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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. sziván 1. 

 
 

Oberlander Báruch  
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Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.) רִמְדָּבַּב תָׁשָּפָר  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Szináj sivatagában az Örökkévaló elrendeli Izrael tizenkét törzsének 
megszámlálását. Mózes 603.550 hadra fogható korú (20-60 éves) férfit számol 
össze; Lévi törzsének tagjait (22.300 egy hónaposnál idősebb férfi) külön 
számolja össze. A leviták feladata a szentélybeli szolgálat lesz, amelyet az 
elsőszülöttek helyett kell végezniük, akik erre alkalmatlanná váltak az aranyborjú 
imádásával elkövetett bűnük miatt. Annak a 273 elsőszülöttnek, akire nem 
jutott őt felváltó lévita, öt ezüstsékelnyi „váltságdíjjal” kell megváltania magát.  
 (4Mózes 1:1–47., 3:14–51.) 

• A tizenkét törzs négy, egyenként három törzset tömörítő csoportban táborozott 
egy mil (960 m) távolságra a Miskán (a Sátor) körül. Kelet felé táborozott 
Jehuda (74.600 fő), Jiszáchár (54.400) és Zevulun (57.400); dél felé Reuvén 
(46.500), Simon (59.300) és Gád (45.650); nyugat felé Efrájim (40.500), 
Menasé (32.200) és Benjámin (35.400); észak felé pedig Dán (62.700), Ásér 
(41.500) és Náftáli (53.400). Ezt a felállást utazás közben is megőrizték. 
Minden törzsnek megvolt a maga nászi-ja (fejedelme, vezetője) és a maga törzsi 
színnel és jelképpel ellátott zászlaja. (4Mózes 2., 22:17–25.) 

• Amikor a nép tábort bontott, a lévita törzs három családi csoportja lebontotta a 
Miskánt, elszállította a legközelebbi táborhelyig, majd a tábor középpontjában 
újra felállította. Ezt követően felverték sátraikat a Miskán körül: a Kehát 
családbéliek, akik a Miskánban használt, speciális huzattal ellátott tárgyakat (a 
frigyládát, a menórát, stb.) cipelték a vállukon, a Miskántól délre táboroztak; a 
Gerson családbéliek, a Miskán szőtteseinek és tetőtakaróinak felelősei a 
Miskántól nyugatra; a Mörári családbéliek, a Miskán falelemeinek és 
oszlopainak hordozói pedig a Miskántól északra. A Miskán kelet felé eső 
bejárata előtt állt Mózesnek, Áronnak és Áron fiainak sátra.  
  (4Mózes 1:48–54., 2:17., 3:1–38.) 

 
ה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנ, ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעדהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

  )א, במדבר א(. ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szináj sivatagában, a Találkozás 
Sátrában, a második hónap első napján, a második évben, miután 
kimentek Egyiptom országából, mondván: (4Mózes 1:1.) 

 És szólt... Szináj sivatagában... első... –  ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש... ְּבִמְדַּבר ִסיַני...ַוְיַדֵּבר
napján... – ִמּתֹוְך ִחָּבָתן ְלָפָניו – Mivel [Izrael népe] kedves Őelőtte, –  מֹוֶנה אֹוָתם ָּכל
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 Megszámolta őket mikor – ְּכֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ְמָנָאן – .folyton megszámolta őket – ָׁשָעה
kijöttek Egyiptomból,1 – ּוְכֶׁשָּנְפלּו ָּבֵעֶגל ְמָנָאן – majd megszámolta őket, amikor sokan 
meghaltak az aranyborjú miatt,2 – ֵליַדע ַהּנֹוָתִרים – azért hogy megtudja, hányan 
maradtak meg.3 – ֲעֵליֶהםְּכֶׁשָּבא ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנתֹו  – És most ismét, amikor a Söchinát a 
nép körébe kívánta költözteti – ְמָנָאם – megszámolta őket. – ְּבֶאָחד ְּבִניָסן הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן 
– Niszán elsején állították fel a Sátrat4 – ּוְבֶאָחד ְּבִאָּיר ְמָנָאם – és [egy hónappal később] 
ijár elsején megszámolta őket. 

 
.  ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגלָֹתם,ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )ב, במדבר א(

Állítsátok össze Izráel fiai egész községének számát családjaik, atyáik 
háza szerint, a nevek számával, minden férfit fejenként. (4Mózes 1:2.) 

