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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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Ködosim (3Mózes 19–20.) ְקדִֹׁשים תָׁשָּפָר  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• A hetiszakasz a következő kijelentéssel kezdődik: „Szentek legyetek, mert szent 
vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek”; s ezt több tucat olyan micva (isteni 
parancsolat) követi, amelyek révén a zsidó megszenteli magát, és kapcsolatba 
kerül Isten szentségével. (3Mózes 19:2.) 

• Ezek között találhatók: a bálványimádás tilalma; a jótékonykodás micvája; a 
törvény előtti egyenlőség elve; a szombat; a nemi erkölcs; az üzleti tisztesség 
törvényei; a szülők tisztelete; az élet szentsége.  (3Mózes 19–20.) 

• A hetiszakaszban található az a kijelentés is, amelyet a híres bölcs, Akiva rabbi a 
Tóra egyik legfőbb alapelvének nevezett, és amelyről Hilél azt mondta: „Ez 
maga a Tóra, a többi csupán kommentár” – Szeresd felebarátod, mint magadat!  
  (3Mózes 19:18.) 

 
  )א, ויקרא יט(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (3Mózes 19:1.) 

 
ויקרא (. י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ִּכ,ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו

  )ב, יט

Szólj Izráel fiainak egész községéhez, és mondd nekik: Szentek legyetek, 
mert szent vagyok Én, az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:2.) 

 – Szólj Izráel fiainak egész községéhez...1 – ַּדֵּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
 a nép minden] – ְּבַהְקֵהל – Azt tanítja, hogy ez a szakasz – ְמַלֵּמד ֶׁשֶּנֶאְמָרה ַּפְרָׁשה זֹו
tagjának] egybegyűlésével hangzott el.2 – ִמְּפֵני ֶׁשרֹב ּגּוֵפי תֹוָרה ְּתלּוִיין ָּבּה – [Ez a rész 
azért fontosabb más részeknél,] mivel a Tóra alapvető tanításainak java része erre 
épül. 

                                                 
1 A Tóra egyéb részeit Mózes szintén Izrael egész közösségének tanította, amint azt Rási a 

2Mózes 34:32-nél részletesen is kifejti, így az „egész közössége” hangsúlyozása 
látszólag felesleges. 

2 Azaz minden egyes embernek jelen kellett lenni. Más részek tanításakor egyes egyének 
távol maradhattak. 
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 Tartózkodjatok – ֱהוּו ְּפרּוִׁשים ִמן ָהֲעָריֹות – ...Szentek legyetek… – ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו
a szexuális tilalmak megszegésétől3 – ּוִמן ָהֲעֵבָרה – és [minden] vétkezéstől, [amely a 
nemi élettel kapcsolatos], – ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶּגֶדר ֶעְרָוה – mert valahány helyen a 
szexuális bűnök ellen [emelt] kerítést4 találsz [a Tórában], – ַאָּתה מֹוֵצא ְקֻדָּׁשה – a 
szentség [említését] is megtalálod ott. [Például:] –  ְוגֹוֵמרִאָּׁשה זָֹנה ַוֲחָלָלה  – „Parázna5 
vagy megszentségtelenített nőt6 [el ne vegyenek]… – ְמַקִּדְׁשֶכם' ֲאִני ה  – szent vagyok 
Én, az Örökkévaló, aki megszentel benneteket”;7 – ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו – „…hogy meg ne 
szentségtelenítse magzatát8…, – ֹוְמַקְּדׁש' ֲאִני ה  – Én vagyok az Örökkévaló, aki őt 
megszenteli”;9 – ְקדִֹׁשים ִיְהיּו – „Szentek legyenek… –  ְוגֹוֵמרִאָּׁשה זָֹנה ַוֲחָלָלה  – parázna 
vagy megszentségtelenített nőt [el ne vegyenek].”10 

 
  )ג, ויקרא יט(. י ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאִנ,ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו

Férfi, anyját és apját féljétek, és szombatjaimat tartsátok meg. Én 
vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:3.) 

 – ָּכל ֶאָחד ִמֶּכם – .Férfi, anyját és apját féljétek – ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו
Mindenki közületek – ִּתיְראּו ָאִביו ְוִאּמֹו – félje apját és anyját; – ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו – ez a vers 
szó szerinti jelentése. – ּוִמְדָרׁשֹו – A midrási értelmezés [pedig a következő]: –  ֵאין ִלי
 – .Én [csupán annyit tudok a vers alapján, hogy ez vonatkozik] a férfira – ֶאָּלא ִאיׁש
ְּכֶׁשהּוא  – ?Honnét [tudhatom, hogy ez ugyanúgy vonatkozik] a nőre [is] – ִאָּׁשה ִמַּנִין
 – .kettőre [utal] – ֲהֵרי ַכאן ְׁשַנִים – ”,Amikor azt mondja [a Tóra]: „féljétek – אֹוֵמר ִּתיָראּו
ׁשָלָּמה ֶנֱאַמר ִאי – ,Ha így van – ִאם ֵּכן  – akkor miért a „férfi”-t említi [a szöveg]? – 
ֲאָבל ִאָּׁשה  – Mert a férfinak hatalmában van cselekedni,11 – ֶׁשָהִאיׁש ִסֵּפק ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות
 egy nő viszont mások uralma alatt áll.12 – ְרׁשּות ֲאֵחִרים ָעֶליָה

                                                 
3 Ez a legkomolyabb szexuális kicsapongásokra utal, többek között a vérfertőzésre, a 

házasságtörésre, valamint a menstruáló nővel való nemi érintkezésre. Ezeket mind 
felsorolja az előző és a mostani hetiszakasz (3Mózes 18., 20:10–21.). 

4 Kísérlet elsőrendű parancsolat áthágásának kivédésére egy „kerítés” avagy másodrendű 
parancsolat emelésével, hatályba léptetésével. 

