stb.”39 

ְּכָאָדם ָהאֹוֵמר  – .vigyétek el testvéreiteket40 stb... – ְשֹאּו ֶאת ֲאֵחיֶכם ְוגֹוֵמר
ַהֲעֵבר ֶאת ַהֵּמת ִמִּלְפֵני  – :Mint amikor az egyik ember azt mondja a másiknak – ַלֲחֵברֹו
 – ֶׁשּלֹא ְלַעְרֵּבב ֶאת ַהִּׂשְמָחה – ,Vidd el a halottat a menyasszony [szeme] elől„ – ַהַּכָּלה
hogy ne zavarja az ünnepséget.”41 

 
 )ה, ויקרא י. ( ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה,ַוִּיְקְרבּו ַוִּיָּׂשֻאם ְּבֻכֳּתנָֹתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

Közelebb jöttek és elvitték őket köntöseikben a táboron kívülre, amint 
Mózes mondta. (3Mózes 10:5.) 

 a halottakat az ő saját [Mármint] – ֶׁשל ֵמִתים – ...köntöseikben... – ְּבֻכֳּתנָֹתם
[köntöseikben]. – ְמַלֵּמד – Ez azt tanítja, – ֶׁשלֹא ִנְׂשְרפּו ִבְגֵדיֶהם – hogy a ruháik nem 

                                                 
35 Vagyis, ha az Örökkévaló még az igazak fölött is ítéletet tart. 
36 Zsoltárok 68:36. 
37 Ami azt jelenti, hogy amikor az igazak megítéltetnek, a hívők azt a konklúziót vonják le, amit Rási 

mond. Csupán a hívők képesek levonni a helyes konklúziót, és a „megszenteltjeid” mindkét 
csoportra egyaránt vonatkozik, azokra is, akiket megítél az Örökkévaló és azokra is, akik 
levonják a helyes konklúziót. Amit pedig fentebb, a bichvodi esetében már megjegyeztünk az itt 
is áll, vagyis a két megadott olvasat ugyanúgy betűzhető. 

38 2Mózes 6:18. 
39 A vers így folytatódik: „…Ámrám, Jichár, Chevron és Uziél.” Uziél tehát Ámrámnak, Mózes és 

Áron apjának egyik fivére volt, s így Áron nagybátyja is egyben. 
40 Azaz rokonaitokat. 
41 A versben állhatott volna pusztán csak ez: „Vigyétek ki rokonaitokat és temessétek el őket,” és nem 

kellett volna feltétlenül megemlíteni a Szentélyt. Mivel azonban a szöveg megemlíti a Szentélyt, 
ennek, mint azt Rási is megjegyzi, az az implikációja, hogy a Tóra a Szentély felavatását egy 
esküvői szertartáshoz hasonlítja. 
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égtek el, – ֶאָּלא ִנְׁשָמָתם – [csupán] a lelkük; – ְּכִמין ְׁשֵני חּוִטין ֶׁשל ֵאׁש – mintha két 
[vékony] tűznyaláb – ִנְכְנסּו ְלתֹוְך חֹוְטֵמיֶהם – hatolt volna be az orrlyukaikon.42 

 
ם לֹא ִתְפרֹמּו ְולֹא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכ

.  ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה ֲאֶׁשר ָׂשַרף ְיהָֹוה,ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקצֹף
 )ו, ויקרא י(

És szólt Mózes Áronhoz, valamint Eleázárhoz és Itámárhoz, az ő fiaihoz: 
Fejeteket ne hagyjátok nyíratlanul, és ruhátokat meg ne szaggassátok, 
hogy meg ne haljatok, és meg ne haragudjék az egész községre; de 
testvéreitek, Izráel egész háza, sirassák meg a tüzet, melyet gyújtott az 
Örökkévaló. (3Mózes 10:6.) 

 Ne – ַאל ְּתַגְּדלּו ֵׂשָער – ...Fejeteket ne hagyjátok nyíratlanul… – ַאל ִּתְפָרעּו
növesszétek meg a hajatokat. – ִמַּכאן – Innét [tanuljuk],43 – ֶׁשָאֵבל ָאסּור ְּבִתְסּפֶֹרת – 
hogy [normál esetben] a gyászolónak tilos nyiratkoznia,44 – ֲאָבל ַאֶּתם – de [ami] 
titeket [illet], – ֹו ֶׁשל ָמקֹוםַאל ְּתַעְרְּבבּו ִׂשְמָחת  – ne zavarjátok meg a Mindenütt 
Jelenvaló ünneplését.45 

 ,Következésképp – ָהא ִאם ַּתֲעשֹּו ֵכן – ...hogy meg ne haljatok… – ְולֹא ָתֻמתּו
ha megteszitek, – ָּתמּותּו – meghaltok. 