ִמְנַין ָּכל ֵׁשֶבט  – Hogy tudják – ֵליַדע – ....családjaik… szerint... – ְלִמְׁשְּפחָֹתם
 minden egyes törzs [lélek]számát.5 – ָוֵׁשֶבט

דִמי ֶׁשָאִביו ִמֵּׁשֶבט ֶאָח – ...atyáik háza szerint... – ְלֵבית ֲאבָֹתם  – Valaki, akinek 
az apja az egyik törzsből való, – ְוִאּמֹו ִמֵּׁשֶבט ַאֵחר – az anyja pedig egy másik törzsből, 
 .apja törzsében lesz számon tartva – ָיקּום ַעל ֵׁשֶבט ָאִביו –

 – ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת – A sekel-ek révén,6 – ַעל ְיֵדי ְׁשָקִלים – .fejenként... – ְלֻגְלְּגלָֹתם
[ami] fejenként fél sekel-t [jelent]. 

 
במדבר (.  ִּתְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן,ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל

  )ג, א

Húsz évestől fölfelé mindenkit, aki hadba vonulhat Izráelben, 
számláljátok meg őket seregeik szerint, te és Áron. (4Mózes 1:3.) 

ֶׁשֵאין  – ,Ez azt tanítja nekünk – ַמִּגיד – ...aki hadba vonulhat... – ָּכל יֵֹצא ָצָבא
 .húsz éves kor alatt – ָּפחּות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים – hogy senki sem vonulhat hadba – יֹוֵצא ַּבָּצָבא

                                                 
1 2Mózes 12:37. 
2 Uo. 32:35. 
3 Lásd uo., a 30:16-hoz írt Rási-kommentárt. 
4 Lásd uo., a 40:2-hez írt Rási-kommentárt. 
5 Noha az utasítás úgy szólt, hogy családjaik szerint kell megszámlálni Izrael fiait, a Tóra 

később csupán a törzsek szerinti népszámlálási eredményeket rögzíti (1:21., 23., 25., 
stb.). A szándék tehát végeredményben a törzsek lélekszámának megállapítása volt 
(Mizráchi). Mivel az embereket általában családjaik szerint azonosították, a 
népszámlálás egy családszámlálással kezdődött. A törzsi családok végső összesítése 
aztán kiadta a törzs tagjainak lélekszámát (Gur Árje). 

6 És nem az emberek közvetlen megszámolása révén, amit tilt a Tóra, és csapást idézhet a 
nép fejére, lásd Rásinak a 2Mózes 30:12-höz fűzött kommentárját. 



Bámidbár (4Mózes 1:1–4:20.) 3 ָּפָרָׁשת ַּבִמְדָּבר 

 
  )ד, במדבר א(.  ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו הּוא,ֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטהְוִאְּת

És veletek legyen egy-egy férfiú törzsenként, mindegyik az ő atyái 
házának feje. (4Mózes 1:4.) 

 Amikor megszámláljátok – ְּכֶׁשִּתְפְקדּו אֹוָתם – ...És veletek legyen – ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו
őket, – ִיְהיּו ִעָּמֶכם – legyen ott veletek – ְנִׂשיא ָּכל ֵׁשֶבט ָוֵׁשֶבט – mindegyik törzsnek a 
feje. 

 
  )ה, במדבר א(.  ִלְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור,ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ַיַעְמדּו ִאְּתֶכם

És szólt az Örökkévaló Mózeshez Szinaj sivatagában, a találkozás 
sátrában, a második hónap első napján, a második évben, miután 
kimentek Egyiptom országából, mondván: (4Mózes 1:5.) 

 
  )ו, במדבר א(. ְלִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן צּוִריַׁשָּדי

Simeónból Selúmiél, Cúrísaddaj fia; (4Mózes 1:6.) 

 
  )ז, במדבר א(. ִליהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב

Jehúdából Nahsón, Ammínádáb fia; (4Mózes 1:7.) 

 
  )ח, במדבר א(. ְלִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער

Jisszákárból Netánél, Cúár fia; (4Mózes 1:8.) 

 
  )ט, במדבר א(. ִלְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹן

Zebúlonból Elíáb, Hélón fia; (4Mózes 1:9.) 

