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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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Ácháré (3Mózes 16–18.) ַאֲחֵרי ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Nádáv és Ávihu halálát követően az Örökkévaló óva int a „szentségbe” való 
illetéktelen belépéstől. Csupán egyetlen személy, a kohén gádol (a főpap) és ő 
is csupán egy évben egyetlen egyszer léphet be a Szentély legbelső helyiségébe, 
hogy ott felajánlja a megszentelt füstölőszert az Örökkévalónak.  
 (3Mózes 16:1–2.) 

• Egy másik jellemzője az engesztelő napi szolgálatnak a sorsvetés, amelynek 
során eldől, hogy két kecskebak közül melyik áldoztassék fel Istennek és 
melyiket küldjék el, hogy magával vigye Izrael bűneit a pusztaságba. Ezen kívül 
még különböző más áldozatok is voltak, amelyek egy részét a vérrel együtt a 
kinti oltáron, más részének vérét pedig a Szentek Szentjében ajánlották fel. A 
„kinti” (Szentek Szentélyén kívüli) szolgálatot az egész évi díszes ruhájában 
végezte a főpap, amikor azonban a Szentek Szentjébe lépett, egyszerű fehér 
ruhát öltött. Minden ruhacsere alkalmával meg kellett mosnia kezét és lábát.  
  (3Mózes 16:3–34.) 

• A hetiszakasz óva int attól, hogy állat- és lisztáldozatot a Szentélyen kívül bárhol 
máshol hozzanak, megtiltja a vér fogyasztását, és részletesen tárgyalja azokat a 
törvényeket, amelyek tiltják a vérfertőzést, illetve más hasonlóan tilos nemi 
érintkezéseket.  (3Mózes 17–18.) 

 
  )א, ויקרא טז(.  ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַוָּיֻמתּו, ֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹןהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, Áron két fiának halála után, midőn 
közeledtek az Örökkévaló színe elé, és meghaltak. (3Mózes 16:1.) 

ְוגֹוֵמרֶאל מֶֹׁשה ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן ' ַוְיַדֵּבר ה  – És szólt az Örökkévaló Mózeshez, 
Áron két fiának halála után... – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – Mit akar ez mondani?1 –  ָהָיה ַרִּבי
ָׁשלֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה מֹוְׁשלֹו ָמ  – Elázár ben Ázárjá rabbi erre egy példázatot szokott 

mondani – ְלחֹוֶלה – egy betegről, – ֶׁשִּנְכַנס ֶאְצלֹו רֹוֵפא – akihez bemegy egy orvos – 
 és – ְוַאל ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב – Ne egyél hideget„ – ַאל ּתֹאַכל צֹוֵנן – :és így szól hozzá – ָאַמר לֹו
ne feküdj nyirkos helyen!” – ָּבא ַאֵחר – Jön egy másik [orvos] – ְוָאַמר לֹו – és azt 
mondja neki: – ַאל ּתֹאַכל צֹוֵנן – „Ne egyél hideget – ְוַאל ִּתְׁשַּכב ְּבַטַחב – és ne feküdj 
nyirkos helyen, – ֶׁשלֹא ָתמּות – nehogy meghalj, – לֹוִניְּכֶדֶרְך ֶׁשֵּמת ְּפ  – mint ahogy már 
korábban meghalt x.y.” – ֶזה ֵזְרזֹו יֹוֵתר ִמן ָהִראׁשֹון – Ez jobban buzdította, mint az első, 

                                                 
1 Miért fontos tudatni velünk, hogy az itt leírtak a két fiú halála után történtek? 
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 Áron két fiának halála…„ – ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן – :ezért van írva – ְלָכְך ֶנֱאַמר –
után”. 

 
 ֶאל ,ה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכתַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁש

  )ב, ויקרא טז(. ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָארֹן ְולֹא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת

És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Szólj Áronhoz, a testvéredhez, 
hogy ne menjen be minden időben a szentélybe, a függönyön belül, a 
födél elé, amely a ládán van, hogy meg ne haljon, mert a felhőben 
megjelenek a födél felett. (3Mózes 16:2.) 

ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוַאל ָיבֹא' ַוּיֹאֶמר ה  – ...Szólj Áronhoz, a 
testvéredhez, hogy ne menjen be... – ֶׁשלֹא ָימּות – Nehogy meghaljon –  ְּכֶדֶרְך
 .módon, mint ahogyan a fiai haltak meg [ugyanolyan] – ֶׁשֵּמתּו ָבָניו

 Mert ha [a megfelelő rítus – ֶׁשִאם ָּבא – ...hogy meg ne haljon... – ְולֹא ָימּות
nélkül] lép be, – הּוא ֵמת – meghal. 

ִּכי ָתִמיד ֲאִני  – .mert a felhőben megjelenek a födél felett... – ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה
 – ,felhőoszlopommal – ִעם ַעּמּוד ֲעָנִני – Mivel folytonosan megjelenek ott – ִנְרֶאה ָׁשם
 – ִיָּזֵהר – ,és mivel Schiná-m kinyilatkoztatása jelen van ott – ּוְלִפי ֶׁשִּגּלּוי ְׁשִכיָנִתי ָׁשם
[Áron] legyen óvatos, – ֶׁשלֹא ַיְרִּגיל ָלבֹא – nehogy hozzászokjon [a Szentek Szentjébe 
való] belépéshez. – ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו – Ez [a vers] egyszerű jelentése. – ְוַרּבֹוֵתינּו ְדָרׁשּוהּו – A 
bölcsek [pedig] úgy magyarázták ez: – ַאל ָיבֹא – Ne jöjjön [be], – ִּכי ִאם ַּבֲעַנן ַהְּקטֶֹרת – 
kivéve az illatfelhővel – ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים – Jom Kipurkor.2 

 
  )ג, ויקרא טז(.  ְּבַפר ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה,ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש

Ezzel menjen be Áron a szentélybe: egy fiatal tulokkal vétekáldozatul és 
egy kossal égőáldozatul. (3Mózes 16:3.) 