5 Olyan nő, akinek már volt tiltott nemi kapcsolata. 
6 Olyan nő, aki egy kohén és egy annak számára tiltott, például elvált nő házasságából 

született. 
7 Uo. 21:7-8. 
8 Utalva azokra a nőkre, akikkel egy kohén nem házasodhat. 
9 Uo. 21:15. 
10 3Mózes 21:6-7. 
11 Nem függ olyan mértékben egy másik ember uralmától, mint a felesége, így időt és 

energiát tud áldozni szülei tiszteletére. 
12 Ki kell kérnie a férje véleményét bizonyos házon kívül végzett cselekedetire vonatkozóan. 
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 Itt – ַּכאן ִהְקִּדים ֵאם ְלָאב – ...Mindenki félje anyját és apját – ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו
előbb szerepel az anya, mint az apa, – ְלִפי ֶׁשָּגלּוי ְלָפָניו – mivel nyilvánvaló Őelőtte, – 
 jobban, mint az – יֹוֵתר ֵמִאּמֹו – hogy a gyermek az apját féli – ֶׁשַהֵּבן ָיֵרא ֶאת ָאִביו
anyját. – ּוְבָכבֹוד – A tiszteletadás parancsa pedig13 – ִהְקִּדים ָאב ְלֵאם – az apát említi 
először, – ְלִפי ֶׁשָּגלּוי ְלָפָניו – mivel nyilvánvaló Őelőtte, – ֶׁשַהֵּבן ְמַכֵּבד ֶאת ִאּמֹו – hogy a 
gyermek az anyját tiszteli, – יֹוֵתר ֵמָאִביו – jobban, mint az apját, –  ִמְּפֵני ֶׁשְּמַׁשַּדְלּתֹו
 .mert az szép szóval bánik vele – ִּבְדָבִרים

 ָסַמְך ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת – ...és szombatjaimat tartsátok meg... – ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו
– Egymás után említtetik a szombat megtartása – ְלמֹוָרא ָאב – és az apa félésének 
parancsa. – לֹוַמר – Ez arra tanít minket, hogy – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְזַהְרִּתיָך – „Noha 
figyelmeztettelek – ַעל מֹוָרא ָאב – az apai tiszteletre, – ִאם יֹאַמר ְלָך – mégis ha azt 
mondja neked: – ַחֵּלל ֶאת ַהַּׁשָּבת – »Szegd meg a Szombatot!« – ַאל ִּתְׁשַמע לֹו – ne 
hallgass rá!”. – ְוֵכן ִּבְׁשָאר ָּכל ַהִּמְצוֹות – És ugyanez érvényes a többi parancsolatra is!  

ֱאלֵֹהיֶכם' ֲאִני ה –  – [Mert] ...Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. – 
ְלִפיָכְך  – ,Te is és apád is kötelesek vagytok tisztelni Engem – ַאָּתה ְוָאִביָך ַחָּיִבים ִּבְכבֹוִדי
 hogy megszegd az Én – ְלַבֵּטל ֶאת ְּדָבָרי – ,ezért ne hallgass őrá abban – לֹא ִתְׁשַמע לֹו
utasításaimat.  

 Ne ülj a – לֹא ֵיֵׁשב ִּבְמקֹומֹו – ?Hogyan kell érteni azt, hogy féld – ֵאיֶזהּו מֹוָרא –
helyére, – ְולֹא ְיַדֵּבר ִּבְמקֹומֹו – jelenlétében ne beszélj, – ְולֹא ִיְסּתֹור ֶאת ְּדָבָריו – ne cáfold 
meg a szavait! – ְוֵאיֶזהּו ָּכבֹוד – És hogyan tiszteld? – ַמֲאִכיל – Etesd, – ּוַמְׁשֶקה – itasd, 
 és – ּומֹוִציא – kísérd be – ַמְכִניס – ,add rá cipőjét – ּוַמְנִעיל – ,öltöztesd – ַמְלִּביׁש –
kísérd ki őt! 

 
  )ד, ויקרא יט(.  ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם,ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלים ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם

Ne forduljatok a bálványok felé és öntött isteneket ne készítsetek 
magatoknak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:4.) 

 hogy – ְלָעְבָדם – ...Ne forduljatok a bálványok felé – ַאל ִּתְפנּו ֶאל ָהֱאִליִלם
imádjátok azokat.14 – ֱאִליִלים – A „bálványok” [szó] – ְלׁשֹון ַאל – rokon az ál („ne”) 
[szóval], – ְּכלֹא הּוא ָחׁשּוב – [mivel] úgy tekintendő, mintha nem lenne.15 

 Először még – ְּתִחָּלָתן ֱאִליִלים ֵהם – ...és öntött isteneket... – ֵואלֵֹהי ַמֵּסָכה
bálványoknak [nevezitek] őket, – ִאם ַאָּתה ּפֹוֶנה ַאֲחֵריֶהם – [de aztán] mikor feléjük 

                                                 
13 A Tízparancsolatban (2Mózes 20:11.). 
14 „Ne forduljatok a bálványok felé” nem azt jelenti, hogy „ne imádjátok a bálványokat,” 

mivel a Tóra már megfogalmazta a bálványimádás tilalmát a 2Mózes 20:3-5-ben és a 
2Mózes 22:19-ben. „Ne forduljatok a bálványok felé” azt jelenti, hogy „ne forduljatok 
feléjük, hogy imádjátok őket,” vagyis még csak fontolóra se vegyétek esetleges 
imádásukat (Mizráchi; Gur Árje). 

15 Azaz, mintha nem létezne. 
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fordultok, [hogy kövessétek őket,] – סֹוְפָך ַלֲעׂשֹוָתן ֱאלֹהּות – végül istenekké teszitek 
őket. 