 
  )י, במדבר א(. ִלְבֵני יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד ִלְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור

József fiaiból: Efráimból Elisámá, Ammíhúd fia; Menasséból Gamlíél, 
Pedácúr fia; (4Mózes 1:10.) 

 
  )יא, במדבר א(. יָדן ֶּבן ִּגְדעִֹניְלִבְנָיִמן ֲאִב

Benjáminból Abídán, Gideóni fia; (4Mózes 1:11.) 
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  )יב, במדבר א(. ְלָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי

Dánból Ahíezer, Ammísaddaj fia; (4Mózes 1:12.) 

 
  )יג, במדבר א(. ְלָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן

Ásérból Pageíél, Okrán fia; (4Mózes 1:13.) 

 
  )יד, במדבר א(. ְלָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְּדעּוֵאל

Gádból Eljászáf, Deúél fia; (4Mózes 1:14.) 

 
  )טו, במדבר א(. ְלַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן

Naftálíból Ahírá, Énán fia. (4Mózes 1:15.) 

 
  )טז, במדבר א(.  ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֵהם,בֹוָתם ְקרּוֵאי ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ַמּטֹות ֲא]קריאי[ֵאֶּלה 

Ezek a község összehívottjai, atyáik törzseinek fejedelmei, Izráel 
ezreinek fejei ők. (4Mózes 1:16.) 

 Azok, akiket – ַהִּנְקָרִאים – ...Ezek a község összehívottjai – ֵאֶּלה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה
meghívtak – ְלָכל ְּדַבר ֲחִׁשיבּות ֶׁשָּבֵעָדה – a közösség minden fontos eseményéhez.7 

 
  )יז, במדבר א(.  ֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות,ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן

És Mózes és Áron vette ezeket a férfiakat, akiket megneveztek név 
szerint. (4Mózes 1:17.) 

 Azt a – ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאים ַהָּללּו – ...ezeket a férfiakat... – ֵאת ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה
tizenkét [törzs]főt.8 

 név – ְּבֵׁשמֹות – neki9 itt – לֹו ַּכאן – akiket megneveztek... – ֲאֶׁשר ִנְּקבּו
szerint. 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ,ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתםְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ִהְקִהילּו ְּב

  )יח, במדבר א(. ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְּגלָֹתם

                                                 
7 Meghívták őket, hogy vegyenek részt az Izrael egész közösségét érintő fontos mérlegelés-

ekben és döntéshozatalokban. 
8 Akiket a 5-15. vers említ. 
9 Ti. Mózes számára. 
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És az egész községet egybegyűjtötték a második hónap első napján, és 
jelentették származásukat családjaik szerint, atyáik háza szerint, a 
nevek számával, húsz évestől fölfelé, fejenként. (4Mózes 1:18.) 

 és jelentették származásukat családjaik… – ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם
szerint… – ֵהִביאּו ִסְפֵרי ִיחּוֵסיֶהם – Elhozták származási dokumentumaikat10 –  ְוֵעֵדי
 Ez – ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד – .és tanúkat is, akik igazolták születésük11 valósságát – ֶחְזַקת ֵלָדָתם
minden egyes személy[re vonatkozott], – ְלִהְתַיֵחס ַעל ַהֵּׁשֶבט – ahhoz, hogy annak 
törzsbeli hovatartozás megállapítható legyen. 

 
  )יט, במדבר א(.  ַוִּיְפְקֵדם ְּבִמְדַּבר ִסיָני,ָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשהַּכֲאֶׁשר ִצ

Amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek, úgy számlálta meg 
őket Színaj sivatagában. (4Mózes 1:19.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגלָֹתם ּכֹל ,בָֹתםַוִּיְהיּו ְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹר ִיְׂשָרֵאל ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲא

  )כ, במדבר א(. ָזָכר ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא

És voltak Reúbén, Izráel elsőszülöttjének fiai, leszármazottjaik, 
családjaik szerint atyáik háza szerint, a nevek számával, fejenként, 
minden férfi, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:20.) 

 
  )כא, במדבר א(.  ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְראּוֵבן

...azok, akik megszámláltattak Reúbén törzséből voltak: negyvenhatezer 
és ötszáz. (4Mózes 1:21.) 

 
 ְּפֻקָדיו ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ְלֻגְלְּגלָֹתם ָּכל ָזָכר ִמֶּבן ,ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )כב, במדבר א(. ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

Simeón fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, 
azok akik megszámláltattak, a nevek számával, fejenként, minden férfi 
húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... (4Mózes 1:22.) 