 [A „bözot” szó] – ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשּלֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ָוֶעֶׂשר – Ezzel (bözot)...3 – ְּבזֹאת
betűinek együttes számértéke 410, – ת ִראׁשֹוןֶרֶמז ְלַבִי  – utalás az első Szentély 
[fennállásának időtartamára].4 

ְוגֹוֵמרְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן   – Ezzel menjen be Áron... – ְוַאף זֹו לֹא ְּבָכל ֵעת – És ezzel 
sem minden alkalommal, – ִּכי ִאם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים – hanem [csupán] jom kipurkor, – ֹו ְּכמ
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי  – amint az a szakasz végén kifejtésre kerül:5 – ֶׁשְּמפָֹרׁש ְּבסֹוף ַהַּפְרָׁשה
  ”.a hetedik hónapban, a hónap tizedik napján…„ – ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש

                                                 
2 Lásd a 12-13. verset. 
3 A „bözot” nyelvtanilag helytelennek tetszik, részint azért, mert Áron több állatot áldozott, 

s így inkább többes számú mutató névmást – „böéle” (ezekkel) – kellett volna használni. 
4 Amely 2928-tól 3338-ig (i. e. 832-től 422-ig) állt. 
5 3Mózes 16:29. 
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 ִּבְגֵדי ,ט ַּבד ַיְחּגֹר ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹףְּכתֶֹנת ַּבד קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו ּוְבַאְבֵנ

  )ד, ויקרא טז(. קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם

A szent lenköntöst vegye fel, lennadrág legyen testén, lenövvel övezze 
magát, és lensüveget tekerjen fejére; ezek a szent ruhák; fürössze meg 
testét vízben, és vegye fel azokat. (3Mózes 16:4.) 

ְוגֹוֵמרְּכתֶֹנת ַּבד   – ...lenköntöst... – ַמִּגיד – Azt tudhatjuk meg ebből, –  ֶׁשֵאינֹו
 a – ִּבְׁשמֹוָנה ְבָגִדים – hogy nem szolgálhat bent [a Szentek Szentjében] – ְמַׁשֵּמׁש ִלְפִנים
nyolc ruhájában, – ֶׁשהּוא ְמַׁשֵּמׁש ָּבֶהם ַּבחּוץ – amelyekben kint szolgál, – ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ָזָהב – 
mivel azokban arany van. – ְלִפי ֶׁשֵאין ַקֵּטגֹור ַנֲעֶׂשה ַסֵּנגֹור – Hiszen a „vádló”6 nem lehet 
„védő” [a Szentek Szentjében]. – ֶאָּלא – Hanem – ָּבָעהְּבַאְר  – négy darab [ruhá]ban 
[szolgál a főpap], – ְּככֵֹהן ֶהְדיֹוט – mint az egyszerű kohén, – ְוֻכָּלן ֶׁשל ּבּוץ – melyek 
mindegyike lenből készül. 

 A Szentély tulajdona – ֶׁשִּיְהיּו ִמֶּׁשל ֶהְקֵּדׁש – ...szent lenköntöst... – קֶֹדׁש ִיְלָּבׁש
kell, hogy legyenek. 

 ahogyan Onkelosz [,Ez úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו – ...tekerjen [fejére]... – ִיְצנֹף
fordítja: – ָיֵחת ְּבֵריֵׁשיּה – „jáchét börésé,”7 – ַיִּניַח ְּברֹאׁשֹו – „helyezzen fejére,” –  ְּכמֹו
 mint [ahogyan a] „és letette (vátánách) [József] ruháját”8 – ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו
[szövegrészben], – ַוֲאִחְּתֵתּה – a „vááchitöté” [szóval fordítja Onkelosz]. 

 – Azon a napon9 – אֹותֹו ַהּיֹום – ...fürössze meg testét vízben... – ְוָרַחץ ַּבַּמִים
 – .minden öltözködéskor szükséges volt megmerülnie – ָטעּון ְטִביָלה ְּבָכל ֲחִליפֹוָתיו
ֵמֲעבֹוַדת ְּפִנים  – kellett ruhát váltania – ָהָיה ַמֲחִליף – Öt alkalommal – ְוָחֵמׁש ְּפָעִמים
 illetve külső – ּוִמחּוץ ִלְפִנים – ,belső munka és külső munka között – ַלֲעבֹוַדת חּוץ
munka és belső munka között. – הּוְמַׁשֶּנ  – Átcserélni – ִמִּבְגֵדי ָזָהב ְלִבְגֵדי ָלָבן – az 
aranyruhákat a lenruhákra – ּוִמִּבְגֵדי ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב – és a lenruhákat az aranyruhákra. 
 szükséges volt – ָטעּון ְטִביָלה – Minden egyes átöltözéskor – ּוְבָכל ֲחִליָפה –
megmerülnie, – ֵני ִקּדּוֵׁשי ָיַדִים ְוַרְגַלִיםּוְׁש  – és kétszer mindkét kezét és lábát 
megmosnia – ִמן ַהִּכּיֹור – a rézmedencé [vizé]ből. 

 

                                                 
6 Az arany, amely az arany borjúra emlékeztet. 
7 „Húzzon fejére.” A cánáf ige rendesen azt jelenti: „körülteker,” ebben a kontextusban: 

rátekeri a turbánt a kohén fejére; ezért jegyzi meg Rási, hogy itt a szó értelme: 
„(rá)helyez,” mivel ehhez a művelethez a Tórában megszokott ige a szum – 
„(rá)helyezni” –, lásd 2Mózes 29:6. és 3Mózes 8:9. Versünkhöz a Tárgumból, vagyis 
az Onkelosz-féle arámi Tóra-fodításból hozza a bizonyítékot, mivel Onkelosz a jicnof 
szót a „helyezzen/húzzon [fejére]” kifejezéssel fordítja. 

8 1Mózes 39:16. 
9 Jom kipurkor. 
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  )ה, ויקרא טז(.  ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה,ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיַּקח ְׁשֵני ְׂשִעיֵרי ִעִּזים ְלַחָּטאת

És vegyen Izráel fiainak községétől két kecskebakot vétekáldozatnak és 
egy kost égőáldozatnak. (3Mózes 16:5.) 

 
  )ו, ויקרא טז(.  ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו,ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו

És mutassa be Áron a vétekáldozat tulkát, amely az övé, és szerezzen 
engesztelést n a maga és háza számára. (3Mózes 16:6.) 

הּוא  – ...a vétekáldozat tulkát, amely az övé... – ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו
 és [ez] azt tanítja – ְוִלֶּמְדָך ַּכאן – ,Ez az, amit fentebb említ [a Tóra]10 – ָהָאמּור ְלַמְעָלה
neked itt, – ֶּׁשּלֹו הּוא ָבאֶׁשִּמ  – hogy [az áldozati állat] az ő [vagyoná]ból jön11 –  ְולֹא
 és nem köz[pénz]ből.12 – ִמֶּׁשל ִצּבּור

 és szerezzen engesztelést a maga és háza... – ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו
számára. – ִמְתַוֶּדה ָעָליו ֲעֹונֹוָתיו – Megvallja fölötte bűneit – ַוֲעֹונֹות ֵּביתֹו – és háznépe 
bűneit. 