 Ne – לֹא ַתֲעׂשּו ַלֲאֵחִרים – ...ne készítsetek magatoknak... – לֹא ַתֲעשֹּו ָלֶכם
készítsetek [öntött isteneket] másoknak, – ְולֹא ֲאֵחִרים ָלֶכם – se mások nektek. –  ְוִאם
 ne – לֹא ַתֲעשֹּו ְלַעְצְמֶכם – :És ha azt mondod, [hogy a vers azt jelenti] – ּתֹאַמר
készítsetek [öntött isteneket] magatoknak, – ֲאָבל ֲאֵחִרים עֹוִׂשין ָלֶכם – de mások 
készíthetnek nektek, – ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר – [akkor tévedsz, mert] íme, már [egyszer] 
elhangzott:16 – לֹא ִיְהֶיה ְלָך – „Ne legyenek neked [idegen isteneid színem előtt],” – 
 .sem másokéi18 – ְולֹא ֶׁשל ֲאֵחִרים – ,sem sajátjaid17 – לֹא ֶׁשְּלָך

 
  )ה, ויקרא יט(.  ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו,הָוהְֹוִכי ִתְזְּבחּו ֶזַבח ְׁשָלִמים ַלי

És midőn áldoztok békeáldozatot az Örökkévalónak, úgy áldozzátok, 
hogy elfogadja. (3Mózes 19:5.) 

 Ez – לֹא ֶנֶאְמָרה ַּפְרָׁשה זֹו ֶאָּלא ְלַלֵּמד – .És midőn áldoztok stb – ְוִכי ִתְזְּבחּו ְוגֹוֵמר
a rész csupán azt kívánja megtanítani, – ֶׁשלֹא ְתֵהא ְזִביָחָתן – hogy [a békeáldozatokat] 
csakis azzal a szándékkal szabad levágni, – ֶאָּלא ַעל ְמָנת ְלֵהָאֵכל ְּבתֹוְך ַהְּזַמן ַהֶּזה – hogy 
azokat még ezen idő19 alatt elfogyasztják; – ֶׁשִאם ִלְקּבַֹע ָלֶהם ְזַמן ֲאִכיָלה – mert ha [a 
versnek az lenne a célja], hogy meghatározza elfogyasztásuk idő[keretét], –  ֲהֵרי ְּכָבר
 De ha„ – ְוִאם ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ֶזַבח ָקְרָּבנֹו ְוגֹוֵמר – :akkor íme, már elhangzott20 – ֶנֱאַמר
fogadalom vagy felajánlás az ő vágóáldozata stb.”21 

ִחַּלת ְזִביָחתֹו ְּתֵהאְּת – .úgy áldozzátok, hogy elfogadja... – ִלְרצְֹנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו  – 
Már a kezdet kezdetétől azzal a céllal kell áldoznia, – ַעל ְמָנת ַנַחת רּוַח – hogy [Nekem] 
megelégedést szerezzen [vele], – ֶׁשְּיֵהא ָלֶכם ְלָרצֹון – s hogy [így az] kedvező legyen 
számotokra. – ֶבת ְּפסּולֶׁשִאם ַּתְחְׁשבּו ָעָליו ַמֲחֶׁש  – Így aztán ha bármiféle érvénytelenítő 
gondolat támad bennetek [az áldozatra] vonatkozóan22, – לֹא ֵיָרֶצה ֲעֵליֶכם ְלָפָני – akkor 
az nem lesz kedvező számotokra Előttem. 

                                                 
16 2Mózes 20:3. 
17 Vagyis amelyeket te magad készítettél magadnak. 
18 Vagyis amelyeket mások készítettek neked. 
19 Lásd 6. vers. 
20 Fentebb 3Mózes 7:16. „…azon a napon egyék meg, amelyen bemutatja áldozatát; és 

másnap egyék meg, ami megmarad belőle.” 
21 És ismételni semmi szükség. 
22 Az áldozat bemutatójának azzal a szándékkal kell levágnia az állatot, hogy a húsát a 

megadott időintervallumon belül (lásd a következő verset) fogja elfogyasztani, és ha csak 
egy pillanatra is felmerül benne, hogy azt a megadott időintervallumon túl fogja 
elfogyasztani, ez máris érvénytelenné teszi az áldozatot. 
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ט"אפיימינ – .hogy elfogadja... – ִלְרצְֹנֶכם  – [ófranciául] apeiement 
(„megbékítés”). – ֶזהּו ְלִפי ְפׁשּוטֹו – Ez [a szó jelentése] az egyszerű magyarázat szerint. 
 – ַלִּמְתַעֵּסק ַּבֳּקָדִׁשים – ,Bölcseink pedig azt tanulták meg innét – ְוַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמַּכאן –
hogy ha az ember [gondolatok nélkül] bánik a szent áldozatokkal23, – ֶׁשָּפסּול – akkor 
az [áldozat] érvénytelen, – ֶׁשָּצִריְך ֶׁשִּיְתַּכֵּון ִלְׁשחֹוט – mert [mindenképpen] a vágás 
szándékával kell [cselekednie]. 

 
  )ו, ויקרא יט(.  ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף,ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת

Áldozástok napján egyék meg és másnap; és ami megmarad a harmadik 
napig, tűzben égettessék az el. (3Mózes 19:6.) 

 Amikor – ְּכֶׁשִּתְזָּבחּוהּו – ...Áldozástok napján egyék meg – ְּביֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל
levágod, – ִּתְׁשָחטּוהּו ַעל ְמָנת – azzal a szándékkal kell levágnod, –  ְזַמן ֶזה ֶׁשָּקַבְעִּתי ָלֶכם
 .hogy azon időhatáron belül [eszed meg], amit kijelöltem neked – ְּכָבר

 
  )ז, ויקרא יט(.  ִּפּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה,ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

És ha megennék azt a harmadik napon, megvetés tárgya az, nem lesz 
elfogadva. (3Mózes 19:7.) 

 – ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלחּוץ ִלְזַמּנֹו – .És ha megennék azt stb – ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ְוגֹוֵמר
Ha ez nem [az áldozat húsának a megadott] időhatáron belül [való elfogyasztásának 
tilalmára] utal, – ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר – hiszen az már [egyszer] elhangzott:24 –  ְוִאם ֵהָאכֹל
 – ”,.Ha pedig ennének békeáldozatának húsából stb„ – ֵיָאֵכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח ְׁשָלָמיו ְוגֹוֵמר
 az [áldozati hús megadott] – ְלחּוץ ִלְמקֹומֹו – akkor legyen ez utalás – ְּתֵנהּו ִעְנָין
területen kívül [való elfogyasztásának tilalmá]ra.25 – ָיכֹול ְיהּו ַחָּיִבים ָּכֵרת ַעל ֲאִכיָלתֹו – 
Lehetséges, hogy kárét lenne a büntetés, a fogyasztása miatt?26 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – 
Ezért van írva:27 – ֲעֹוָנּה ִּתָּׂשאְוַהֶּנֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמֶּמּנּו  – „és aki eszik belőle, viselje bűnét.” – 
 Ebbe29] – ָיָצא – Belőle” – de nem abból, ami hasonló hozzá.28„ – ִמֶּמּנּו ְולֹא ֵמֲחֵברֹו

                                                 
23 Vagyis szórakozottan, szinte oda se figyelve vágja le az állatot. 
24 Fentebb 7:18. 
25 Ilyen például az ünnepi áldozatok húsának Jeruzsálemen kívül való elfogyasztása, ami 

tilos. 
26 Azt hihetnénk, hogy a következő versben említett kárét büntetés még arra az emberre is 

vonatkozik, aki olyan áldozat húsából evett, amelyet azzal a szándékkal vágtak le, hogy 
a húsát majd a Tóra által kijelölt területen kívül fogyasszák el, hiszen versünknek, mint 
azt Rási az imént kifejtette, ez a tárgya. 

27 Uo.. 
28 A látszólag fölösleges mimenu („belőle”) azt implikálja, hogy a vers által kilátásba 

helyezett büntetés, csupán a vers tárgyára vonatkozik, vagyis egy olyan áldozatra, 
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tehát] nem tartozik bele – ַהִּנְׁשָחט ְּבַמֲחֶׁשֶבת – [az az áldozat], amelyet azzal a 
szándékkal vágtak le, – חּוץ ִלְמקֹומֹו – [hogy majd a megadott] területen kívül 
[fogyasszák el]. 

 [:A pigul szó azt jelenti] – ְמתָֹעב – ...megvetés tárgya... – ִּפּגּול
undok/visszataszító, – ְּכמֹו – mint [a következő versben]: – ּוְמַרק ִּפֻּגִלים ְּכֵליֶהם – „és 
undok moslék van edényükben.”30 

 
  )ח, ויקרא יט(.  ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה,ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיָּׂשא ִּכי ֶאת קֶֹדׁש ְיהָֹוה ִחֵּלל

Bárki eszi, viselje bűnét, mert az Örökkévaló szentségét 
megszentségtelenítette és az az ember irtassék ki népéből. (3Mózes 19:8.) 

 A – ְּבנֹוָתר ָּגמּור ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר – ...Bárki eszi, viselje bűnét – ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיָּׂשא
vers az abszolút notár-ról beszél,31 –  ָּכֵרתְוֵאינֹו ָענּוׁש  – és [az illetőt] nem kárét-tel 
büntetik [egy olyan áldozatért], – ָחט חּוץ ִלְמקֹומֹוַעל ַהִּנְׁש  – amely az [előírt] területen 
kívül lett levágva, – ֶׁשְּכָבר ִמֲעטֹו ַהָּכתּוב – mivel a Tóra ezt már kizárta; –  ְוֶזהּו ְּבנֹוָתר
 ּוְבַמֶּסֶכת ְּכִריתֹות ְלָמדּוהּו – ,ez [a vers ezért] az abszolút notár-ról beszél – ָּגמּור ְמַדֵּבר
 és a [Talmud] Kritot traktátusában32 [Bölcseink] ezt egy gözérá sává-ból – ִמְּגֵזָרה ָׁשָוה
vezették le.33 

 

                                                                                                                                      
 

amelyet azzal a szándékkal vágtak le, hogy húsát majd a Tóra által kijelölt időhatáron 
túl fogyasszák el, de nem arra a tilalomra, amely ennek mintegy „társa,” vagyis egy 
olyan áldozatra, amelyet azzal a szándékkal vágtak le, hogy a húsát majd a Tóra által 
kijelölt területen kívül fogyasszák el. 

29 Vagyis a kárét-tel büntetendő vétkek kategóriájába. 
30 Jesájá 65:4. 
31 A notár „maradék,” azaz olyan áldozati hús, amely nem lett teljesen elfogyasztva a Tóra 

által előírt időintervallumon belül, és amelyet ezért el kell égetni. 
32 5a. 
33 A 6. vers azzal a tilalommal foglalkozik, hogy nem szabad olyan szándékkal levágni az 

áldozati állatot, hogy a húsát majd a Tóra által előírt időintervallumon túl fogyassza el 
az illető, a 7. vers pedig azzal a tilalommal foglalkozik, hogy nem szabad olyan 
szándékkal levágni az áldozati állatot, hogy a húsát majd a Tóra által kijelölt területen 
kívül fogyassza el az illető. Ez utóbbiért, mint arra Rási rámutatott a vershez fűzött 
kommentárjában, nem jár kárét. Felmerül tehát a kérdés, hogy akkor mire utal a 8. 
vers? A közvetlenül megelőző versre nem utalhat vissza, hiszen a „[kijelölt] helyén kívül” 
tilalmának megszegéséért nem jár kárét. Rási kifejti, hogy ez az abszolút notár 
fogyasztására utal, és ezt egy gözérá sává révén vezethetjük le: A kodes – „szent 
dolog/szentség” – szó szerepel ebben a versben is, és szerepel a 2Mózes 29:34-ben is 
(„…égesd el a maradékot tűzben, ne egyék azt, mivel szentség az.”) Amiképpen a 
kódes szó ez utóbbi helyen a notár-ra utal, ugyanúgy versünkben (19:8.) is. 
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, ויקרא יט(.  ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵּקט,ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקצֹר
  )ט

És amikor learatjátok országotok aratását, ne arasd le teljesen földed 
szögletét és ami elhullott, ne szedegesd fel. (3Mózes 19:9.) 