 
  )כג, במדבר א(.  ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון

                                                 
10 Mivel a puszta állítás nem volt elegendő az egyes törzsekhez való tartozás tisztázására. 
11 Azaz származásuk. 
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...azok, akik megszámláltattak, Simeón törzséből voltak: ötvenkilencezer 
és háromszáz. (4Mózes 1:23.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ,ִלְבֵני ָגד ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )כד, במדבר א(. ָצָבא

Gád fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a 
nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:24.) 

 
  )כה, במדבר א(.  ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָגד

...azok, akik megszámláltattak, Gád törzséből voltak: negyvenötezer és 
hatszázötven. (4Mózes 1:25.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל ,ִלְבֵני ְיהּוָדה ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )כו, במדבר א(. יֵֹצא ָצָבא

Jehúda fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, 
a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:26.) 

 
  )כז, במדבר א(.  ַאְרָּבָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְיהּוָדה

...azok, akik megszámláltattak, Jehúda törzséből voltak: hetvennégyezer 
és hatszáz. (4Mózes 1:27.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל ,ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )כח, במדבר א(. יֵֹצא ָצָבא

Jisszákár fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza 
szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba 
vonulhat... (4Mózes 1:28.) 

 
  )כט, במדבר א(.  ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר

...azok, akik megszámláltattak, Jisszákár törzséből voltak: 
ötvennégyezer és négyszáz. (4Mózes 1:29.) 
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 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ,ִלְבֵני ְזבּוֻלן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם
  )ל, במדבר א(. ָצָבא

Zebúlon fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, 
a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:30.) 

 
  )לא, במדבר א(.  ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן

...azok, akik megszámláltattak, Zebúlon törzséből voltak: ötvenhétezer 
és négyszáz. (4Mózes 1:31.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ,ִלְבֵני יֹוֵסף ִלְבֵני ֶאְפַרִים ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )לב, במדבר א(. ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ָצָבא

József fiaiból: Efráim fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik 
háza szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba 
vonulhat... (4Mózes 1:32.) 

 
  )לג, במדבר א(.  ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים

...azok, akik megszámláltattak, Efráim törzséből voltak: negyvenezer és 
ötszáz. (4Mózes 1:33.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל ,ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )לד, במדבר א(. יֵֹצא ָצָבא

Menasse fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, 
a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:34.) 

 
  )לה, במדבר א(.  ְׁשַנִים ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה

...azok, akik megszámláltattak, Menasse törzséből voltak: 
harminckétezer és kétszáz. (4Mózes 1:35.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל ,ִלְבֵני ִבְנָיִמן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )לו, במדבר א(. יֵֹצא ָצָבא
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Benjámin fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza 
szerint, a nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba 
vonulhat... (4Mózes 1:36.) 

 
  )לז, במדבר א(.  ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן

...azok, akik megszámláltattak, Benjámin törzséből voltak: 
harmincötezer és négyszáz. (4Mózes 1:37.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ,ִלְבֵני ָדן ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )לח, במדבר א(. ָצָבא

Dán fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a 
nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:38.) 

 
  )לט, במדבר א(.  ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָדן

...azok, akik megszámláltattak, Dán törzséből voltak: hatvankétezer és 
hétszáz. (4Mózes 1:39.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ,ִלְבֵני ָאֵׁשר ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )מ, במדבר א(. ָצָבא

Ásér fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a 
nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:40.) 

 
  )מא, במדבר א(.  ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ָאֵׁשר

...azok, akik megszámláltattak, Ásér törzséből voltak: negyvenegyezer 
és ötszáz. (4Mózes 1:41.) 

 
 ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹת ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ּכֹל יֵֹצא ,ִלי ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתםְּבֵני ַנְפָּת
  )מב, במדבר א(. ָצָבא

Naftáli fiaiból, leszármazottjaik, családjaik szerint, atyáik háza szerint, a 
nevek számával, húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat... 
(4Mózes 1:42.) 
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  )מג, במדבר א(.  ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ְּפֻקֵדיֶהם ְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי

...azok, akik megszámláltattak, Naftáli törzséből voltak: ötvenháromezer 
és négyszáz. (4Mózes 1:43.) 