ִמַּכאן  – ...de testvéreitek, Izráel egész háza… – ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְשָֹרֵאל
 Innét [következtetünk arra], hogy a Tóratudósok – ֶׁשָּצָרָתן ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים
szenvedése miatt – ֻמֶּטֶלת ַעל ַהּכֹל ְלִהְתַאֵּבל ָּבּה – mindenkinek búslakodnia kell. 

 
.  ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדַבר מֶֹׁשה,ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ְיהָֹוה ֲעֵליֶכםּוִמֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד לֹא ֵתְצאּו ֶּפן ָּתֻמתּו ִּכי 

 )ז, ויקרא י(

És a találkozás sátrának bejáratából ki ne menjetek, nehogy 
meghaljatok, mert rajtatok van az Örökkévaló felkenésének olaja. És 
cselekedtek Mózes szava szerint. (3Mózes 10:7.) 

 
 )ח, ויקרא י. (ַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹרַוְי

És szólt az Örökkévaló Áronhoz, mondván: (3Mózes 10:8.) 

 

                                                 
42 Amiképpen a vétkük is spirituális természetű volt, azonképpen a büntetésük is. 
43 Mivel az Írás fontosnak tartja megtiltani Áronnak és fiainak, hogy fejüket nyíratlanul hagyják. 
44 Ez a borotválkozásra is vonatkozik. 
45 Ugyanis részükről a gyász külső jelei csökkentenék a Miskán felavatása miatti örvendezést. 
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.  ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם,ַיִין ְוֵׁשָכר ַאל ֵּתְׁשְּת ַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ְּבבֲֹאֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְולֹא ָתֻמתּו
 )ט, ויקרא י(

Bort és részegítő italt ne igyál se te, se fiaid veled, midőn bementek a 
találkozás sátrába, hogy meg ne haljatok; örök törvény legyen ez 
nemzedékeiteken át... (3Mózes 10:9.) 

 ,Bort olyan módon – ַיִין ְּכֶדֶרְך ִׁשְּכרּותֹו – ...Bort és részegítő italt – ַיִין ְוֵׁשָכר
hogy az lerészegítsen.46 

ֵאין ִלי  – ...midőn bementek a találkozás sátrába... – ְּבבֲֹאֶכם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
 Csupán azt [tudom], hogy amikor beléptek [magába] a – ֶאָּלא ְּבבֹוָאם ַלֵהיָכל
Szentélybe.47 – ְּבִגְׁשָּתם ַלִּמְזֵּבַח ִמַּנִין – [Azt, hogy ez vonatkozik arra az esetre is] 
amikor megközelítik a [kinti] oltárt, [ezt] honnét [tudom]?48 – ֶנֱאַמר ַּכאן ִּביַאת אֶֹהל מֹוֵעד 
– Itt a „találkozás sátrába való belépés” szerepel49 –  ְוֶנֱאַמר ְּבִקּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ִּביַאת
 és „találkozás sátrába való belépés” említtetik a [papok] kezének és – אֶֹהל מֹוֵעד
lábának megszenteléséről [szóló részben is].50 – ַמה ְּלַהָּלן – Amiképpen azon a 
[szentírási] helyen – ָעָׂשה ִּגיַׁשת ִמְזֵּבַח – [a Tóra] a [kinti] oltár megközelítését 
azonosnak vette – ת אֶֹהל מֹוֵעדְּכִביַא  – a találkozás sátrába való belépéssel,51 –  ַאף ַּכאן
ְּכִביַאת  – ugyanúgy itt is azonosnak vette az oltár megközelítését – ָעָׂשה ִּגיַׁשת ִמְזֵּבַח
 a találkozás sátrába való belépéssel.52 – אֶֹהל מֹוֵעד

 
 )י, ויקרא י. ( ּוֵבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטהֹור,ַהחֹלּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין 

...és hogy különbséget tegyetek a szent és a nem szent között, a 
tisztátalan és a tiszta között; (3Mózes 10:10.) 

