
 
 

 ַלּתֹוָרה י"ִׁשַר ׁשֵּפירּו
 

A RÁSI KOMMENTÁR 

A TÓRÁHOZ 

 
 

Új magyar fordítás 
dr. Katcz Sándor és neje szül. Schwarcz Irén emlékére 

 

 
 
 

Mózes harmadik könyve 
 

Széfer Vájikrá –  ַוִּיְקָראֵסֶפר  
 
 
 
 
 

Kiadja az 

EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKOZSÉG 

és a CHÁBÁD LUBAVICS 

ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET 

BUDAPEST, 2010 



 
 

KLASSZIKUS ZSIDÓ MŰVEK MAGYARUL 
Szerkeszti Oberlander Báruch rabbi 

 ................................................................................... 

9 
 

Eddig megjelent kötetek: 

1. Sámuel imája – Zsidó imakönyv  
(Új magyar fordítás – 1996) 

2. Zsidó Biblia – Mózes öt könyve  
Joseph Hertz rabbi magyarázataival (reprint – 1996) 

3. Izrael fohásza – A zsidó újév imarendje  
(Új magyar fordítás – 1997) 

4. Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje  
(Új magyar fordítás – 1998) 

5. Az őrködés éjszakája – Peszáchi Hágádá  
(Új magyar fordítás – 1999, 2009) 

6. Peszáchi Hágádá fonetikus átírással  
(Új magyar fordítás fonetikus átírással, útmutatóval – 2000, 2001) 

7. Mózes Imája – Sábeszi imakönyv  
(Magyar fordítás és fonetikus átírás – 2006) 

8. Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából 
(Új magyar fordítás – 2007–2008) 

 

 

 

 

Megjelenik a JOODS HUMANITAIR FONDS támogatásával 



 

 
 

© CHÁBÁD LUBAVICS EGYESÜLET, 2010 
 

ISBN: 978-963-9743-19-9 

 

 

 

Főszerkesztő 

Oberlander Báruch rabbi 

 

Szerkesztő 

Köves Slomó rabbi 

Georg (Gyuri) Katcz 

 

Fordító 

Feig András és Németh Yaakov 

 

Szakmai lektor 

Borbély Pál és Davidovics Jiszráél rabbi 

 

Nyelvi lektor 

Dr. Gergely István és Nagy Zsuzsanna 

 

 
Megjelentette a CVT-aLapok Bt. 

dr. Klár András 

 

 

 

 

1075 Budapest, Wesselényi utca 4. 



A Rási kommentár a Tórához 3 

 

 
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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Emor (3Mózes 21–24.) ֱאמֹר תָׁשָּפָר  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• A hetiszakasz azokkal a különleges törvényekkel kezdődik, amelyek a 
kohanitákra („papok”), a kohén gádolra („főpap”) és a Szentélybeli szolgálatra 
vonatkoznak: egy kohénnek például nem szabad rituálisan tisztátalanná válnia 
azáltal, hogy halottat érint, kivéve ha egy közeli rokonáról van szó. Egy kohén 
nem vehet feleségül elvált, vagy kicsapongó múltjáról hírhedt nőt; egy kohén 
gádol pedig csakis szüzet vehet el. Testi fogyatékos kohanita nem teljesíthet 
szolgálatot a Szentélyben, amiképpen testi hibás állatot sem lehet áldozatként 
felajánlani.  (3Mózes 21., 22:17–25.) 

• A Tóra különböző tisztátalanságokat sorol fel, és részletezi a tisztátalanná vált 
ember törvényét. A tisztátalan embernek tilos áldozati húst fogyasztania 
egészen az azt követő estig, hogy megtisztult a rituális fürdőben. Csak kohanita 
illetve közvetlen családja ehetnek az áldozati húsból. Az a kohanita lány, aki 
nem kohénnel házasodik, többet nem fogyaszthatja a kohénoknak járó szent 
eledeleket. Az újszülött borjút, bárányt vagy gödölyét hét napig nem lehet 
elszakítani az anyjától; állatot nem szabad a kölykével egy napon levágni.  
  (3Mózes 22.) 

• A hetiszakasz második része a zsidó naptár ünnepeit sorolja fel: a peszáchi 
áldozathozatal niszán 14-én; a niszán 15-én kezdődő peszách hétnapos 
ünnepe; az első árpaaratásból hozott omer-áldozat peszách második napján, és 
az e napon kezdődő 49 napos omer-számlálás, amely az 50-edik napon, sávuot 
a Tóraadás ünnepének napján éri el csúcspontját; „emlékeztető 
harsonamegszólaltatás” tisré 1-én újévkor; ünnepélyes böjtnap tisré 10-én jom 
kipurkor; és a tisré 15-én kezdődő szukkot, a sátrak ünnepe – amelynek során 
hét napig sátorban kell laknunk, és naponta meg kell lengetnünk a „négy 
fajtát”, az ünnepi csokrot.  (3Mózes 23.) 

• A hetiszakasz végén szó esik egy esetről, amikor egy férfit kivégeztek, mert 
káromolta az Örökkévalót; a gyilkosság büntetéséről (halál); a büntetésről, 
amely azért jár, ha valaki megsebesíti embertársát, vagy elpusztítja a jószágát 
(pénzbeli kártérítés).  (3Mózes 24.) 