 
 ִאיׁש ֶאָחד ְלֵבית ֲאבָֹתיו , ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ִאיׁשֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים

  )מד, במדבר א(. ָהיּו

Ezek a megszámláltak, akiket megszámlált Mózes és Áron és Izráel 
fejedelmei, tizenkét férfiú, egy-egy férfiú atyáik házából. (4Mózes 1:44.) 

 
.  ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל,ַוִּיְהיּו ָּכל ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )מה, במדבר א(

És voltak Izráel fiai, mind, akiket megszámláltak atyáik háza szerint 
húsz évestől fölfelé mindenki, aki hadba vonulhat Izráelben... (4Mózes 
1:45.) 

 
  )מו, במדבר א(.  ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים,ַוִּיְהיּו ָּכל ַהְּפֻקִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים

...voltak valamennyien, akiket megszámláltak: hatszázháromezer és 
ötszázötven. (4Mózes 1:46.) 

 
  )מז, במדבר א(.  לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוָכם,ִוִּים ְלַמֵּטה ֲאבָֹתםְוַהְל

De a leviták atyáik törzse szerint nem számláltattak meg közöttük. 
(4Mózes 1:47.) 

 
  )מח, במדבר א(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 1:48.) 

 
  )מט, במדבר א(.  ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא

Csak a Lévi törzsét ne számláld meg, és számukat ne vedd föl Izráel fiai 
között… (4Mózes 1:49.) 

ְּכַדאי  – ...Csak a Lévi törzsét ne számláld meg – ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד
 hogy külön – ִלְהיֹות ִנְמֶנה ְלַבּדֹו – ,A Király Serege12 méltó arra – הּוא ִלְגיֹון ֶׁשל ֶמֶלְך
                                                 
12 Vagyis Lévi törzse. A leviták kizárólagos feladata az volt, hogy gondját viseljék a Miskán-

nak, és részt vegyenek a szolgálatban. Ők voltak a Mindenható Király serege. 
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vegyék számba.13 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ָצָפה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – a 
Szent, áldott Ő, előre látta, – ֶׁשֲעִתיָדה ַלֲעמֹד ְּגֵזָרה – hogy rendelet születik majd14 –  ַעל
 ִמֶּבן ֶעְשִֹרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה – mindazokra vonatkozóan, akik megszámláltattak – ָּכל ַהִּנְמִנין
– húszévestől fölfelé, – ֶׁשָּימּותּו ַּבִּמְדָּבר – hogy a sivatagban kell meghalniuk.15 – ָאַמר – 
[Isten ezért] azt mondta: – ַאל ִיְהיּו ֵאּלּו ִּבְכָלל – „Ezeket [a levitákat] ne vegyük bele, – 
 mivel ők nem vétkeztek az – ֶׁשּלֹא ָטעּו ָּבֵעֶגל – ,hiszen ők az enyéim – ְלִפי ֶׁשֵהם ֶׁשִּלי
[arany]borjúval.” 

 
ַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוַעל ָּכל ֵּכָליו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵהָּמה ִיְׂשאּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים 

  )נ, במדבר א(.  ְוָסִביב ַלִּמְׁשָּכן ַיֲחנּו,ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו ְוֵהם ְיָׁשְרֻתהּו

...hanem rendeld a levitákat a bizonyság hajléka fölé és összes edényei 
fölé és mind a fölé, ami hozzávaló; ők vigyék a hajlékot és mind az 
edényeit, és ők végezzék szolgálatát, és a hajlék körül táborozzanak. 
(4Mózes 1:50.) 

 Ez] – ְּכַתְרּגּומֹו ַמִּני – ...hanem rendeld a levitákat... – ְוַאָּתה ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִּים
úgy értendő,] ahogyan Onkelosz fordítja: máni („nevezz ki”). – ְלׁשֹון ִמּנּוי ְׂשָרָרה – Ez a 
szó egy [valamely] hatáskörbe való kinevezést jelent – ַעל ָּדָבר ֶׁשהּוא ְמֻמֶּנה ָעָליו – az 
illető hatáskörének tárgya fölé, – ְּכמֹו ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶלְך ְּפִקיִדים – mint a „Nevezzen ki 
(vöjáfkéd) a király megbízottakat”16 [szövegrészben]. 