 Ez] – ֶׁשַּיִּניַח – ...ne arasd le teljesen földed szögletét... – לֹא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך
azt jelenti,] hogy az embernek [learatatlanul] kell hagynia – ֵּפָאה – egy sarkot –  ְּבסֹוף
 a földje végében.34 – ָׂשֵדהּו

 az [Ezek] – ִׁשֳּבִלים ַהּנֹוְׁשִרים ִּבְׁשַעת ְקִציָרה – ...és ami elhullott... – ְוֶלֶקט ְקִציְרָך
aratás során elhullott kalászok. – ַאַחת אֹו ְׁשַּתִים – egy vagy kettő [még hulladéknak 
tekintendő], – ֲאָבל ָׁשלֹׁש – de [amikor egyszerre] három [hullik el], – ֵאיָנן ֶלֶקט – az 
nem [tekintendő] „hulladéknak”. 

 
ויקרא (.  ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעזֹב אָֹתם ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם,ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹא ְתַלֵּקט

  )י, יט

Szőlőd fiatal fürtjeit ne szüreteld le és szőlőd elhullott szemeit ne 
szedegesd fel, a szegénynek és a jövevénynek hagyd azokat. Én vagyok 
az Örökkévaló, a ti Istenetek. (3Mózes 19:10.) 

ת ֶׁשָּבּהלֹא ִּתּטֹל עֹוֵללֹו – ...fiatal fürtjeit ne szüreteld le... – לֹא ְתעֹוֵלל  – Ne 
szedd le a benne lévő fiatal fürtöket. – ְוֵהן ִנָּכרֹות – Ezek felismerhetők. – ֵאיֶזהּו עֹוֵללֹות 
– Melyek a fiatal fürtök? – ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה – Bármelyik [fürt, amelyiknek] nincs –  ָּכל ֶׁשֵאין
 se „cseppjei”.35 – ְולֹא ָנֵטף – ,”se „válla – ָלּה

 A fürtöknek – ַּגְרְּגֵרי ֲעָנִבים – ...és szőlőd elhullott szemeit... – ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך
azon szemeit, – ַהּנֹוְׁשִרים – amelyek lehullanak [a földre] – ִּבְׁשַעת ְּבִציָרה – a szüret 
során. 

ֱאלֵֹהיֶכם' ֲאִני ה  – ...Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek. – ַּדָּין ְלִהָּפַרע – 
Egy Bíró, Aki megbünteti [a rosszcselekedetek elkövetőit], – ְוֵאיִני גֹוֶבה ִמֶּכם – és 
[ezért a bűnért] kikövetelek tőletek – ֶאָּלא ְנָפׁשֹות – nem kevesebbet, mint a lelketeket, 

                                                 
34 A szegények számára meghagyott sarkot az aratás végén kell meghagyni. Korábban nem 

lehet a sarkot kijelölni. Ha valaki elkülöníti a földje egy részét mint péá-t, mielőtt 
learatta volna a földje többi részét, akkor az a terület ugyan péá-nak tekintendő és a 
szegényeket illeti, de neki ennek ellenére egy újabb sarkot is meg kell hagynia az aratás 
végén (Torát Kohánim 1:9.). 

35 Egy érett szőlőfürt a központi hajtásából szerteágazó mellékhajtásokon nőtt kisebb 
fürtöcskékből épül fel. A felsőbb fürtöcskék úgy nehezednek egymásra, ahogyan az 
ember támaszkodik rá a barátja „vállára,” a legalsó fürtöcskék pedig szabadon 
csüngenek alá, és „cseppekre” emlékeztetnek, amelyek a nagy fürtről cseppegnek 
(RÁV a Péá 7:4-hez). 
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ִּתְגָזל ָּדל ְוגֹוֵמרַאל  – amint írva van:36 – ֶׁשֶּנֱאַמר –  – „Ne rabold ki a szegényt stb., – ִּכי ה '
 Mert az Örökkévaló perli perüket, s megfosztja – ָיִריב ִריָבם ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם ָנֶפׁש
kifosztóikat az élettől.” 

 
  )יא, ויקרא יט(.  ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתַׁשְּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו,לֹא ִּתְגנֹבּו

Ne lopjatok, és ne tagadjátok le az igazságot, és ne hazudjatok egymás 
ellen. (3Mózes 19:11.) 

 a tiltás arra vonatkozik, aki [Ez] – ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ָממֹון – ...Ne lopjatok – לֹא ִּתְגנֹבּו
pénzt lop, – ֲאָבל לֹא ִתְגנֹב – ám a „Ne lopj!” [tilalma], – ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות – amely a 
Tízparancsolatban [található], – ַאְזָהָרה ְלגֹוֵנב ְנָפׁשֹות – az emberrablókra vonatkozik. – 
ָּדָבר ֶׁשַחָּיִבין ָעָליו  – ;Ez a szövegösszefüggésből lett kikövetkeztetve – ָּדָבר ַהָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו

יַתת ֵּבית ִּדיןִמ  – [mert ez olyan] dolog, amely bíróság által kirótt halálbüntetéssel 
sújtható.37 

 – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְוִכֶחׁש ָּבּה – …és ne tagadjátok le [az igazságot]… – ְולֹא ְתַכֲחׁשּו
Mivel már írva van:38 „…és letagadja…,”39 – ְמַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוחֶֹמׁש – [akkor az a 
büntetése, hogy] megfizeti a tőkét40 plusz egy ötödöt, – ָלַמְדנּו עֶֹנׁש – tanultuk [a] 
büntetést. – ַאְזָהָרה ִמַּנִין – [De] hol szerepel a tiltás?41 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – A Tóra ezért [itt] 
azt mondja, hogy: – ְולֹא ְתַכֲחׁשּו – „Ne tagadjátok le...”.42 

ְוִנְׁשַּבע  – Mivel írva van:43 – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר – ...és ne hazudjatok… – ְולֹא ְתַׁשְּקרּו
 [akkor az a büntetése, hogy] – ְיַׁשֵּלם ֶקֶרן ָוחֶֹמׁש – ”,és hazugul esküszik…„ – ַעל ָׁשֶקר
megfizeti a tőkét [azaz a tárgy értékét] plusz egy ötödöt,44 – ָלַמְדנּו עֶֹנׁש – tanultuk [a] 
büntetést. – ַאְזָהָרה ִמַּנִין – [De] hol szerepel a tiltás? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – A Tóra ezért [itt] 
azt mondja, hogy – ְולֹא ְתַׁשְּקרּו – „és ne hazudjatok.” 

 Ne lopjatok, és ne –  ִתָּׁשְבעּולֹא ִּתְגנֹבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתַׁשְּקרּו ְולֹא
tagadjátok… és ne hazudjatok… És ne esküdjetek… [hazugságra]...45 – 

                                                 
36 Példabeszédek 22:22-23. 
37 Akárcsak a megelőző Parancsolatok esetében. Így hát, mivel tárgyak, vagy pénz 

ellopásáért nem jár halálbüntetés, ezért a Tízparancsolatban található „Ne lopj!” 
nyilvánvalóan csakis emberrablásra és nem értékek lopásra vonatkozik. 

38 3Mózes 5:22. 
39 Vagyis ha valaki letagad egy talált vagy nála letétbe helyezett tárgyat. 
40 Azaz a jogtalanul eltulajdonított tárgy értékét. 
41 Mivel büntetést nem lehet kiróni, hacsak a törvénysértőt előre nem figyelmeztették, ezért 

kell lennie egy olyan versnek, amely figyelmeztet és egyben a büntetés jellegét és 
mértékét is meghatározza. 

42 Tehát itt a tiltás. 
43 Uo. 5:22. 
44 Uo. 24. 
45 Az utolsóként szereplő tiltás már a következő versből való. 
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 végül hazudni – סֹוְפָך ְלַׁשֵּקר – ,Ha lopsz, végül le fogod tagadni – ִאם ָּגַנְבָּת סֹוְפָך ְלַכֵחׁש
fogsz, – סֹוְפָך ְלִהָּׁשַבע ַלָּׁשֶקר – végül hazugságra fogsz esküdni.46 

 
  )יב, ויקרא יט(.  ְוִחַּלְלָּת ֶאת ֵׁשם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָֹוה,ְולֹא ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר

És ne esküdjetek az Én Nevemmel hazugságra, úgyhogy 
megszentségtelenítsd Isten nevét. Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 
19:12.) 

 – ...És ne esküdjetek az Én Nevemmel [hazugságra] –  ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמיְולֹא
' לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה – :Mivel írva van – ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר – ?Miért hangzik ez el – ָלָּמה ֶנֱאַמר
ָיכֹול  – Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét álságra,”47„ – ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא
 csupán a – ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ַהְמֻיָחד – lehetséges, hogy [az elkövető] büntetést – לֹא ְיֵהא ַחָּיב
Különleges Névvel48 [való káromlásért] érdemel? – ִמַּנִין ְלַרּבֹות ָּכל ַהִּכּנּוִיין – Honnét 
tudjuk, [hogy ezt a tiltást] ki kell terjesztenünk az összes Attribútumra is?49 –  ַּתְלמּוד
 És ne esküdjetek az Én Nevemmel„ – ְולֹא ִתָּׁשְבעּו ִבְׁשִמי ַלָּׁשֶקר – :Ezért van írva – לֹוַמר
hazugságra,” – ָּכל ֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ִלי – bármelyik Névvel is, mellyel bírok. 

 
  )יג, ויקרא יט(. לֹא ָתִלין ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר ִאְּתָך ַעד ּבֶֹקר ,לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל

Ne fosztogasd felebarátodat és ne rabolj, ne tartsd éjjelen át béres 
szolgádnak munkájáért járó fizetségét magadnál reggelig. (3Mózes 19:13.) 

הֶז – ...Ne fosztogasd felebarátodat – לֹא ַתֲעׁשֹק  – Ez [arra az emberre utal] 
 aki visszatartja egy béresnek a bérét.50 – ַהּכֹוֵבׁש ְׂשַכר ָׂשִכיר –

 – ,egy nőnemű [ige] [Ez] – ְלׁשֹון ְנֵקָבה – ...ne tartsd éjjelen át... – לֹא ָתִלין
 amely a peulá („munka”) [szóra] utal.51 – מּוָסב ַעל ַהְּפֻעָּלה

                                                 
46 Azért vannak ezek a tilalmak „és”-sel összekötve. 
47 2Mózes 20:7. 
48 Ez az a Név, amely egyedül Rá alkalmazható. Az elohim kifejezés szent és profán 

értelemben egyaránt használható, attól függően, hogy az Örökkévalóra vagy 
bálványistenségekre utalunk vele, ám a Tetragrammaton, azaz a négybetűs Istennév, 
csakis Őrá utalhat. 