 
.  ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו, ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹןהָוהַֹוּיֹאֶמר ְי

  )א, ויקרא כא(
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És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Szólj a papokhoz, Áron fiaihoz és 
mondd nekik: Halott miatt ne tisztátalanítsa meg magát népe között. 
(3Mózes 21:1.) 

 Szólj”, [majd] „és„ – ֱאמֹר ְוָאַמְרָּת – ...Szólj a papokhoz… – ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים
mondd”.1 – ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ַהְּקַטִּנים – Figyelmeztetendő a felnőtteket a kiskorúakat 
illetően, [nehogy rituálisan tisztátalanná váljanak]. 

 Netán a – ָיכֹול ֲחָלִלים – …Áron fiaihoz… – ְּבֵני ַאֲהרֹן
megszentségtelenítettekre,2 [azokra, akik nem tölthetik be papi hivatásukat, is 
vonatkozik a tilalom]? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – A Tóra ezért azt mondja: – ַהּכֲֹהִנים – a 
papokhoz [tehát csak azokra, akik betölthetik papi hivatásukat]. 

 Ez még a [testi] – ַאף ַּבֲעֵלי מּוִמין ְּבַמְׁשָמע – ...Áron fiaihoz… – ְּבֵני ַאֲהרֹן
hibásokra is utal [azaz még rájuk is vonatkozik a következő tilalom]. 

א ְּבנֹות ַאֲהרֹןְולֹ – ...Áron fiaihoz… – ְּבֵני ַאֲהרֹן  – És nem Áron lányaihoz.3 
ְּבעֹוד  – .ne tisztátalanítsa meg magát népe között… – לֹא ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו

 Ez alól – ָיָצא ֵמת ִמְצָוה – Amíg még „népe között” van a halott.4 – ֶׁשַהֵּמת ְּבתֹוְך ַעָּמיו
tehát kivétel a mét [olyan halott, akivel nincs senki, aki foglalkozzék, és így annak 
temetése] micvá.  

 
  )ב, ויקרא כא(.  ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו,ִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו

...kivéve, ha vérrokona, aki közel van hozzá, anyja, atyja, fia, leánya és 
fivére miatt... (3Mózes 21:2.) 

 A – ֵאין ְׁשֵארֹו ֶאָּלא ִאְׁשּתֹו – ...kivéve, ha vérrokona... – ִּכי ִאם ִלְׁשֵארֹו
„vérrokona” [kifejezés] senki másra nem [utal], csakis a feleségére.5 

 
  )ג, ויקרא כא(.  ִיַּטָּמא ָלּה,ְוַלֲאחֹתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש

...és hajadon nővére miatt, aki hozzá közel van, aki nem volt még férfié, 
miatta megtisztátalaníthatja magát. (3Mózes 21:3.) 

 Beleértve ebbe az – ְלַרּבֹות ֶאת ָהֲארּוָסה – ...aki hozzá közel van... – ַהְּקרֹוָבה
eljegyzett [nővérét is].6 

                                                 
1 Miért e látszólagos fölösleges nyomatékosítás? 
2 Olyan, aki egy kohén és egy számára tiltott, például elvált nő házasságából született. 
3 A kohaniták leányainak nem tilos a halottak érintése révén rituálisan tisztátalanná válniuk. 
4 Vagyis ahol akad más is, aki elvégezze a temetést. 
5 A söér szó konkrétan itt a feleségére utal, de amúgy nem; a szó valójában „test”-et jelent, 

és családi értelemben használva nem feltétlenül a feleségre utal. Ez az oka annak, hogy 
a szót követő melléknév a hímnemű károv és nem a nőnemű krová (Mizráchi, Gur 
Árje). 
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 [Ez a házasság] – ְלִמְׁשָּכב – ...aki nem volt még férfié... – ֲאֶׁשר לֹא ָהְיָתה ְלִאיׁש
elhálására [utal]. 

 egy [Ez] – ִמְצָוה – .miatta megtisztátalaníthatja magát... – ָלּה ִיַּטָּמא
[tevőleges] parancsolat.7 

 
  )ד, ויקרא כא(. ֵהַחּלֹו ְל,לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו

Ne tisztátalanítsa meg magát, mint férj a népe között, hogy magát 
megszentségtelenítse. (3Mózes 21:4.) 