 
.  ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת,ּוִבְנסַֹע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו אֹתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחנֹת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו אֹתֹו ַהְלִוִּים

  )נא, במדבר א(

És amikor útnak indul a hajlék, bontsák le a leviták, és amikor táborozik 
a hajlék, állítsák föl a leviták; és az idegen, aki közeledik, haljon meg. 
(4Mózes 1:51.) 

 ahogyan [,Ez úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו ְיָפְרקּון – ...bontsák le... – יֹוִרידּו אֹתֹו
Onkelosz fordítja: jöfárkun17. – ִלַּסע ַּבִּמְדָּברְּכֶׁשָּבִאין  – Valahányszor készültek útnak 
indulni a sivatagban – ִמַּמָּסע ְלַמָּסע – az egyik tartózkodási helytől a másik 
tartózkodási helyig, – ָהיּו ְמָפְרִקין אֹותֹו – lebontották [a Miskán-t] – ֵמֲהָקָמתֹו – álló 

                                                 
13 A levitákat külön számlálták meg, és nem húsz éves kortól, hanem az egyhónaposnál 

idősebbeket (3Mózes 3:15.). 
14 A kémek bűne után. 
15 4Mózes 14:29.  
16 Eszter 2:3. 
17 Szó szerint: „Eresszék le” a Miskán-t – no nem valamilyen magasan fekvő helyről, 

hanem függőleges helyzetéből, azáltal, hogy szétszedik alkotórészeire (Szifté 
Cháchámim). 
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helyzetéből –  אֹותֹוְונֹוְׂשִאין  – és elvitték – ַעד ְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשּכֹן ָׁשם ֶהָעָנן – arra a helyre, 
ahol a felhő megállapodott.18 – ְוַיֲחנּו ָׁשם – Ott tábort vertek, – ּוְמִקיִמין אֹותֹו – és 
felállították. 

ם זֹוַלֲעבֹוָדָת – ...és az idegen, aki közeledik... – ְוַהָּזר ַהָּקֵרב  – hogy 
[elvégezze] az ő szolgálatukat19. 

 Az ég keze által.20 – ִּביֵדי ָׁשָמִים – .haljon meg... – יּוָמת
 

  )נב, במדבר א(.  ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבאָֹתם,ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

És táborozzanak Izráel fiai, ki-ki a táborhelyén és ki-ki a zászlajánál, 
seregeik szerint. (4Mózes 1:52.) 

 Aszerint, ahogyan – ְּכמֹו ֶׁשַהְּדָגִלים – ...és ki-ki a zászlajánál... – ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו
a zászlók – ְסדּוִרים ְּבֵסֶפר ֶזה – el vannak rendezve ebben a könyvben21, –  ְׁשלָֹׁשה ְׁשָבִטים
ֶגלְלָכל ֶּד  – minden zászlónál három törzs. 

 
 ְוָׁשְמרּו ַהְלִוִּים ֶאת ,ְוַהְלִוִּים ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְולֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  )נג, במדבר א(. ִמְׁשֶמֶרת ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות

A leviták pedig táborozzanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen 
harag Izráel fiainak községén; és a leviták teljesítsék a bizonyság 
hajlékának őrizetét. (4Mózes 1:53.) 

 Ha teljesítitek – ִאם ַּתֲעׂשּו ְּכִמְצָוִתי – ...hogy ne legyen harag... – ְולֹא ִיְהֶיה ֶקֶצף
parancsolataimat, – ֶצףלֹא ִיְהֶיה ֶק  – nem lesz harag, – ְוִאם ַלאו – de ha nem, –  ֶׁשִּיָּכְנסּו
 ִיְהֶיה ֶקֶצף – ,az ő szolgálatukba23 – ַּבֲעבֹוָדָתם זֹו – ha idegenek22 fognak belépni – ָזִרים
– akkor harag lesz, – ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבַמֲעֵׂשה קַֹרח – amint azt a Koráchról szóló 

                                                 
18 A Miskán-on egy az Isteni Jelenlétet képviselő felhő nyugodott. Valahányszor ez a felhő 

felemelkedett, az izraeliták tudták, hogy tovább kell indulniuk. Követték a felhőt, és ahol 
az megállt, tábort vertek (lentebb 9:17.). 

19 Ti. a Miskán lebontását és felállítását. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy ez erre a 
tilalomra utal, és nem arra, amelyik megtiltja az idegeneknek, hogy belépjenek a 
Szentélybe (Gur Árje), és nem is arra, amely megtiltja számukra a Szentély-szolgálatot 
(Szifté Cháchámim). 