                                                 
46 Erre vonatkozóan egy háromirányú vita van a tannák között; a Misna első bölcse szerint a jájin szó 

az újborra utal, míg a séchár az erősebb, öregebb borokra. Az első fogyasztásáért járó büntetés: 
megkorbácsolás, a második fajta fogyasztásáért pedig „halál az Ég keze által.” Jehudá rabbi azon 
a véleményen van, hogy a jájin általánosságban mindenfajta borra utal, melynek fogyasztásáért 
az elkövető büntetése az Ég keze által rámért halál, míg a séchár bár egyéb olyan dologra utal, 
amely részegítő hatású, és fogyasztásáért korbácsolás jár. Végezetül Eliezer rabbi a Rási által 
ismertetett nézetet képviseli, és a háláchá őt követi. 

47 Akkor jár halálbüntetés az ittasan belépő kohén-nek. 
48 Mivel a kifejezés magára a tényleges Szentélyépületre utal, és nem látszik magában foglalni az 

udvart is, ahol a kinti oltár állt. 
49 A részegen belépés tilalmával kapcsolatban. 
50 2Mózes 30:20. Amikor arról van szó, hogy a papoknak kezet és lábat kell mosniuk, mielőtt 

belépnek a Miskánba vagy a Szentélybe. 
51 Magyarán a papoknak az oltárhoz való felmenetel előtt is meg kellett mosakodniuk. 
52 Vagyis ezt a szabályt a gözérá sává módszerével vezettük le. 
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 Hogy – ְּכֵדי ֶׁשַּתְבִּדילּו – ...és hogy különbséget tegyetek... – ּוְלַהְבִּדיל
tegyetek különbséget – ֵּבין ֲעבֹוָדה ְקדֹוָׁשה ִלְמֻחֶּלֶלת – a szent szolgálat és a 
megszentségetelenített között. – ָהא ָלַמְדָּת – Így megtanuljátok, – ֶׁשִאם ָעַבד – hogy ha 
végre [is] hajtotta a [Szentély]szolgálatot53, – ֲעבֹוָדתֹו ְּפסּוָלה – a szolgálata 
érvénytelen. 

 
 )יא, ויקרא י. ( ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֲאֵליֶהם ְּבַיד מֶֹׁשה,ּוְלהֹורֹת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

...és hogy tanítsátok Izráel fiait mindazokra a törvényekre, melyeket 
mondott nekik az Örökkévaló Mózes által. (3Mózes 10:11.) 

 ֶׁשָאסּור ִׁשּכֹור ְּבהֹוָרָאה – ,Ez arra tanít – ִלֵּמד – ...és hogy tanítsátok... – ּוְלהֹורֹת
– hogy aki ittas, annak tilos [haláchikus döntéseket] hoznia. – ָיכֹול ְיֵהא ַחָּיב ִמיָתה – 
Lehetséges volna, hogy [az ilyen személy] halált érdemel?54 – מּוד לֹוַמרַּתְל  – Erre az 
van írva:55 – ַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך – „se te, se fiaid veled… – ְולֹא ָתֻמתּו – hogy meg ne 
haljatok.” – ּכֲֹהִנים ַּבֲעבֹוָדָתם – A [helytelen] szolgálatot végző kohénok – ְּבִמיָתה – 
[megérdemlik] a halált, – ָרָאָתם ְּבִמיָתהְוֵאין ֲחָכִמים ְּבהֹו  – de a haláchikus döntéseket 
hozó Bölcsek nem [érdemelnek] halált.56 

 
ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ֶאְלָעָזר ְוֶאל ִאיָתָמר ָּבָניו ַהּנֹוָתִרים ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַהּנֹוֶתֶרת ֵמִאֵּׁשי 

 )יב, ויקרא י. ( ִּכי קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ִהוא,ַחְיהָֹוה ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות ֵאֶצל ַהִּמְזֵּב

És szólt Mózes Áronhoz, valamint Eleázárhoz és Itámárhoz, az ő 
megmaradt fiaihoz: Vegyétek a lisztáldozatot, ami megmaradt az 
Örökkévaló tűzáldozataiból, és egyétek meg azt kovásztalanul az oltár 
mellett, mert legszentebb ez. (3Mózes 10:12.) 