 Ne tisztátalanítsa meg magát, mint férj a – לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו
népe között, hogy magát megszentségtelenítse. – לֹא ִיַּטָּמא ְלִאְׁשּתֹו ְּפסּוָלה – 
Nem tisztátalaníthatja meg magát egy törvénytelen feleség miatt8, – ֶׁשהּוא ְמֻחָּלל ָּבּה – 
akinek révén alkalmatlanná válik [a papi tisztség betöltésére], – ְּבעֹוָדּה ִעּמֹו – amíg [az 
asszony] még vele van.9 – ְוֵכן ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – És így a vers egyszerű jelentése [a 
következő]: – לֹא ִיַּטָּמא ַּבַעל ִּבְׁשֵארֹו – „Egy férj nem tisztátalaníthatja meg magát” – „a 
feleségével,” – ְּבעֹוד ֶׁשִהיא ְּבתֹוְך ַעָּמיו – amíg [a holttest] még „a népe között” [van], – 
ֶׁשֵאיָנּה  – ,amikor vannak [olyanok, akik el tudják] temetni őt [vagyis] – ֶׁשֵּיׁש ָלּה קֹוְבִרין
 És – ּוְבֵאיֶזה ְׁשֵאר ָאַמְרִּתי – nem mét micvá.10 [azaz amikor a halott asszony] – ֵמת ִמְצָוה
milyen feleségről beszéltem?11 – א ְלֵהַחּלֹוְּבאֹותֹו ֶׁשִהי  – Egy olyanról, akinek [révén] 
„megszentségtelenedik,” – ְלִהְתַחֵּלל הּוא ִמְּכֻהָּנתֹו – alkalmatlanná válva a kohénságára. 

 
                                                                                                                                      
 
6 Vagyis az eljegyzett nővére még mindig elég közeli rokona ahhoz, hogy vállalja a 

tisztátalanná válást az által, hogy elmegy a temetésére. Ám ugyanez nem vonatkozik a 
kohén saját eljegyzett menyasszonyára, aki miatt tilos tisztátalanná válnia. Vegyük 
észre, hogy a krová („közeli/rokon”) szó a nővére kontextusában nőnemben szerepel, 
míg, ahogyan arról fentebb már szót ejtettünk, a felesége kontextusában hímnemű. 
Tehát az eljegyzett nővért belevesszük a közeli rokonok csoportjába, a kohén saját 
menyasszonyát viszont kizárjuk ebből a csoportból, hiszen ő még nem „rokon” 
(Mizráchi, Gur Árje). 

7 Mivel a vers a nyomaték kedvéért megismétli ezt a kitételt, ebből megtanuljuk, hogy ez 
nem pusztán engedélyezett számára, hanem az Örökkévaló meg is követeli tőle. Mi 
több, ha köteles rituálisan tisztátalanná válnia, hogy részt vegyen a nővére temetésén, 
annál inkább köteles hagynia, hogy tisztátalanná váljék a többi említett rokon – apja, 
anyja, felesége, fia, lánya, fivére – esetében. 

8 Törvénytelen feleség például az az elvált asszony, aki feleségül megy egy közönséges 
kohén-hez, vagy az az özvegy, aki feleségül megy egy kohén gádol-hoz. 

9 Vagyis amíg még törvénytelen házasságban él vele. 
10 Vagyis nem olyan halott, akit a kohén számára micva vagyis kötelesség eltemetni, hiszen 

vannak mások, akik el tudják végezni helyette ezt a kötelező feladatot. 
11 Akinek a temetésére tilos a papnak elmennie, nehogy tisztátalanná váljék. 
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א ויקר(.  ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת, ִיְקְרחּו ָקְרָחה ְּברֹאָׁשם ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו]יקרחה[לֹא 
  )ה, כא

Ne csináljanak kopaszságot fejükön, és szakálluk szélét ne borotválják 
le, testükön ne vágjanak bevágásokat. (3Mózes 21:5.) 

ְוגֹוֵמרלֹא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה   – Ne csináljanak kopaszságot (korchá)... – ַעל ֵמת – 
Egy halott miatt.12 

ֵאל ֻהְזֲהרּו ַעל ָּכְךַוֲהלֹא ַאף ִיְׂשָר –  – Vajon a [nem kohanita] izraelitáknak nincs 
ugyancsak megtiltva az efféle [viselkedés]?13 – ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל – [A 
parancsolat itt azért kerül megismétlésre a kohaniták kapcsán,] mert az izraeliták 
számára [megfogalmazott parancsolatban] az áll: – ֵּבין ֵעיֵניֶכם – „[Ne tegyetek ko-
paszságot] szemetek közé14 [halott miatt].”15 – ָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחָּיב – Netalán nem 
büntetendő [azért, ha kopaszságot csinál valaki] – ַעל ָּכל ָהרֹאׁש – az egész fején?16 – 

  ִמּכֲֹהִניםְוִיָּלְמדּו ִיְׂשָרֵאל – ;”A Tóra ezért azt mondja [itt]: „fejükön –  לֹוַמר ְּברֹאָׁשםַּתְלמּוד
– és az izraelitákra [vonatkozó törvény] a kohanitákra [vonatkozó törvényből] van 
levezetve – ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה – egy gözérá sává17 révén: – ְרָחהֶנֱאַמר ַּכאן ָק  – a „korchá” 
szerepel itt, – ְוֶנֱאַמר ְלַהָּלן ְּבִיְׂשָרֵאל ָקְרָחה – és az izraelitákkal kapcsolatban18 [is] 
szerepel a „korchá” [kifejezés]; – ַמה ַּכאן ָּכל ָהרֹאׁש – és amiképpen ez itt a teljes fej 
[bármely részére vonatkozik], –  ָּכל ָהרֹאׁש ְּבַמְׁשָמעַאף ְלַהָּלן  – ugyanúgy ott is az egész 
fejre vonatkozik, – ָּכל ָמקֹום ֶׁשִּיְקַרח ָּברֹאׁש – bárhol is ejtsen kopaszságot a fején. –  ּוַמה
 a halott miatti [gyász esetére – ַעל ֵמת – És amiképpen ott [a tilalom] – ְּלַהָּלן
vonatkozik], – ף ָּכאן ַעל ֵמתַא  – ugyanúgy itt is a halott miatti [gyász esetére vonatko-
zik].19 

ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר  – …és szakálluk szélét ne borotválják le… – ּוְפַאת ְזָקָנם לֹא ְיַגֵּלחּו
 Mivel a [nem kohanita] izraelitákra [vonatkozó tilalommal kapcsolatban] ez – ְּבִיְשָֹרֵאל
áll [a Tórában]:20 – ְולֹא ַתְׁשִחית – „Ne semmisítsd meg…”, – ָיכֹול ִלְּקטֹו ְּבַמְלֵקט – 
lehetséges, hogy a csipesszel való kitépkedés – ּוְרִהיָטִני – vagy a gyaluszerű 
szerszámokkal [való szőrtelenítés is] – ְיֵהא ַחָּיב – büntetendő? – ְך ֶנֱאַמרְלָכ  – Ezért 

                                                 
12 Pogány népek körében volt szokás az ilyesmi a gyász jeleként. A Tóra viszont tiltja az 

ilyesmit. 
13 Lásd 5Mózes 14:1. Akkor viszont itt miért csak a kohanitákhoz szól? 
14 Azaz a szemek közötti függőleges sávban a homlok, vagyis a hajvonal fölött, ahová a fejre 

való tfilin-t helyezik. 
15 Uo. 14:1. 
16 Bárhol másutt, mint „a szemei között”. 
17 Lásd a 2Mózes 21:6-hoz tartozó Rási-kommentárhoz írt 3. lábj. 
18 Uo. 
19 Így tehát mindkét vers valami olyasmit tanít meg nekünk, amiről másképp nem 

szereznénk tudomást, s ezért egyik sem fölösleges. 
20 3Mózes 19:27. 
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mondja [a Tóra itt]: – לֹא ְיַגֵּלחּו – „…ne borotválják le”, –  ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַעל ָּדָבר ַהָּקרּוי
 – csupán olyasmiért büntetendő, amit „borotválkozás”-nak hívnak [vagyis] – ִּגּלּוַח
 és ilyesmit [csupán] borotvával – ְוֶזהּו ַּתַער – ,”és amely „megsemmisít – ְוֵיׁש ּבֹו ַהְׁשָחָתה
[lehet véghez vinni].21 

ְלִפי  – .testükön ne vágjanak bevágásokat… – ּוִבְבָׂשָרם לֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטת
 Mivel az áll [a Tórában] egy [nem kohanita] izraelitával – ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִיְׂשָרֵאל
kapcsolatban:22 – ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש לֹא ִתְּתנּו – „Ne tegyetek testeteken bevágást halott 
miatt”, – ָיכֹול ָׂשַרט ָחֵמׁש ְׂשִריטֹות – netán [ez azt jelenti, hogy ha] öt bevágást ejtett 
[halott miatt], – לֹא ְיֵהא ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת – akkor csupán egyetlen [bűnért] érdemel 
büntetést? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – A Tóra ezért azt mondja [itt]: – ֹא ִיְׂשְרטּו ָׂשָרֶטתל  – 
„…testükön ne vágjanak bevágásokat,” – ְלַחֵּיב ַעל ָּכל ְׂשִריָטה ּוְׂשִריָטה – büntetendővé 
téve az embert minden egyes bevágásért. – ה ִהיאֶׁשֵּתיָבה זֹו ְיֵתָר  – Ugyanis ez a 
[„bevágásokat”] szó fölösleges – ִלְדרֹוׁש – [és szerepel mégis a szövegben, hogy] 
következtetni lehessen belőle. – ֶׁשָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב – Az kellett volna álljon a szövegben, 
hogy – לֹא ִיְׂשְרטּו – „Ne vagdossák be [a testüket],” – ַוֲאִני יֹוֵדַע – amiből én tudnám, – 
 .hogy [a „vág/bevág” igének a tárgya a] bevágás – ֶׁשִהיא ָׂשָרֶטת

 
 ִּכי ֶאת ִאֵּׁשי ְיהָֹוה ֶלֶחם ֱאלֵֹהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם ,ְקדִֹׁשים ִיְהיּו ֵלאלֵֹהיֶהם ְולֹא ְיַחְּללּו ֵׁשם ֱאלֵֹהיֶהם

  ) ו,ויקרא כא(. ְוָהיּו קֶֹדׁש

Szentek legyenek Istenüknek és meg ne szentségtelenítsék Istenük 
nevét; mert az Örökkévaló tűzáldozatait, Istenük kenyerét mutatják ők 
be, legyenek tehát szentek. (3Mózes 21:6.) 