20 De ne a földi bíróság keze által. Ez nyilvánvalóan kiderül az 53. versből, amely óva int 
„hogy ne legyen harag Izráel fiainak községén,” és amelyet ott Rási az égi büntetésre 
tett utalásként értelmez (Mizráchi; Gur Árje). 

21 4Mózes 2:3-31. 
22 Azaz nem-léviták. 
23 Vagyis nem-léviták fogják végezni a léviták szolgálatát a Szentélyben. 
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epizódban is találjuk24: – ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ְוגֹוֵמר – „… mert kitört [az Örökkévaló] haragja 
stb.”. 

 
  )נד, במדבר א(.  ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו,ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

És Izráel fiai mind aszerint cselekedtek, amint megparancsolta az 
Örökkévaló Mózesnek, úgy cselekedtek. (4Mózes 1:54.) 

 
  )א, במדבר ב(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez és Áronhoz, mondván: (4Mózes 2:1.) 

 
, במדבר ב(.  ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַיֲחנּו,ָרֵאלִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂש

  )ב

Ki-ki a zászlajánál, atyáik házának jeleivel táborozzanak Izráel fiai; a 
Találkozás Sátrával szemben köröskörül táborozzanak. (4Mózes 2:2.) 

 Mindegyik zászlóról, annak – ָּכל ֶּדֶגל ִיְהֶיה לֹו אֹות – ...jeleivel… – ְּבאֹתֹת
jeleként, – ַמָּפה ְצבּוָעה ְּתלּוָיה בֹו – lógjon egy színes szövet[darab]. –  ִצְבעֹו ֶׁשל ֶזה לֹא
 és – ֶצַבע ָּכל ֶאָחד – ,Mindegyik [törzs] színe más volt, mint a többié – ְּכִצְבעֹו ֶׁשל ֶזה
mindegyik szín megfelelt – ן ַאְבנֹו ַהְּקבּוָעה ַּבחֶֹׁשןְּכַגָּו  – a chosenbe (a melldíszbe) [foglalt 
és az adott törzset jelképező] drágakő színének.25 – ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַיִּכיר ָּכל ֶאָחד ֶאת ִּדְגלֹו – 
Imigyen mindenki könnyedén felismerte saját [törzsének] zászlaját. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy 
másik magyarázat – ְּבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם – az „atyáik házának jeleivel”-re: –  ָּבאֹות ֶׁשָּמַסר
 – ,Azokkal a jelekkel, amelyeket ősatyjuk, Jákob adott nekik – ָלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם
 – :mint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – mielőtt elvitték őt Egyiptomból,26 – ְּכֶׁשְּנָׂשאּוהּו ִמִּמְצַרִים
  amint  ő  – ַּכֲאֶׁשר ִצָּום –  ,És fiai úgy cselekedtek  vele„ – ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן
megparancsolta  nekik.”27 – ְיהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ּוְזבּוֻלן – „Jehuda, Jiszáchár és Zevulun – 
ּוְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ְוָגד ִמן ַהָּדרֹום  – ,viszik majd [a koporsót] kelet felől – ִיָּׂשאּוהּו ִמן ַהִּמְזָרח
'ְוכּו  – Reuvén, Simon és Gád délről, stb.,” – ִּכְדִאיָתא ְּבַתְנחּוָמא ְּבַפְרָׁשה זֹו – ahogyan az 
Tánchumá rabbi midrásában28 olvasható. 

                                                 
24 Lentebb 17:11. Kórách és követői azt állították, hogy az izraeliták ugyanúgy végezhetnek 

Szentély-szolgálatot, mint a kohaniták és a léviták. Amiért bitorolni akarták ezt a szent 
szolgálatot, elnyelte őket a föld. Amikor erre a nép panaszt tett haláluk miatt, 
büntetésből felszítódott ellenük az Örökkévaló haragja (17:11). 

25 A melldísz a főpap által viselt díszes öltözék egyik darabja volt. Tizenkét, a törzseket 
jelképező drágakő volt belefoglalva (3Mózes 28:15-21.). 