 Ez – ְמַלֵּמד – .A halálból [megmaradt] – ִמן ַהִּמיָתה – ...megmaradt… – ַהּנֹוָתִרים
azt tanítja, – ֶׁשַאף ֲעֵליֶהם ִנְקְנָסה ִמיָתה – hogy a halálbüntetés rájuk is ki lett róva –  ַעל
 amint – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר – ,bűne miatt, [hogy elkészítette az arany]borjút [Áron] – ֲעֹון ָהֵעֶגל
írva van:57 – ְמאֹד' ּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאַּנף ה  – „Áron ellen is fölgerjedt az Örökkévaló haragja 
nagyon, – ְלַהְׁשִמידֹו – hogy elpusztítsa őt,” – ְוֵאין ַהְׁשָמָדה ֶאָּלא ִּכּלּוי ָּבִנים – és az 
„elpusztítás” csupán a gyermekek halálára utal, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:58 – 

                                                 
53 Ittasan. 
54 Mivel a Tórában ugyanez a szó, löhorot, szerepel a kohénok és Bölcsek által hozott döntésekkel 

kapcsolatban is, azt hihetnők, hogy a kiszabandó büntetés is ugyanaz. 
55 Fentebb, a 9. versben. 
56 A „veled” egy látszólag fölösleges kitétel, s ezért azt jelzi, hogy itt egy kivétellel van dolgunk, amint 

azt Rási is megjegyzi. 
57 5Mózes 9:20. 
58 Ámosz 2:9. 
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 – .”Én mégis elpusztítottam gyümölcseit [az emoritákat] fölül„ – ָוַאְׁשִמיד ִּפְריֹו ִמַּמַעל
 ,Ám Mózes könyörgése hatálytalanította [az ítélet] felét – ּוְתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ִּבְּטָלה ֶמֱחָצה
 És imádkoztam„ – ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהוא – amint írva van:59 – ֶׁשֶּנֱאַמר –
Áronért is ugyanakkor.” 

 Még – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאֶּתם אֹוְנִנין – ...Vegyétek a lisztáldozatot… – ְקחּו ֶאת ַהִּמְנָחה
ha gyászoló onén60 vagy is, – ְוָקָדִׁשים ֲאסּוִרים ְלאֹוֵנן – és az áldozati hús tilos egy onén 
számára. 

 Ez az [avatás] nyolcadik – זֹו ִמְנַחת ְׁשִמיִני – ...a lisztáldozatot… – ֶאת ַהִּמְנָחה
[napjának] lisztáldozata, – ּוִמְנַחת ַנְחׁשֹון – és Náchson lisztáldozata.61 

 – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – ...és egyétek meg azt kovásztalanul… – ְוִאְכלּוָה ַמּצֹות
Mit tanít [nekünk] ez a vers?62 – ְלִפי ֶׁשִהיא ִמְנַחת ִצּבּור – Mivel ez közösségi 
lisztáldozat, – ּוִמְנַחת ָׁשָעה – [ráadásul] olyan lisztáldozat, amely [kizárólag erre] az 
alkalomra [volt előírva], – ְוֵאין ַּכּיֹוֵצא ָבּה ְלדֹורֹות – és nincs hasonló a [jövendő] 
nemzedékek számára, – ֻהְצַרְך ְלָפֵרׁש ָּבּה – [a Tórának] szükséges volt ezzel 
kapcsolatban [egyértelműen] kijelentenie, – ִּדין ְׁשָאר ְמָנחֹות – [hogy a szabálya63 
megegyezik] a többi lisztáldozat szabályával. 

 
 )יג, ויקרא י. ( ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי,ַוֲאַכְלֶּתם אָֹתּה ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִהוא ֵמִאֵּׁשי ְיהָֹוה

Egyétek meg szent helyen, mert a te részed és fiaid része ez az 
Örökkévaló tűzáldozataiból, mert ezt parancsolták nekem. (3Mózes 
10:13.) 

 A lányok nem kapnak – ֵאין ְלָבנֹות חֹק ַּבֳּקָדִׁשים – ...és fiaid része... – ְוָחק ָּבֶניָך
részt a szent [áldozati] húsokból.64 

ּות יֹאְכלּוָהַּבֲאִנינ – .mert ezt parancsolták nekem... – ִּכי ֵכן ֻצֵּויִתי  – Hogy el 
kell fogyasztaniuk, míg onönim (gyászolnak). 

 
 ִּכי ָחְקָך ,ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ְוֵאת ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה ּתֹאְכלּו ְּבָמקֹום ָטהֹור ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ִאָּתְך

 )יד, ויקרא י. (לְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו ִמִּזְבֵחי ַׁשְלֵמי ְּבֵני ִיְׂשָרֵא

                                                 
59 5Mózes uo. 
60 Olyan gyászoló, akire még vonatkozik halottja eltemetésének kötelessége. 
61 Náchson lisztáldozatát a 4Mózes 7:13 írja le. A törzsek fejedelmei az avatási ünnepség nyolcadik 

napján kezdték el hozni felajánlásaikat az Oltár felavatásának tiszteletére. Az első fejedelem, aki 
elhozta adományát, Náchson ben Áminádáv volt, Júda törzséből. 