 
  )ז, ויקרא טז(.  ְוֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד,ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם

És vegye a két bakot, állítsa oda az Örökkévaló színe elé, a találkozás 
sátrának bejáratához... (3Mózes 16:7.) 

 
  )ח, ויקרא טז(.  ּגֹוָרל ֶאָחד ַליהָֹוה ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל,ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגֹוָרלֹות

...és vessen Áron sorsot a két bakra: egy sors az Örökkévaló része és 
egy sors Ázázél részére. (3Mózes 16:8.) 

ְׁשֵני ַהְּׂשִעיִרם ּגָֹרלֹותְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל   – ...és vessen Áron sorsot a két bakra... – 
 egyet pedig a – ְוֶאָחד ִלְׂשמֹאל – ,Egy [kecskebakot] a jobbjára állít – ַמֲעִמיד ֶאָחד ִליִמין
baljára, – ְונֹוֵתן ְׁשֵּתי ָיָדיו ַּבַּקְלִּפי – majd belehelyezi mindkét kezét a [sorshúzó] urnába, 
 és – ַוֲחֵברֹו ַּבְּׂשמֹאל – és veszi az egyik sorscédulát a jobbjába – ְונֹוֵטל ּגֹוָרל ַּבָּיִמין –
annak társát a baljába, – ְונֹוֵתן ֲעֵליֶהם – majd ezeket rájuk13 helyezi. –  ֶאת ֶׁשָּכתּוב ּבֹו
 az – הּוא ַלֵּׁשם – ”,amelyiknek [céduláján] az áll: „láSém [,Az az állat] – ַלֵּׁשם

                                                 
10 A 3. versben. 
11 Vagyis abból vásárolja meg. 
12 Mivel a szöveg hozzáteszi: „amely az övé,” ahelyett, hogy csupán csak az állna benne: „az 

ő vétekáldozati tulkát.” 
13 Vagyis az állatokra. 
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[feláldoztatik] a Névnek14, – ְוֶאת ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ַלֲעָזאֵזל – [az] pedig, amelyiknek [céduláján] 
az áll: „Ázázélnek,” – ִמְׁשַּתֵּלַח ַלֲעָזאֵזל – az elküldetik Ázázélnek. 

צּוק  – egy zord és kíméletlen hegy,15 –  ְוָקֶׁשההּוא ַהר ַעז – ...Ázázél... – ֲעָזאֵזל
 – amint írva van: „kietlen földre,”16 – ֶׁשֶּנֱאַמר ֶאֶרץ ְּגֵזָרה – ,egy magas szikla – ָּגבַֹּה
 elvágott/elszakított.”17„ [:a gözérá szó ugyanis azt jelenti] – ֲחתּוָכה

 
  )ט, ויקרא טז(.  ְוָעָׂשהּו ַחָּטאת,הָוהֹר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַליְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַהָּׂשִעיר ֲאֶׁש

És mutassa be Áron a bakot, amelyre az Örökkévaló részére esett a sors 
és készítse el vétekáldozatnak. (3Mózes 16:9.) 

ִּניַח ַהּגֹוָרל ָעָליוְּכֶׁשַּמ – .és készítse el vétekáldozatnak... – ְוָעָשֹהּו ַחָּטאת  – 
Amikor ráhelyezi a sorscédulát, – קֹוֵרא לֹו ֵׁשם – akkor néven nevezi18, – ְואֹוֵמר ַלה '
 mondván: „vétekáldozat az Örökkévalónak.”19 – ַחָּטאת

 
 ְלַׁשַּלח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל ,ר ָעָליוְוַהָּׂשִעיר ֲאֶׁשר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיהָֹוה ְלַכֵּפ

  )י, ויקרא טז(. ַהִּמְדָּבָרה

Az a bak pedig, amelyre a sors Azázél részére esett, állíttassék elevenen 
az Örökkévaló színe elé, hogy engesztelést végezzenek rajta, elküldvén 
azt Azázélnak a pusztába. (3Mózes 16:10.) 

ֳעַמד ַחיָי  – ...állíttassék elevenen... – ְּכמֹו ֻיֲעַמד ַחי – [A jáámád – „állítsák” – 
alak] olyan, mint a juámád [alak] – ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים – mások által,20 – ְוַתְרּגּומֹו – arámi 
fordítása pedig: – ִיָּתַקם ַּכד ַחי – „jitákám kád cháj” („állíttassék [oda], amikor [még] 
él”). – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – Miért mondja ezt a Tóra? – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַׁשַּלח אֹתֹו ַלֲעָזאֵזל – 
Mert amint írva van: „elküldvén azt Azázélnak,” – ְוֵאיִני יֹוֵדַע – és nem tudom, – 
ְלָכְך ֶנֱאַמר  – ,hogy vajon a halálba vagy életre küldik-e el – ִׁשּלּוחֹו ִאם ְלִמיָתה ִאם ְלַחִּיים
 – ֲעִמיָדתֹו ַחי ַעד ֶׁשִּיְׁשַּתַּלח – ”,ezért áll [a szövegben]: „állíttassék elevenen – ָיֳעַמד ַחי

                                                 
14 láSém, „a Névnek,” vagyis az Örökkévalónak. 
15 Az ázázél kifejezés az áz – „zord/szigorú” – és az él – „erős/hatalmas/kíméletlen” – 

szavak összetételéből ered. Lásd 1Mózes 31:29 és a hozzá fűzött Rási-kommentárt. 
16 22. vers 
17 Ázázél tehát egy a pusztaság közepén elhagyatottan álló kopár sziklaszirt. 
18 Vagyis áldozatnak nyilvánítja. 
19 A „készítse el” itt biztosan nem az állat levágására utal, mivel az állat levágásáról a 15. 

versben van legelőször szó. Itt ez a szó csakis az állat vétekáldozatnak való kijelölésére 
utalhat (Mizráchi). 