49 Mint amilyen a chánun, „Kegyelmes,” és mások. 
50 Ez kiderül a kontextusból. 
51 A tálin szó ת-ja jelezhetné az ige hímnemű, egyes szám második szeméjű alakját, amely 

esetben a vers így hangzana: „ne tartsd éjjelen át béres szolgádnak munkájáért [járó 
fizetségét].” De ha ez így lenne, akkor az itchá („magadnál”) szó fölösleges lenne, mert 
a „ne hagyd éjjelen át” szövegrész ezt kimondatlanul is tartalmazza. Ezért Rási úgy 
tekinti a tálin szó ת-ját, mint ami egy nőnemű, egyes szám harmadik személyű 
igealakot jelöl, melynek alanya a nőnemű peulá szó. A vers tehát azt mondja: „Béres 
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ֶקרַעד ּבֹ  – ...reggelig. – ִּבְׂשִכיר יֹום ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר – A vers egy napszámosról 
beszél, – ֶׁשְּיִציָאתֹו ִמֶּׁשָּׁשְקָעה ַחָּמה – aki napnyugtakor abbahagyja [a munkát] – ְלִפיָכְך – 
és ezért – ְזַמן ִּגּבּוי ְׂשָכרֹו – fizetsége felvételének ideje – ל ַהַּלְיָלהָּכ  – az egész éjszaka. – 
 és ne„ – ְולֹא ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש – :És egy másik helyen ez áll – ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר
menjen le fölötte a nap.”52 – ְמַדֵּבר ִּבְשִֹכיר ַלְיָלה – [Ez a vers pedig] egy éjszakai 
munkásról beszél, – ַמת ְּפֻעָּלתֹו ִמֶּׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחרֶׁשַהְׁשָל  – [aki] hajnalban fejezi be a 
munkát, – ְלִפיָכְך – [és] ezért – ְזַמן ִּגּבּוי ְׂשָכרֹו – fizetsége felvételének ideje – ָּכל ַהּיֹום – 
a teljes nappal. – ָנהְלִפי ֶׁשָּנְתָנה תֹוָרה ְזַמן ְלַבַעל ַהַּבִית עֹו  – Mivel a Tóra egy félnapos 
időtartamot53 adott a tulajdonosnak,54 – ְלַבֵּקׁש ָמעֹות – hogy szert tegyen a szükséges 
készpénzre.55 

 
  )יד, ויקרא יט(.  ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך ֲאִני ְיהָֹוה,לֹא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל

Ne átkozd a süketet, és a vak elé ne vess gáncsot, hanem féld Istenedet. 
Én vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 19:14.) 

 Én [csupán annyit – ֵאין ִלי ֶאָּלא ֵחֵרׁש – ...Ne átkozd a siketet – לֹא ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש
tudok ez alapján, hogy] egy siketet [nem szabad átkozni]; – ִין ְלַרבֹות ָּכל ָאָדםִמַּנ  – azt 
honnét [tudhatom, hogy ez a tilalom] mindenkire kiterjesztendő?56 – ַּתְלמּוד לֹוַמר – 
Ezért van írva: – ְבַעְּמָך לֹא ָתאֹר – „...népedben [fejedelmet] ne átkozz!”57 – ִאם ֵּכן – 
Ha így van, – ָלָּמה ֶנֱאַמר ֵחֵרׁש – akkor miért beszél [a Tóra ebben a versben éppen] 
egy siketről? – ַמה ֵחֵרׁש ְמֻיָחד ֶׁשהּוא ַּבַחִּיים – Amiképpen a siket különleges abból a 
szempontból, hogy él, – ַאף ָּכל ֶׁשהּוא ַּבַחִּיים – ugyanígy [a tilalom vonatkozik] 
mindenkire, aki él, – ָיָצא ַהֵּמת – kivéve a halottakat, – ֶׁשֵאינֹו ַּבַחִּיים – akik nem 
élnek.58 

 – ִלְפֵני ַהּסּוָמא ַּבָּדָבר – ...vak elé ne vess gáncsot... – ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹול
Ha valaki „vak” valamilyen ügyben, – לֹא ִתֵּתן ֵעָצה – ne adj neki olyan tanácsot, – 

                                                                                                                                      
 

szolgád munka[díja] ne tartsd éjjelen át magadnál reggelig” (Minchát Jehudá; Szifté 
Cháchámim). 

52 5Mózes 24:15. 
53 Az egyik esetben egy nappalt, a másik esetben egy éjszakát. 
54 Vagyis a munkaadónak. 
55 Szó szerint: „hogy megkeresse a szükséges pénzérméket,” ugyanis a pénzváltókat 

akkoriban nem lehetett olyan könnyen találni. 
56 Vagyis, hogy senkit sem szabad átkozni. 
57 2Mózes 22:27. Ezt a szövegrészt itt szövegmagyarázati célból kontextusából némileg 

kiragadva idézzük. 
58 Ennek ellenére létezik egy tilalom, amely kimondja, hogy nem szabad a halottakról sem 

rosszat mondani. 
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ֵאיָנּה הֹוֶגֶנת לֹוֶׁש  – amely nem szolgál a javára. – ַאל ּתֹאַמר – Ne mondd: –  ְמכֹר ָׂשְדָך ְוַקח
 azzal a] – ְוַאָּתה עֹוֵקף ָעָליו – ”!Add el földedet, és vegyél helyette szamarat„ – ְלָך ֲחמֹור
gondolattal] hogy te [majd] becsapod – ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו – és [könnyedén] elcsalhasd 
tőle. 