62 Hiszen minden más lisztáldozatnál szintén az a törvény, hogy kovásztalanul kell azokat fogyasztani. 
63 Már ami a kovásztalanságot illeti. 
64 Noha egy kohén lánya részesülhet másfajta felajánlásokból, mint amilyen például a trumá is, a 

szent [áldozati] húsok, kodásim, fogyasztása tilos a számukra, amint azt ez a vers is kiköti: fiaid, 
(de nem lányaid). 



16 A Rási kommentár a Tórához 

És a lengetés szegyét és az adomány combját egyétek meg tiszta helyen, 
te és fiaid meg leányaid is veled; mert részedül és fiaid részéül adtam 
Izrael fiainak békeáldozataiból. (3Mózes 10:14.) 

 A közösségi – ֶׁשל ַׁשְלֵמי ִצּבּור – ...És a lengetés szegyét – ְוֵאת ֲחֵזה ַהְּתנּוָפה
békeáldozatok [lengetésének szegyét], 

ְוִכי ֶאת ָהִראׁשֹוִנים ָאְכלּו  – ...egyétek meg tiszta helyen... – ּתֹאְכלּו ְּבָמקֹום ָטהֹור
 Talán a korábban említett áldozatokat tisztátalan helyen is meg – ְּבָמקֹום ָטֵמא
lehetett enni? – ֶאָּלא ָהִראׁשֹוִנים – Inkább [úgy kell ezt értelmezni], hogy a korábban 
említett áldozatokat, – ֶׁשֵהם ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים – mivel [az áldozatok közül] a 
legszentebbeknek számítanak, – ֻהְזְקקּו ֲאִכיָלָתם ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש – ezért a szent helyen [a 
Sátor udvarában] kellett  elfogyasztani. – ֲאָבל ֵאּלּו – Azonban a most említetteket – 
ֲאָבל  – ,a [Sátor] vászonfalán belül [enni] – ּתֹוְך ַהְּקָלִעים – nem kellett – ֵאין ְצִריִכים
 viszont a mácháne Jiszráél, [azaz Izrael táborán] – ְצִריִכים ֵהם ֵלָאֵכל ּתֹוְך ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל
belül kellett elfogyasztani. – ֶׁשהּוא ָטהֹור ִמִלָּכֵנס ָׁשם ְמצָֹרִעים – amely „tiszta”, hiszen ide 
nem jöhettek be a leprások.65 – ִמַּכאן – Innen tanuljuk, – ֶׁשֳּקָדִׁשים ַקִּלים – hogy a 
könnyebb szentségű áldozatokat – ֶנֱאָכִלין ְּבָכל ָהִעיר – az egész városon 
[Jeruzsálemen] belül el lehetett fogyasztani. 

 Te és – ַאָּתה ּוָבֶניָך ַּבֵחֶלק – ...te és fiaid és leányaid is... – ַאָּתה ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך
fiaid [jogosultak vagytok] egy részre, – לֹא ַבֵחֶלקֲאָבל ְּבנֹוֶתיָך  – lányaid azonban nem 
[jogosultak] egy részre. – ֶאָּלא ִאם ִּתְּתנּו ָלֶהם ַמָּתנֹות – Mindazonáltal, ha ajándékokat 
adtok neki, – ַרָּׁשאֹות ֵהן ֶלֱאכֹול ְּבָחֶזה ָוׁשֹוק – akkor ehetnek a szegyből és a combból.66 
 hogy még a lányok is – ֶאָּלא ַאף ַהָּבנֹות ַּבֵחֶלק – ,Vagy [lehetséges] – אֹו ֵאינֹו –
[jogosultak] egy részre? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Erre az van írva: – ִּכי ָחְקָך ְוָחק ָּבֶניָך ִנְּתנּו – 
„mert részedül és fiaid részéül adattak,” – חֹק ַלָּבִנים – [tehát] van egy rész a fiak 
számára,67 – ְוֵאין חֹק ַלָּבנֹות – de a lányok számára nincs rész. 

                                                 
65 4Mózes 4:2. 
66 Amelyek az áldozatot bemutató kohén-nek szánt és átadott részek. 
67 A szent dolgokból. 