20 Ez egy passzív alak (hof’ál), a műveltető hif’il alak passzív formája. Esetünkben az ámád 
alak (páál) azt jelenti: „áll,” heemid, azt jelenti: „[valakit] állásra bír” és huámád: 
„[valaki] állásra van bírva,” avagy „állíttatik.” 
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[vagyis] elevenen áll, amíg el nem küldik; – ִמַּכאן ֶׁשְּׁשִליחּותֹו ְלִמיָתה – [és] ebből 
[megtudom], hogy a halálba küldik.21 

 – ֶׁשִּיְתַוֶּדה ָעָליו – hogy engesztelést végezzenek rajta...22... – ְלַכֵּפר ָעָליו
hogy vallja meg rajta, – ְּכִדְכִתיב – amint írva van:23 – ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ְוגֹוֵמר – „és vallja 
meg rajta stb.” [bűneiket és vétkeiket]. 

 
.  ְוָׁשַחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו,ְוִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר לֹו ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו

  )יא, ויקרא טז(

És mutassa be Áron a vétekáldozat tulkát, amely az övé, és szerezzen 
engesztelést a maga és házanépe számára; és vágja le a vétekáldozat 
tulkát, amely az övé. (3Mózes 16:11.) 

ְוגֹוֵמרְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו   – ...és szerezzen engesztelést a maga [és házanépe 
számára]... – ִוּדּוי ֵׁשִני – Ez egy második bűnvallomás24 – ָעָליו – magáért –  ְוַעל ֶאָחיו
 mert őket nevezik – ֶׁשֵהם ֻּכָּלם ְקרּוִיים ֵּביתֹו – ,és testvéreiért, a kohénokért – ַהּכֲֹהִנים
„háza népének”, – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:25 – ְוגֹוֵמר' ֵּבית ַאֲהרֹן ָּבְרכּו ֶאת ה  – „Áron 
házanépe áldjátok az Örökkévalót!...”. – ִמַּכאן – Innen tudjuk, – ֶׁשַהּכֲֹהִנים – hogy a 
kohénok [bűneire] – ִמְתַּכְּפִרים ּבֹו – az (a főpap áldozata) hozott megbocsátást. –  ְוָכל
 ha – ַעל ֻטְמַאת ִמְקָּדׁש – ,csak arra való volt – ֵאיָנּה ֶאָּלא – Ez az engesztelés – ַּכָּפָרָתן
tisztátalanul tartózkodtak a Szentélyben, – יוְוָקָדָׁש  – vagy ha tisztátalanul [ettek] a 
szent ételből, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:26 – ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְוגֹוֵמר – „És 
szerezzen engesztelést a szentség számára...”. 

 
 ,ֵני ְיהָֹוה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקהְוָלַקח ְמלֹא ַהַּמְחָּתה ַּגֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ִמִּלְפ

  )יב, ויקרא טז(. ְוֵהִביא ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת

Vegyen teli serpenyővel izzó parazsat az oltárról az Örökkévaló színe 
előtt, és egy teli marokkal finomra őrölt fűszeres füstölőszert, és vigye 
be a függönyön belül; (3Mózes 16:12.) 

 A kinti [oltárról].27 – ַהִחיצֹון – ...az oltárról… – ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח

                                                 
21 Vagyis elevenen küldik ki a pusztába, ahol aztán az állat elpusztul. 
22 Rási itt azt magyarázza el, miért az áláv vagyis a „rajta” szó szerepel a szövegben, és 

miért nem úgy hangzik: „hogy engesztelést végezzenek vele.” 
23 Lentebb 21. vers. 
24 Azon túl, ami a 6. versben már megemlíttetett. 
25 Zsoltárok 135:19. 
26 3Mózes 16:16. 
27 A vers következő szavai: „az Örökkévaló színe előtt,” jelzik, hogy ez arra az oltárra utal, 

amelynek egy része szentebb helyen található, mint a többi része, ahogyan ezt Rási a 
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'ִמִּלְפֵני ה  – …az Örökkévaló színe előtt... – ִמַּצד ֶׁשִּלְפֵני ַהֶּפַתח – [A Szentélybe 
való] bejárat felőli oldaláról, – ְוהּוא ַצד ַמֲעָרִבי – és ez a nyugati oldal.28 

 Miért mondja a vers, hogy – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּדָּקה – ...finomra őrölt… – ַּדָּקה
„finomra őrölt”? – ַוֲהלֹא ָּכל ַהְּקטֶֹרת ַּדָּקה ִהיא – [Végtére is] nem minden füstölőszer 
finomra őrölt, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:29 – ִמֶּמָּנה ָהֵדקְוָׁשַחְקָּת  – „És dörzsölj belőle 
egy részt finomra…”? – ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה – [Itt] inkább [arról van szó, hogy] a 
finomnál is finomabbra [őrölt] kell legyen, – ֶׁשְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים – mert a jom kipur 
előtti napon – ה ַמֲחִזיָרּה ַלַּמְכֶּתֶׁשתָהָי  – vissza kell raknia a mozsárba.30 

 
 ְוִכָּסה ֲעַנן ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעדּות ְולֹא ,ְוָנַתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַעל ָהֵאׁש ִלְפֵני ְיהָֹוה

  )יג, ויקרא טז(. ָימּות

...és tegye a füstölőszert a tűzre az Örökkévaló színe előtt, hogy a 
füstölőszer felhője befödje a födélt, amely a bizonyságon van, hogy meg 
ne haljon. (3Mózes 16:13.) 

 Amely a serpenyőben van.31 – ֶׁשְּבתֹוְך ַהַּמְחָּתה – ...a tűzre... – ַעל ָהֵאׁש
ָאּה ְּכִתְּקָנּהָהא ִאם לֹא ֲעָשֹ – .hogy meg ne haljon... – ְולֹא ָימּות  – Így hát, ha 

nem készítette el megfelelően,32 – ַחָּיב ִמיָתה – akkor halálbüntetéssel sújtható.33 
 

 ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ַיֶּזה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִמן ַהָּדם ,ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו ַעל ְּפֵני ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה
  )יד, ויקרא טז(. ָּבעֹוְּבֶאְצ

                                                                                                                                      
 

következő kommentárjában el is magyarázza. Ez pedig csupán a kinti oltárra igaz, 
hiszen az aranyoltár teljes terjedelmében a Szentélyben állt. 