 A bíróságnak –  ִּדיןַעל ָּכְרָחם ַיְקִּדיׁשּום ֵּבית – ...Szentek legyenek – ְקדִֹׁשים ִיְהיּו
akár akaratuk ellenére is meg kell szentelnie őket – ְּבָכְך – ebben az ügyben.23 

 
, ויקרא כא(.  ִּכי ָקדֹׁש הּוא ֵלאלָֹהיו,ִאָּׁשה זָֹנה ַוֲחָלָלה לֹא ִיָּקחּו ְוִאָּׁשה ְּגרּוָׁשה ֵמִאיָׁשּה לֹא ִיָּקחּו

  )ז

                                                 
21 Vagyis csupán a borotvával végzett borotválkozás teljesíti együttesen az e két versben 

megfogalmazott feltételeket. 
22 Uo. 19:28. 
23 Vagyis ha egy kohén meg akarja szegni e tilalmak egyikét például azáltal, hogy el akar 

menni egy nem közvetlen rokonának a temetésére, a bíróságnak akár erőszakkal is 
meg kell ebben akadályoznia őt. A magyarázók számos okát adják ennek az exegetikai 
értelmezésnek. Mizráchi például azt mondja, hogy ezt az erőszakot implikáló 
„legyenek” (jihju) szóból lehet levezetni; mert máskülönben a „[Szentek] ők” (hém) szó 
is elegendő lenne. Gur Árje rámutat, hogy ha nem ez lenne a vers értelme, akkor 
fölösleges lenne, hiszen csupán megismételni látszik azt, ami az 1-4. versben már 
elhangzott. Ezért csupán az lehet a szerepe, hogy megtanítsa: a kohanitákat akár 
akaratuk ellenére is meg kell szentelni. 
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Parázna vagy megszentségtelenítettet nőt el ne vegyenek és olyan nőt, 
aki elvált férjétől ne vegyenek el, mert szent ő az Istenének. (3Mózes 
21:7.) 

 aki [korábban [,Ez egy olyan nő] – ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּבִעיַלת ִיְׂשָרֵאל – ...Parázna – זָֹנה
már] olyan nemi életet élt egy izraelitával, – ָהָאסּור ָלּה – ami tilos lett volna a 
számára, – ְּכגֹון ַחְּיֵבי ְּכִריתֹות – például [ide tartoznak azok a tiltott nemi kapcsolatok], 
amelyekért kárét jár, – אֹו ָנִתין – vagy [ilyen például még] egy nátin24 – אֹו ַמְמֵזר – 
vagy egy mámzér.25 

 Ez] – ֶׁשּנֹוְלָדה ִמן ַהְּפסּוִלים ֶׁשַּבְּכֻהָּנה – ...megszentségtelenítettet nőt ... – ֲחָלָלה
egy olyan nő,] aki a papság számára [tiltott személy] házasságából született, –  ְּכגֹון
לִמּכֵֹהן ָּגדֹו – ,mint amilyen például egy özvegynek a lánya – ַּבת ַאְלָמָנה  – egy főpaptól, 
ִמּכֵֹהן  – ,vagy egy elvált [illetve chálucá26] asszony lánya – אֹו ַּבת ְּגרּוָׁשה [ַוֲחלּוָצה] –
 És – ְוֵכן ֶׁשִּנְתַחְּלָלה – .egy közönséges paphoz [aki illegálisan ment hozzá] – ֶהְדיֹוט
ugyanígy [chálálá-nak számít az,] aki azért vált alkalmatlanná – ִמן ַהְּכֻהָּנה – a 
papságba való [beházasodásra], – ַעל ְיֵדי ִּביַאת – mert szexuális életet élt –  ֶאָחד ִמן
 a papok számára tiltott házassági kapcsolatok valamelyikében.27 – ַהְּפסּוִלים ַלְּכֻהָּנה

 
ויקרא (.  ָקדֹׁש ִיְהֶיה ָּלְך ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקִּדְׁשֶכם,יָך הּוא ַמְקִריבְוִקַּדְׁשּתֹו ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱאלֶֹה

  )ח, כא

                                                 
24 A nátin egy gibeonita, akinek tilos zsidókkal házasodnia, noha a gibeoniták elláttak 

bizonyos alantas feladatokat a Szentélyben (lásd Jósuá 10.). A nátin szó azt jelenti: 
„átadott/átengedett,” mivel olyan munkakörökbe osztották be őket, mint amilyen a 
vízhúzás és a fahasogatás. 

25 A mámzér egy tiltott házasságból (amelyért az elkövetőknek kárét-tel kell bűnhődniük) 
született utód. Mindazonáltal a mámzér-rel kötött házasságért nem jár halálbüntetés, 
csupán korbácsolás, és éppen ezért vita van a Risonim között, hogy vajon az ilyen 
házasságkötés chálál-lá vagy chálálá-vá teszi-e a nem-mámzér partnert. Rási és 
Maimonidész szerint igen, míg Nachmanidész és a Toszáfot szerint csupán egy kárét-
tel büntetendő törvénytelen és vérfertőző házasság teszi a házastársat chálál-lá vagy 
chálálá-vá. 

26 Olyan asszony, aki a sógorházasság (jibum) micváját nem tartotta meg, és sógorától, a 
chálicá szertartásával (5Mózes 25:5-9.) elvált. 