 – ְלִפי ֶׁשַהָּדָבר ַהֶּזה ֵאינֹו ָמסּור ַלְּבִרּיֹות – ...hanem féld Istenedet... – ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך
Mivel erről a dologról az embernek nincs módjában [dönteni], –  ֵליַדע ִאם ַּדְעּתֹו ֶׁשל ֶזה
ְוָיכֹול  – ,tudni, hogy ennek59 a szándéka jó volt, vagy gonosz [azaz] – ְלטֹוָבה אֹו ְלָרָעה
 és el [is] kerülheti [a gonosz szándék vádját] az által, hogy azt – ְלִהָּׁשֵמט ְולֹוַמר
mondja: – ְלטֹוָבה ִנְתַּכַּוְנִּתי – „Én csak a legjobbat akartam,” – ְלִפיָכְך ֶנֱאַמר ּבֹו – ezért 
mondatik vele kapcsolatban: – ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך – „Féld Istenedet,” – ַהַּמִּכיר ַמְחְׁשבֹוֶתיָך – 
Aki belelát gondolataidba. – ְוֵכן ָּכל ָּדָבר – Hasonlóan, minden olyan dologról, – 
 ,amely [annak] az embernek a lelkiismeretére van bízva – ַהָּמסּור ְלִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ָהעֹוֵׂשהּו
aki megcselekszi,60 – ְוֵאין ְׁשָאר ַהְּבִרּיֹות ַמִּכירֹות ּבֹו – [míg] mások nem ismerhetik [az ő 
valódi szándékát], – ֶנֱאַמר ּבֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך – az áll [a Szentírásban]: „Féld 
Istenedet.”61 

 
ויקרא  (.ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך,ֶול ַּבִּמְׁשָּפט לֹא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹוללֹא ַתֲעׂשּו ָע

  )טו, יט

Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben, ne légy tekintettel a 
szegényre, és ne tiszteld a hatalmasok személyét, igazsággal ítéld meg 
embertársadat. (3Mózes 19:15.) 

 – .Ne kövess el igazságtalanságot az ítéletben – לֹא ַתֲעשֹּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט
 hogy a bíró, aki hamisan – ֶׁשַהַּדָּין ַהְמַקְלֵקל ֶאת ַהִּדין – ,azt tanítja [Ez a vers] – ְמַלֵּמד
ítél, – ָׂשנאּוי ּוְמֻׁשָּקץ, ָקרּוי ַעָּול  – igazságtalannak, gyűlöletesnek és megvetendőnek 
neveztetik, – ֵחֶרם ְותֹוֵעָבה – pusztulásra [ítéltnek] és irtózat tárgyának. –  ֶׁשֶהָעֶול ָקרּוי
 amint – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,Mert az igazságtalan személy utálat tárgyának neveztetik – ּתֹוֵעָבה
írva van:62 – ּכֹל עֵֹׂשה ָעֶולְוגֹוֵמר' י תֹוֲעַבת הִּכ  – „Mert az Örökkévaló, a te Istened 
utálatának tárgya… bárki, aki elkövet jogtalanságot.” – ְוַהּתֹוֵעָבה ָקרּוי ֶׁשֶקץ ְוֵחֶרם – És 
az, aki utálat tárgya, átkozott és megvetendő, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:63 –  ְולֹא
 – ,És ne vígy be utálatot [utalva a bálványokra] a te házadba„ – ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך

                                                 
59 Aki a rossz tanácsot adta. 
60 Vagyis minden olyan cselekedet, amelynek jó vagy gonosz indíttatását csak maga a 

cselekvő ismerheti biztosan. 
61 Hiszen emberi bíróság úgysem ítélheti meg lelked szándékát, de Ő igen. Lásd a 3Mózes 

19:32., 25:17., 36. és 43. vershez tartozó Rási-kommentárt. 
62 5Mózes 25:16. 
63 Uo. 7:26. 
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ְוגֹוֵמרַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו  – ;hogy átok alatt legyél, mint az – ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו  – undorodva 
undorodjál tőle...”. 

 ֶׁשלֹא תֹאַמר ָעִני הּוא ֶזה – ...ne légy tekintettel a szegényre… – לֹא ִתָּׂשא ְפֵני ָדל
– [Vagyis] ne mondd: „Ez egy szegény ember, – ְוֶהָעִׁשיר ַחָּיב ְלַפְרְנסֹו – és a gazdagnak 
támogatnia kell őt; – ֲאַזֶּכּנּו ַבִּדין – [ezért] az ő javára fogok dönteni [ebben] a perben, 
ִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּותְו –  – hogy így tisztességes úton jusson megélhetéséhez64.” 

ֶׁשלֹא  – …és ne tiszteld a hatalmasok személyét… – ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול
ִלים הּוא ֶזהֶּבן ְּגדֹו – ,ne gondold: „Ez [az ember] itt gazdag [Vagyis] – תֹאַמר ָעִׁשיר הּוא ֶזה  
– [egy] tekintélyes család sarja; – ֵהיַאְך ֲאַבְּיֶׁשּנּו – hogyan is szégyeníthetném meg,65 – 
 Ez [a megszégyenítés] – עֶֹנׁש ֵיׁש ַּבָּדָבר – ?és láthatnám őt szégyenében – ְוֶאְרֶאה ְּבָבְׁשּתֹו
büntetést érdemel!”66 – ְלָכְך ֶנֱאַמר – Ezért áll [a Tórában]: – ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול – „…és 
ne tiszteld a hatalmasok személyét.” 

 – ְּכַמְׁשָמעֹו – .igazsággal ítéld meg embertársadat… – ְּבֶצֶדק ִּתְׁשּפֹט ֲעִמיֶתָך
Szó szerint értve. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ֵבְרָך ְלַכף ְזכּותֱהֵוי ָדן ֶאת ֲח  – 
Jóindulattal ítéld meg embertársadat.67 

                                                 
64 És ne kényszerüljön koldulni. 
65 Azzal, hogy ellene ítélek. 
66 Azaz joggal büntetnének meg, ha ilyesmit tennék. 
67 Azt gondolhatnánk, hogy az „igazság” arra utal, hogy a másik zsidót szigorúan, enyhítő 

körülményeket figyelembe nem véve kell megítélni. Bölcseink mindazonáltal úgy 
értelmezték, hogy az „igazsággal” azt is jelentheti, hogy „könyörülettel/irgalommal”, 
amiképpen a „cödáká” szó is, amely eredetileg „igazság”-ot jelentett, s ma inkább 
„jótékonyság” értelemben használjuk. 