28 Lásd az előző bekezdést. 
29 2Mózes 30:36. 
30 Hogy még finomabbra zúzza. 
31 És amelyet bevisz a Szentek Szentjébe; ezzel a kommentárjával Rási elejét veszi az 

„Örökkévaló színe előtt” kitétel téves értelmezésének, a kitétel ugyanis nem a külső 
oltár nyugati oldalára utal, mint korábban, vagy magának a Szentélynek a külső 
részére, hanem a Szentek Szentjére; a „tűz” éppen ezért a füstölőszeres serpenyő tüze 
és nem a külső- vagy belső oltár tüze. Mi több, a főpap a füstölőszert csupán azt 
követően helyezte a serpenyőbe, hogy belépett a Szentek Szentjébe, és nem pedig 
előtte, amint azt az eretnek nézeteket valló szadduceusok állították (Mizráchi). 

32 Ha kihagyta a füstölőszer valamelyik összetevőjét. Az itt említett bűn a füstölőszerrel 
kapcsolatos, mivel a vers kifejezetten hangsúlyozza: „és tegye a füstölőszert,” ami egy 
megszorítás, és arra utal, hogy itt csakis megfelelően elkészített füstölőszerről lehet szó. 

33 Lásd a 2. vershez fűzött kommentárokat. 
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És vegyen a tulok véréből és hintsen ujjával a födélre kelet felől és a 
födél előtt hintsen hétszer a vérből ujjával. (3Mózes 16:14.) 

 egy hintést [Ez] – ַהָּזָאה ַאַחת ְּבַמְׁשָמע – ...és hintsen ujjával... – ְוִהָּזה ְבֶאְצָּבעֹו
implikál.34 

ֲהֵרי ַאַחת  – ...és a födél előtt hintsen hétszer... – ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת ַיֶּזה ֶׁשַבע
 .és hétszer alulra – ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה – Vagyis egyszer felülre – ְלַמְעָלה

 
 ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ,ָּפרֶֹכתְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַל

  )טו, ויקרא טז(. ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה אֹתֹו ַעל ַהַּכּפֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַּכּפֶֹרת

Ekkor vágja le a vétekáldozat bakját, amely a népé, vigye be vérét a 
kárpiton belül és cselekedjék vérével úgy, amint cselekedett a tulok 
vérével; hintse azt a födélre és a födél elé. (3Mózes 16:15.) 

 Azért [a bűnért], amiért a – ַמה ֶּׁשַהָּפר ְמַכֵּפר – ...amely a népé... – ֲאֶׁשר ָלָעם
tulok engesztel – ַעל ַהּכֲֹהִנים – a kohaniták érdekében, – ְמַכֵּפר ַהָּׂשִעיר – azért [a 
bűnért] engesztel a kecskebak – ַעל ִיְׂשָרֵאל – Izrael érdekében,35 – ְוהּוא ַהָּׂשִעיר – és ez 
az a kecskebak, – ֶׁשָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֵּׁשם – amelyre a láSém („az Örökkévalónak”) 
sorscédula esett.36 

 – ַאַחת ְלַמְעָלה – ...amint cselekedett a tulok vérével... – ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר
Egyet fölé, – ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה – hetet alá.37 

 
 ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ,ְוִכֶּפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם

  )טז, ויקרא טז(. ִאָּתם ְּבתֹוְך ֻטְמאָֹתם

És szerezzen engesztelést a szentség számára, Izráel fiainak 
tisztátalanságai miatt és bűneik miatt és a vétkeikért, és így cselekedjék 
a Találkozás Sátráért, amely náluk áll az ő tisztátalanságuk közepette. 
(3Mózes 16:16.) 

ַעל ַהִּנְכָנִסין  – …Izráel fiainak tisztátalanságai miatt… – ִמֻּטְמאֹת ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל
ְולֹא נֹוַדע  – ,Amiért tisztátalan [állapotban] léptek be a Szentélybe – ַלִּמְקָּדׁש ְּבֻטְמָאה

                                                 
34 Mivel a vers következő része hét hintést ír elő „a födél előtt”, arra a hintésre 

vonatkozóan viszont, amelyet „a födélre” kell elvégezni, nem szerepel, hogy hányszor, 
ezért a specifikációnak ez a hiánya csakis azt implikálhatja, hogy magár a „födélre” 
csupán egyszer hintett a főpap, hiszen a Tórának az a célja, hogy információkkal 
lásson el bennünket, és nem az, hogy elrejtse azokat előlünk. 

35 Vagyis a Szentély és szentségeinek tisztátalanná tételéért. 
36 Ez így magyarázatot ad arra, hogy miért szakítja félbe a főpap a tulok feláldozását és 

fordul a kecske felé; ezt azért teheti meg, mert ugyanazokért a bűnökért engesztel. 
37 Lásd Rási kommentárját az előző vershez. 
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 – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,utána soha nem volt tudomásuk [amiről] – ָלֶהם ַּבּסֹוף
ּטֹאָתםְלָכל ַח  – „…és a vétkeikért,” – ְוַחָּטאת ִהיא ׁשֹוֵגג – márpedig egy vétek 

[olyasvalami, ami] nem szándékos. 
 [A kecskebak] – ַאף ַהִּנְכָנִסין ֵמִזיד ְּבֻטְמָאה – ...és bűneik miatt… – ּוִמִּפְׁשֵעיֶהם

még [azokért is engesztelést hoz, akik] szándékosan lépnek be tisztátalan 
[állapotban a Szentélybe].38 

 – …és így cselekedjék a Találkozás Sátráért… – ְוֵכן ַיֲעֶשֹה ְלאֶֹהל מֹוֵעד
ַאַחת  – kettejük39 [vérével] belül,40 – ִמְּׁשֵניֶהם ִּבְפִנים – Amiképpen hintett – ְּכֵׁשם ֶׁשִהָּזה
 – ָּכְך ַמֶּזה ַעל ַהָּפרֶֹכת ִמַּבחּוץ – ,egyszer felfelé és hétszer lefelé – ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה
ugyanúgy hint a szent függönyre41 kívülről, – ִמְּׁשֵניֶהם – kettejük [véréből], –  ַאַחת
 .egyszer felfelé és hétszer lefelé – ְלַמְעָלה ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה

 amely náluk áll az ő tisztátalanságuk… –  ֻטְמאָֹתםַהּׁשֵֹכן ִאָּתם ְּבתֹוְך
közepette. – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהם ְטֵמִאים – Noha [rituálisan] tisztátalanok, – ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם – 
a Söchiná (az Isteni Dicsfény) [mégis] velük van. 