27 Ha például egy özvegy (megengedett módon) hozzámegy egy közönséges paphoz, aki ezt 
követően elhalálozik, mire az asszony (most már illegálisan) hozzámegy egy főpaphoz, 
akkor ez az asszony ennek következtében chálálá-válik, és így többé már egy 
közönséges paphoz sem mehet feleségül. Mi több, a főpap, azaz a kohén gádol, azzal, 
hogy együtt marad vele, végül több tilalmat is áthág: 1. az özveggyel kötött házasság 
tilalmát, 2. a chálálá-val kötött házasság tilalmát, és ráadásul – egyes nézetek szerint – 
3. a zoná-val kötött házasság tilalmát. 
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Szenteld meg őt, mert Istened kenyerét mutatja be; szent legyen ő 
neked, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, aki megszentel 
benneteket. (3Mózes 21:8.) 

ּתֹוְוִקַּדְׁש  – Szenteld meg őt... – ַעל ָּכְרחֹו – [Még akár] akarata ellenére is, – 
ַהְלֵקהּו  – ,vagyis ha nem akar elválni [törvénytelen feleségétől] – ֶׁשִאם לֹא ָרָצה ְלָגֵרׁש
 .míg el nem válik [tőle] – ַעד ֶׁשְּיָגֵרׁש – ,verd és fenyítsd őt addig – ְוַיְּסֵרהּו

 Kezeld őt – ְנהֹוג ּבֹו ְקֻדָּׁשה – ...szent legyen ő neked… – ָקדֹׁש ִיְהֶיה ָּלְך
szentséggel, – ִלְפּתֹוַח ִראׁשֹון ְּבָכל ָּדָבר – hogy elsőbbsége legyen [a szentség] minden 
dolgában,28 – ּוְלָבֵרְך ִראׁשֹון ִּבְסֻעָּדה – és hogy első legyen az étkezés utáni áldásnál.  

 
  )ט, ויקרא כא(.  ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף,ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות

Papnak a leánya, ha paráználkodással megszentségteleníti magát, atyját 
szentségteleníti meg; tűzben égettessék meg. (3Mózes 21:9.) 

 – ...ha paráználkodással megszentségteleníti magát... – ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות
ֶׁשָהְיָתה  – ,Amikor paráználkodással megszentségteleníti magát – ְּכֶׁשִּתְתַחֵּלל ַעל ְיֵדי ְזנּות
 – ,mint amikor megkötött [valamilyen] házassági köteléket egy férjjel29 – ָבּה ִזיַקת ַּבַעל
 függetlenül attól, hogy – אֹו ִמן ָהֵארּוִסין אֹו ִמן ַהִּנּׂשּוִאין – ,majd paráználkodott – ְוָזְנָתה
[ez a kötelék még csupán] eljegyzés30 avagy házasságkötés [révén jött-e létre]. – 
 – ְוַהּכֹל מֹוִדים – Bölcseink véleménye eltér ebben a kérdésben,31 – ְוַרּבֹוֵתינּו ֶנְחְלקּו ַּבָּדָבר
abban [azonban] mindnyájan egyetértenek, – ֶׁשּלֹא ִּדֶּבר ַהָּכתּוב ִּבְפנּוָיה – hogy a vers 
nem a hajadon nőről beszél.32 

  ֶאת ְּכבֹודֹוִחְּלָלה ּוִבְּזָתה – ...atyját szentségteleníti meg... – ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת
– [Mert] megszentségtelenítette és sárba tiporta [az atyja] becsületét, – ֶׁשאֹוְמִרים ָעָליו 
– mert [ezután majd] azt mondják róla: – ָארּור ֶׁשּזֹו ָיַלד – „Átkozott legyen, mert ő 
nemzette ezt; – ָארּור ֶׁשּזֹו ִּגֵּדל – átkozott legyen, mert ő nevelte fel ezt!” 
                                                 
28 Például egy kohanitát mindig elsőként kell felhívni a Tórához. 
29 Vagyis még akkor is, ha csupán eljegyezték, de még nem vették el, amint azt Rási a 

következőkben kifejti. 
30 Noha házasságról a rabbinikus törvények szerint csupán annak elhálásától beszélhetünk, 

a tórai törvény mégis házasságnak tekinti már a jegyességet is, így azt a nőt, akit 
eljegyeztek és előkészített és tanúk által látott házassági szerződéssel rendelkezik, 
házasságtörőnek tekintik, ha viszonyt folytat egy a jegyesével nem azonos férfival. Egy 
hétköznapi nő ilyen esetben fojtás általi halállal büntetendő (lásd fentebb 19:10), egy 
kohén lányának azonban szigorúbb büntetés jár, amint az a versben is olvasható. 

31 Ákivá rabbi szerint ez nem vonatkozik egy kohén eljegyzett lányára, csupán egy már 
házas lányra, Jismáél rabbi ugyanakkor azt állítja, hogy ez még az eljegyzett lányra is 
vonatkozik (Gur Árje). 

32 Vagyis egy még egyedülálló kohanita lány, aki eltévelyedik, nem sújtandó ezzel a 
szigorúbb büntetéssel. 
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 ,ְוַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהְּבָגִדים

  )י, ויקרא כא(. ֶאת רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפרֹם

És a pap, aki fölötte áll testvéreinek, akinek fejére öntik a kenőolajat és 
felszentelik, hogy felöltse a ruhákat, ne hagyja hosszúra a haját, és 
ruháit meg ne szaggassa. (3Mózes 21:10.) 