 
 ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ,ַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹוְוָכל ָאָדם לֹא ִיְהֶיה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְל

  )יז, ויקרא טז(. ְקַהל ִיְׂשָרֵאל

És senki se legyen a találkozás sátrában, midőn ő bemegy engesztelést 
szerezni a szentélybe, amíg ki nem jön és engesztelést nem szerzett a 
maga és háza számára és Izráel egész községe számára. (3Mózes 16:17.) 

 
 ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר ְוָנַתן ַעל ַקְרנֹות ,ְוָיָצא ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוִכֶּפר ָעָליו

  )יח, ויקרא טז(. ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

Ekkor menjen ki az oltárhoz, amely az Örökkévaló színe előtt van és 
szerezzen engesztelést számára, és vegyen a tulok véréből és a bak 
véréből és tegye az oltár szarvaira köröskörül... (3Mózes 16:18.) 

'ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה  – ...az oltárhoz, amely az Örökkévaló színe előtt 
van... – ֶזה ִמְזַּבח ַהָּזָהב – Ez az aranyoltár, – ֶׁשהּוא ִלְפֵני ה'  – amely az Örökkévaló előtt 
van – ַּבֵהיָכל – [magában] a Szentélyben42. – ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוָיָצא – És miért mondja 

                                                 
38 Noha a szándékkal vétkező nem hozhat áldozatot, engesztelésül a vétkéért, itt az mégis 

meghozatik neki; mondanunk sem kell, persze, hogy ehhez valódi bűnbánatot kell 
tanúsítania. 

39 A tulok és a kecskebak. 
40 A Szentek Szentjében. 
41 Amely a Szentély csarnokát elválasztja a Szentek Szentjétől. 
42 Vagyis a Szentély épületében. 
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azt a Tóra: „Ekkor menjen ki?”43 – אֹות ַעל ַהָּפרֶֹכתְלִפי ֶׁשִהָּזה ַהַהָּז  – Mivel [amikor] a 
páróchet-re44 elvégezte a hintéseket, – ְוָעַמד ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוִלְפִנים ְוִהָּזה – a hintés [közben] 
az oltártól befelé45 állt, – ּוְבַמְּתנֹות ַהִּמְזֵּבַח – [ezért a vérnek] az oltárra való 
helyezéséhez – ֹו ָלֵצאת ִמן ַהִּמְזֵּבַח ְוַלחּוץִהְזִקיק  – az oltártól kifelé46 kellett haladnia – 
 .és az északkeleti sarokkal47 kezdenie – ְוַיְתִחיל ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית

 Mi – ּוַמה ִהיא ַּכָּפָרתֹו – ...és szerezzen engesztelést számára... – ְוִכֶּפר ָעָליו
az engesztelése?...48  

 és vegyen a tulok véréből és a bak... – ְוָלַקח ִמַּדם ַהָּפר ּוִמַּדם ַהָּׂשִעיר
véréből... – ְמעָֹרִבין ֶזה ְלתֹוְך ֶזה – Összekeverve, egyiket a másikban.49 

 
  )יט, ויקרא טז(. ְמאֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִטֲהרֹו ְוִקְּדׁשֹו ִמֻּט,ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים

...és hintsen reá a vérből ujjával hétszer, így tisztítsa és szentelje meg 
Izráel fiainak tisztátalanságától. (3Mózes 16:19.) 

ֶאְצָּבעֹוַאַחר ֶׁשָּנַתן ַמָּתנֹות ְּב – ...és hintsen reá a vérből... – ְוִהָּזה ָעָליו ִמן ַהָּדם  – 
Miután elvégzi a [vér]hintéseket az ujjával – ַעל ַקְרנֹוָתיו – az [oltár] szarvaira50, –  ַמֶּזה
 .hét hintést végez a tetejére – ֶׁשַבע ַהָּזאֹות ַעל ַּגּגֹו

 Attól, ami elmúlt.51 – ִמַּמה ֶּׁשָעַבר – ...így tisztítsa [meg]... – ְוִטֲהרֹו
ׁשֹוְוִקְּד  – ...és szentelje meg... – ֶלָעִתיד ָלבֹא – Az eljövendőre.52 

 
  )כ, ויקרא טז(.  ְוִהְקִריב ֶאת ַהָּׂשִעיר ֶהָחי,ְוִכָּלה ִמַּכֵּפר ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ַהִּמְזֵּבַח

                                                 
43 Hiszen egyre beljebb tart a Szentélybe. 
44 Vagyis a Szentek Szentjét borító függönyre. 
45 Nyugati irányban. 
46 Vagyis keleti irányba, a bejárat felé (amely, természetesen, egyben a Szentély kijárata is). 
47 Amely az oltár külső, kelet felé eső oldala. Lásd Jómá 58b. 
48 Amint itt következik. 
49 Ennek az összevegyítésnek az az oka, hogy csupán egyetlen ilyen célú engesztelés 

engedélyezett a 2Mózes 30:10 szerint: „az engesztelő vétekáldozat vérével, egyszer az 
évben szerezzen engesztelést nemzedékeitek számára.” Ebből a versből vezeti le a 
Talmud azt a követelményt, hogy ezt az engesztelést egy évben egyszer kell elvégezni, 
és ha a főpap a két áldozati állat vérét külön-külön mutatná be, akkor ez kétszer 
elvégzett engesztelés lenne. 

50 Ezek az oltár szarvszerűen kiemelkedő sarkai. 
51 Vagyis a múltbéli tisztátalanságoktól. 
52 Nem csupán a múltbéli tisztátalanságoktól kell megtisztítani, hanem meg is kell szentelni, 

hogy engesztelést lehessen szerezni rajta a jövőben. Ez a különbségtétel magyarázatot 
ad erre a kettős kifejezésre: „tisztítsa és szentelje meg”. 
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És midőn végzett azzal, hogy megtisztította a szentélyt, a találkozás 
sátrát és az oltárt, akkor vezesse oda az élő bakot. (3Mózes 16:20.) 

 
 ָיָדיו ַעל רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ַהַחי ְוִהְתַוָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ]ידו[ְוָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְּׁשֵתי 

. אׁש ַהָּׂשִעיר ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה ְוָנַתן אָֹתם ַעל רֹ,ְוֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתם
  )כא, ויקרא טז(

És Áron tegye két kezét az élő bak fejére és vallja meg rajta Izráel 
fiainak minden bűntettét és minden bűnét és minden vétküket, rakja 
azokat a bak fejére és küldje el egy erre kirendelt férfival a pusztába... 
(3Mózes 16:21.) 

 Aki készült erre [a – ַהּמּוָכן ְלָכְך – ...egy erre kirendelt férfival... – ִאיׁש ִעִּתי
feladatra] – ִמּיֹום ֶאְתמֹול – már az előző naptól [kezdődően].53 

 
  )כב, ויקרא טז(.  ְוִׁשַּלח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּבר,ֶרץ ְּגֵזָרהְוָנָׂשא ַהָּׂשִעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶא

...és vigye el a bak magán mind az ő bűneiket kietlen földre és bocsássa 
el a bakot a pusztába. (3Mózes 16:22.) 

 
.  ְוִהִּניָחם ָׁשם,בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁשּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַהָּבד ֲאֶׁשר ָלַבׁש ְּב

  )כג, ויקרא טז(

Akkor menjen be Áron a találkozás sátrába, vesse le a lenruhákat, 
amelyeket felöltött, midőn bement a szentélybe és hagyja azokat ott. 
(3Mózes 16:23.) 

 – ...Akkor menjen be Áron a találkozás sátrába – ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
 hogy ennek a – ֶׁשֵאין ֶזה ְמקֹומֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֶזה – ,Bölcseink azt mondták – ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו
versnek nem ez a [megfelelő] helye, – ְוָנְתנּו ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם – és szavaikat meg is 
indokolták – ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא – a [Talmud] Jomá traktátusában.54 – ְוָאְמרּו – Azt mondták: 
 – ,sorrendben van leírva [jó] – ֶנֶאְמָרה ַעל ַהֵּסֶדר – Ez az egész rész – ָּכל ַהַּפְרָׁשה ֻכָּלּה –
 amely az ő – ֶׁשִהיא ַאַחר ֲעִשַֹּית עֹוָלתֹו ְועֹוַלת ָהָעם – ,kivéve ezt a belépést – חּוץ ִמִּביָאה זֹו
égőáldozatának és a nép égőáldozatának a bemutatását55 – ְוַהְקָטַרת ֵאמּוֵרי ַּפר ְוָשִֹעיר – 
valamint a tulok és a kecskebak belső részeinek az elfüstölögtetését követi, – 

                                                 
53 A Rádák és Rásbám szerint az iti szó egy olyan embert jelöl, aki kész elvégezni ezt a 

rituálét, mivel jól ismeri az Ázázel környékét. 
54 32a. Ennek a versnek a 25. verset kellene követnie, és ők megmagyarázták, hogy miért 

nem azt követi. 
55 24. vers 
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ְוטֹוֵבל  – ,amiket arany ruhában kint végzett el [a főpap] – ֶׁשַּנֲעִשֹים ַּבחּוץ ְּבִבְגֵדי ָזָהב
 – ,alámeríti [testét] és megszenteli [kezét és lábát] [majd ezt követően] – ּוְמַקֵּדׁש
 – és felveszi a fehér ruhákat,56 – ְולֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ָלָבן – ,leveszi [az arany ruhát] – ּופֹוְׁשָטן
ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּכף ְוֶאת  – ,és akkor menjen be a találkozás sátrába – ּוָבא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
 – ֶׁשִהְקִטיר ָּבּה ַהְּקטֶֹרת – ,hogy kihozza a kanalat és a füstölőserpenyőt – ַהַּמְחָּתה
amellyel füstölőszert füstölögtetett – ִלְפַני ְוִלְפִנים – a Szentek Szentjében. 

ָּבדּוָפַׁשט ֶאת ִּבְגֵדי ַה  – ...vesse le a lenruhákat... – ַאַחר ֶׁשהֹוִציָאם – Miután 
kihozta azokat57, – ְולֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ָזָהב – felölti az arany ruhákat – ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרָּבִים – 
az állandó délutáni [égőáldozat bemutatásá]hoz.  

 ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר ְּבִבְגֵדי ָזָהב – :És ez a Szentély-szolgálat rendje – ְוֶזהּו ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות –
– (a) A reggeli állandó áldozat arany ruhákban; – ַוֲעבֹוַדת ַּפר ְוָׂשִעיר ַהְּפִניִמים – (b) a 
tulok és a kecskebak [bemutatásának] benti szolgálata58 – ּוְקטֶֹרת ֶׁשל ַמְחָּתה – és a 
serpenyő füstölőszere – ְּבִבְגֵדי ָלָבן – fehér ruhákban; – ְוֵאילֹו ְוֵאיל ָהָעם – (c) a [főpap] 
kosa és a nép kosa – ּוִמְקַצת ַהּמּוָסִפין – és a muszáf áldozatok egy része59 – ְּבִבְגֵדי ָזָהב 
– arany ruhákban; – ְוהֹוָצַאת ַּכף ּוַמְחָּתה – (d) a kanál és a serpenyő kihozatala –  ְּבִבְגֵדי
 – ,és a muszáf áldozatok maradéka60 (e) – ּוְׁשָיֵרי ַהּמּוָסִפין – ,fehér ruhákban – ָלָבן
 és a [magában – ּוְקטֶֹרת ַהֵהיָכל – a délutáni állandó [égő]áldozat – ְוָתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים
a] Szentély-ben bemutatott füstölőszer,61 – ֶׁשַעל ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי – [amelyet] a belső 
oltáron [mutat be], – ְּבִבְגֵדי ָזָהב – arany ruhákban.  

ָּכְך  – a szolgálatok szerint – ְלִפי ֵסֶדר ָהֲעבֹודֹות – A versek rendje – ְוֵסֶדר ַהִּמְקָראֹות –
ח ֶאת ַהָּׂשִעיר ַּבִּמְדָּברְוִׁשַּל – :a következő – הּוא  – „és bocsássa el [a férfi] a bakot a 
pusztába,”62 – ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְוגֹוֵמר – „És [a főpap] fürössze meg testét vízben,”63 
stb., – ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו ְוגֹוֵמר – „menjen ki és készítse el égőáldozatát,”64 stb., – 
 és [aztán] az – ְוָכל ַהַּפְרָׁשה – ,.és a vétekáldozat zsírját,”65 stb„ – ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָּטאת ְוגֹוֵמר
                                                 
56 Nachmanidész rámutat, hogy ebben a részben igazából jó sorrendben követik egymást a 

versek, ha jól megértjük a sorrendben rejlő szándékot. A Tóra először ismerteti a főpap 
által „fehér ruhában”elvégzett teljes jom kipur-i szolgálatot, és csak ezt követően ejt 
szót a rendszeres napi szolgálatról, amelyet a főpap aranyruhadarabokban végez; ez az 
az öltözet, amelyet a jom kipurt kivéve nap mint nap visel. Mivel ennek a résznek a jom 
kipur-i engesztelőáldozat a fő tárgya, ezért arról olvashatunk először. 