 Ne – לֹא ְיַגֵּדל ֶּפַרע ַעל ֵאֶבל – ...ne hagyja hosszúra a haját… – לֹא ִיְפָרע
hagyja hosszúra nőni gyászában. – ְוֵאיֶזהּו ִּגּדּול ֶּפַרע – És mit jelent a „hosszúra 
hagyás”? – יֹוֵתר ִמְּׁשלִֹׁשים יֹום – [Azt, amikor nem nyiratkozik] több, mint harminc 
napig. 

 
  )יא, ויקרא כא(.  ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ִיַּטָּמא,ְוַעל ָּכל ַנְפׁשֹת ֵמת לֹא ָיבֹא

Semmiféle holttest lelkeihez ne menjen be; atyjával és anyjával se 
tisztátalanítsa meg magát. (3Mózes 21:11.) 

 [Vagyis] – ְּבאֶֹהל ַהֵּמת – …Semmiféle holttest lelkeihez – ְוַעל ָּכל ַנְפׁשֹת ֵמת
egy olyan sátorba, [amely egy] holttest [fölött van].33 

 kiterjesztendő – ְלָהִביא ְרִביִעית ָּדם ִמן ַהֵּמת – ...holttest lelkeihez ... – ַנְפׁשֹת ֵמת
ezt34 egy holttestből [származó] negyed [log]35 vérre36, – ֶׁשְּמַטֵּמא ָּבאֶֹהל – amely 
tisztátalanná tesz egy „sátrat.”37 

 
.  ִּכי ֵנֶזר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱאלָֹהיו ָעָליו ֲאִני ְיהָֹוה,ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאלָֹהיו

  )יב, ויקרא כא(

                                                 
33 Az a személy, aki belép egy olyan sátorba – vagy egy fedett területre, ami lehet akár 

néhány fej fölé hajló faág is –, amely alatt egy holttest (vagy egy sír) fekszik, rituálisan 
tisztátalanná válik (Misná Ohálot 15:10.). Ez vonatkozik minden tető jellegű 
építményre, de még egy halott fölé hajló személyre is; az ezt az ideát kifejező „sátor” 
terminus a 4Mózes 19:14-ből származik: „Ha meghal valaki sátorban…”. Rási ezt a 
„bemegy” szóból vezeti le, amely egy fedett területre való belépést implikál. Eszerint 
Rási versünket a következőképpen fordítaná: „Semmiféle holt személyhez ne menjen 
be [egy sátorba].” Az ál szó jelentheti azt, hogy „mellette” és azt is, hogy „rajta” – 
használatát lásd a 4Mózes 2:20-ban (Mizráchi). 

34 Mivel a vért voltaképpen a „lélek”-kel azonosítja fentebb a 3Mózes 17:11. 
35 86 ml.. 
36 Amely vérmennyiség már ugyanúgy tisztátalanná tesz, mint maga a holttest. 
37 Amint azt fentebb kifejtettük. 



Emor (3Mózes 21–24.) 9 ָּפָרָׁשת ֱאמֹר 

És a szentélyből ki ne menjen, és nem fogja megszentségteleníteni 
Istennek szentélyét, mert Isten kenőolajának koronája van rajta. Én 
vagyok az Örökkévaló. (3Mózes 21:12.) 

ְקָּדׁש לֹא ֵיֵצאּוִמן ַהִּמ  – És a szentélyből ki ne menjen... – ֵאינֹו הֹוֵלְך ַאַחר ַהִּמָּטה 
– Nem követi a ravatalt.38 – ְועֹוד ִמַּכאן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו – Mi több, bölcseink arra 
következtettek ebből, – ֶׁשּכֵֹהן ָּגדֹול ַמְקִריב – hogy a főpap [áldozatot is] bemutathat, – 
 – ַאף ִאם ֵמתּו ָאִביו ְוִאּמֹו – :Íme a [vers] jelentése – ְוֵכן ַמְׁשָמעֹו – miközben onén.39 – אֹוֵנן
Még ha az apja és anyja halt is meg, – ֵאינֹו ָצִריְך ָלֵצאת ִמן ַהִּמְקָּדׁש – nem kell elhagynia 
a Szentélyt [és annak szolgálatát], – ֶאָּלא עֹוֵבד ֲעבֹוָדה – hanem végezze [csak] a 
szentélyszolgálatot.40 

 és nem fogja megszentségteleníteni Istennek… – ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש
szentélyét... – ֶׁשֵאינֹו ְמַחֵּלל ְּבָכְך ֶאת ָהֲעבֹוָדה – [Mert] ezzel41 nem szentségteleníti meg 
a szentélyszolgálatot, – ֶׁשִהִּתיר לֹו ַהָּכתּוב – hiszen a Szentírás engedélyezte számára, 
[hogy ott maradjon]; – ָהא ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט – ebből tehát [arra következtetünk], hogy [ezel 
szemben] a közönséges kohén, – ֶׁשָעַבד אֹוֵנן – aki [szentélyszolgálatot] végez, 
miközben onén, – ִחֵּלל – megszentségteleníti [azt]. 

 
  )יג, ויקרא כא(. ְוהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה ִיָּקח

Hajadon leányt vegyen el. (3Mózes 21:13.) 