57 Ti. a kanalat és a füstölőserpenyőt. 
58 Vagyis amely állatok vérét a Héchál-on belül hintette (6-22. vers.); ezért nevezik ezeket 

benti áldozatoknak. 
59 A hét juh, amelyekről a 4Mózes 29:8-ban esik szó. 
60 A 4Mózes 29:8 és 11-ben említett tulok és kos. 
61 Vagyis a mindennapi megszokott füstölőszer. 
62 22. vers 
63 24. vers 
64 Uo. 
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egész szakasz, – ַעד ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה – addig, hogy „és azután bemehet a 
táborba,”66 – ְוַאֲחֵרי ֵכן ּוָבא ַאֲהרֹן – és ezt követően: „[Akkor] menjen be Áron.”67 

 ֶׁשְּטעּוִנין ְּגִניָזה – ,azt tanítja [Ez] – ְמַלֵּמד – .és hagyja azokat ott... – ְוִהִּניָחם ָׁשם
– hogy azokat el kell rejteni; – ְולֹא ִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבאֹוָתן ַאְרָּבָעה ְבָגִדים – ezt a négy [len]ruhát 
nem fogja használni – ְליֹום ִּכּפּוִרים ַאֵחר – egy újabb jom kipurra. 

 
 ְוָיָצא ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו ְוֶאת עַֹלת ָהָעם ,ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ַבַּמִים ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו

  )כד, ויקרא טז(. ְוִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם

És fürössze meg testét vízben szent helyen, és öltse fel ruháit, menjen 
ki, és készítse el égőáldozatát és a nép égőáldozatát, hogy engesztelést 
szerezzen a maga és a nép számára. (3Mózes 16:24.) 

ְוגֹוֵמרְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו   – És fürössze meg testét... – ְלַמְעָלה ָלַמְדנּו – Fentebb68 
megtanultuk – ִמְוָרַחץ ֶאת ְּבָשֹרֹו ּוְלֵבָׁשם – abból, hogy „…fürössze meg testét vízben, és 
vegye fel azokat,” – ֶׁשְּכֶׁשהּוא ְמַׁשֶּנה – hogy amikor átöltözik – ִמִּבְגֵדי ָזָהב ְלִבְגֵדי ָלָבן – 
arany ruhából fehér ruhába, – ָטעּון ְטִביָלה – meg kell merítkeznie, – ֶׁשְּבאֹוָתּה ְטִביָלה – 
mert annál a megmerítkezésnél69 – ָּפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב – előbb levette arany ruháit, – 
 a mindennapos reggeli – ֲעבֹוַדת ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר – amelyekben ellátta – ֶׁשָעַבד ָּבֶהן
áldozat szolgálatot, – ְוָלַבׁש ִּבְגֵדי ָלָבן ַלֲעבֹוַדת ַהּיֹום – majd magára öltötte a [jom kipur] 
napi áldozat fehér ruháit, – ְוַכאן ָלַמְדנּו – itt pedig megtanultuk, – ֶׁשְּכֶׁשהּוא ְמַׁשֶּנה – 
hogy amikor átöltözik – ִמִּבְגֵדי ָלָבן ְלִבְגֵדי ָזָהב – fehér ruhából arany ruhába, –  ָטעּון
 .meg kell merítkeznie – ְטִביָלה

 udvar [A külső] – ַהְמֻקָּדׁש ִּבְקֻדַּׁשת ֲעָזָרה – ...szent helyen… – ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש
szentsége által szentesített [helyen], – ְוִהיא ָהְיָתה ְּבַגג ֵּבית ַהַּפְרָוה – és ez Párvá 
termének70 tetején volt. – ְוֵכן ַאְרַּבע ְטִבילֹות – És ugyanígy [mind] a négy 
megmerítkezés, – ַהָּבאֹות חֹוָבה ַלּיֹום – amely kötelező [jom kipur] napján [Párvá 

                                                                                                                                      
 
65 25. vers 
66 28. vers 
67 23. vers 
68 A 4. versben. 
69 Amelyet a 4. vers említ. 
70 Párvá terme a Szentély területén volt. A Talmud (Jomá 35a.) kifejti, hogy Párvá egy 

perzsa „mágus” volt. Rábénu Chánánél szerint Párvá annyira szerette volna látni azt, 
ahogyan a főpap végrehajtja a jom kipuri szolgálatot, hogy alagutat fúrt a Szentély alá. 
Amikor a papok felfedezték Párvát az alagútban, megölték, amiért illetéktelenül 
behatolt a Szentélybe. Ennek ellenére, elhibázott módon kifejezett rajongásának 
elismeréséül, a Szentély egyik épületét róla nevezték el. 
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termének tetején történt]; – ֲאָבל ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ְבחֹול – ám az első [megmerítkezés] 
nem szent helyen történt.71 

 Azt a – ְׁשמֹוָנה ְבָגִדים ֶׁשהּוא עֹוֵבד ָּבֶהן – ...és öltse fel ruháit… – ְוָלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו
nyolc ruhát, amelyekben a szolgálatot végzi – ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה – az év összes [többi] 
napján. 

 az – ֶאל ֶהָחֵצר – A Szentély csarnokából – ִמן ַהֵהיָכל – ...menjen ki… – ְוָיָצא
udvarra, – ֶׁשִּמְזַּבח ָהעֹוָלה ָׁשם – ahol az égőáldozati oltár állt.  

 – ַאִיל ְלעֹוָלה ָהָאמּור ְלַמְעָלה – ...és készítse el égőáldozatát… – ְוָעָׂשה ֶאת עָֹלתֹו
Az égőáldozatnak szánt, fentebb72 említett kost. 

ת ָהָעםְוֶאת עַֹל  – …és a nép égőáldozatát... – ְוַאִיל ֶאָחד ְלעָֹלה ָהָאמּור ְלַמְעָלה – 
És egy kost a fentebb73 említett égőáldozat céljára: –  ְוגֹוֵמרּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל  – „És 
vegyen Izráel fiainak községétől…”. 

                                                 
71 Ez a megmerítkezés tulajdonképpen minden olyan személy számára kötelező volt, aki be 

kívánt lépni a külső udvarba. 
72 A 3. versben. 
73 Az 5. versben. 