 
, ויקרא כא(. ָּׁשה ִּכי ִאם ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו ִיַּקח ִא,ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאֶּלה לֹא ִיָּקח

  )יד

...özvegyet, elváltat, megszentségtelenítettet, paráznát, ezeket el ne 
vegye, hanem hajadont az ő népéből vegyen nőül... (3Mózes 21:14.) 

 aki olyan [házasságból] – ֶׁשּנֹוְלָדה – ...megszentségtelenítettet ... – ַוֲחָלָלה
született, – ִמְּפסּוֵלי ְכֻהָּנה – amely tiltott a papok számára. 

 
  )טו, ויקרא כא(.  ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקְּדׁשֹו,ְולֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹו ְּבַעָּמיו

Hogy meg ne szentségtelenítse magzatát népe között, mert én vagyok az 
Örökkévaló, aki őt megszenteli. (3Mózes 21:15.) 

                                                 
38 Azaz nem vesz részt a szülei temetésén. 
39 Az onén, egyike a hét fajta gyászolónak (fiúgyermek, lánygyermek, anya, apa, fivér, 

nővér, házastárs) valamely rokon halálának a napján. 
40 Eszerint az értelmezés szerint a „ki ne menjen” arra utal, hogy azért nem megy ki, mert 

szolgálatot kell hogy végezzen a Szentélyben. 
41 Vagyis azzal, hogy úgy végzi a szolgálatot, hogy közben onén. 
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לֹא ְיַחֵּלל ַזְרעֹוְו  – Hogy meg ne szentségtelenítse magzatát… –  ָהא ִאם ָנָׂשא
 a nőknek, akik nem alkalmasak [azoknak] – ִמן ַהְּפסּולֹות – Ha elveszi egyikét – ַאַחת
[kohanitákkal kötendő házasságra], – ַזְרעֹו ֵהיֶמָּנה ָחָלל – akkor az ettől [a nőtől 
született] sarja megszentségteleníttetik, – ִמִּדין ְקֻדַּׁשת ְּכֻהָּנה – [lefokoztatván] a papság 
szentségének státuszából.42 

 
  )טז, ויקרא כא(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (3Mózes 21:16.) 

 
.  ִאיׁש ִמַּזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאלָֹהיו,ֲהרֹן ֵלאמֹרַּדֵּבר ֶאל ַא

  )יז, ויקרא כא(

Szólj Áronhoz, mondván: Senki magzataid közül nemzedékeiken át, akin 
hiba van, ne közeledjék bemutatni Istene kenyerét. (3Mózes 21:17.) 

ָּכל ְסֻעָּדה  – .”Istene „ételét – ַמֲאַכל ֱאלָֹהיו – .Istene kenyerét... – ֶלֶחם ֱאלָֹהיו
 – ְּכמֹו ֲעַבד ְלֶחם ַרב – ,Minden étkezést „kenyér”-nek nevez [a Szentírás] – ְקרּוָיה ֶלֶחם
mint [a következő versben is:] „nagy lakomát rendezett.”43 

 
  )יח, ויקרא כא(.  ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע,יׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרבִּכי ָכל ִא

Mert minden olyan férfi, akin hiba van, ne közeledjék; vak ember, vagy 
sánta, vagy csonka, vagy hosszú tagú. (3Mózes 21:18.) 

א ִיְקָרבִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו מּום לֹ  – Mert minden olyan férfi, akin hiba van, 
ne közeledjék...44 – ֵאינֹו ַבִּדין ֶׁשִּיְקַרב – Nem helyénvaló, hogy közeledjék; – ְּכמֹו – 
Akárcsak [a következő versben]:45 – ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך – „[S ha sántát és beteget 
hoztok, nem rossz-e az?] Ha elvinnéd a helytartódnak, [vajon tetszene-e neki, és 
örömmel fogadna-e téged?]” 

 akinek be van [,Olyan] – ֶׁשָחְטמֹו ָׁשקּוַע ֵּבין ְׁשֵּתי ָהֵעיַנִים – ...csonka… – ָחֻרם
süllyedve az orra a két szeme között, – ֶׁשּכֹוֵחל ְׁשֵּתי ֵעיָניו ְּכֶאָחת – [s így] egyetlen 
vonással be tudja festeni mindkét szemét. 

 az egyik [Olyan, akinek] – ֶׁשֶאָחד ֵמֵאָבָריו ָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו – .hosszú tagú… – ָׂשרּוַע
tagja nagyobb, mint a másik; – ֵעינֹו ַאַחת ְּגדֹוָלה ְוֵעינֹו ַאַחת ְקַטָּנה – [pl.:] az egyik szeme 
nagy, a másik meg kicsi, – אֹו ׁשֹוקֹו ַאַחת ֲאֻרָּכה ֵמֲחֶבְרָּתּה – vagy az egyik combja 
hosszabb, mint a másik. 

                                                 
42 Annyira, hogy az itt ismertetett törvények nem is vonatkoznak az ilyen fiúgyermekekre. 
43 Dániel 5:1. 
44 Valójában ez a mondat nem az előbb leírt törvényt ismétli, hanem az okát tudatja velünk. 
45 Máláchi 1:8. 