26 Hogy Kánaán földjén temessék el. 
27 1Mózes 50:12. 
28 Nászó 12. 
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ק ִמילֵמָרחֹו – ...szemben… – ִמֶּנֶגד  – Egy mil távolságban, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ִּביהֹוֻׁשַע 
– amint az Jósuá könyvében29 is olvasható:30 – ַאְך ָרחֹוק ִיְהֶיה ֵּביֵניֶכם ּוֵביָניו ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה 
– „De legyen mintegy kétezer könyök távolság köztetek és közte”31, – ֹא ֶׁשּיּוְכלּו ָלב
 ,Mózes, Áron – מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ַהְלִוִּים – hogy szombaton is mehessenek.32 – ְּבַׁשָּבת
[Áron] fiai és a leviták – חֹוִנים ְּבָסמּוְך לֹו – pedig a [Miskán] közelében táboroztak. 

 
.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְיהּוָדה ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב,ְוַהחִֹנים ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְלִצְבאָֹתם

  )ג, במדבר ב(

Azok, akik elöl, kelet felől táboroznak: Jehudá táborának zászlajához 
tartozók, seregeik szerint; Jehudá fiainak fejedelme: Náh�son, 
Áminádáv fia. (4Mózes 2:3.) 

ָפִנים ַהְּקרּוָיה ֶקֶדםְל – ...elöl... – ֵקְדָמה  – Elöl, a kedem-nek nevezett oldalon. – 
 míg – ְוַהַּמֲעָרב ָקרּוי ָאחֹור – A keleti oldal,33 – זֹו רּוַח ִמְזָרִחית – ?És ez melyik – ְוֵאיזֹו
ugyanakkor a nyugati [oldalt] áchor-nak, végnek nevezik.34 

 
  )ד, במדבר ב(. ָעה ְוִׁשְבִעים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַאְרָּב,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: hetvennégyezer és hatszáz. 
(4Mózes 2:4.) 

 
  )ה, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִיָּׂששָכר ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער,ְוַהחִֹנים ָעָליו ַמֵּטה ִיָּׂששָכר

És mellette táboroznak Jisszákár törzse és Jisszákár fiainak fejedelme: 
Netánél, Cúár fia. (4Mózes 2:5.) 

 

                                                 
29 3:4. 
30 Amikor az izraeliták Jósuá vezetésével készültek átkelni a Jordánon az ígéret földjére. 
31 Azaz köztetek és a szent frigyláda között. 
32 Szombaton tilos az embernek lakhelyének városfalától vagy táborhelyétől 2000 ámá-nál 

nagyobb távolságra eltávolodnia. (2Mózes 16:29.) 
33 Miért nem lehetett kihagyni azt, hogy „elöl,” és csupán csak azt írni, hogy „kelet felől”? 

Tanítandó, hogy Jehudát mint a királyi ház ősatyját (lásd 1Mózes 49:10. és Rási 
hozzáfűzött kommentárját), tisztelték meg a legelőkelőbb, elöl lévő táborhellyel. Ennek 
megfelelően Jehudá törzse haladt legelöl, minden táborbontáskor elsőként indulva el (9. 
vers). (Gur Árje. Lásd Bírák 1:2: „Jehudá vonuljon fel [elsőként], …hogy harcoljon a 
kánaániták ellen”) 

34 A Tóra a felkelő nappal szemben álló emberhez viszonyítva utal az irányokra. Ennek 
megfelelően kelet az elöl, nyugat a hátul, dél a jobb és észak a bal (Náchmanidész, 
2Mózes 26:18.). 
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  )ו, במדבר ב(.  ַאְרָּבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו

Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvennégyezer és négyszáz. 
(4Mózes 2:6.) 

 
  )ז, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְזבּוֻלן ֱאִליָאב ֶּבן ֵחלֹן,ֵּטה ְזבּוֻלןַמ

És Zebúlon törzse; zebúlon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. (4Mózes 
2:7.) 

 
  )ח, במדבר ב(.  ִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו

Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenhétezer és négyszáz. 
(4Mózes 2:8.) 

 
 ,ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְמַאת ֶאֶלף ּוְׁשמִֹנים ֶאֶלף ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְלִצְבאָֹתם

  )ט, במדבר ב(. ִראׁשָֹנה ִיָּסעּו

Mind, akik megszámláltattak Jehudá táborában, voltak: 
száznyolcvanhatezer és négyszáz; seregeik szerint ők elsőnek 
induljanak. (4Mózes 2:9.) 

 ,Mikor látták – ְּכֶׁשרֹוִאין ֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק – .elsőnek induljanak... – ִראׁשָֹנה ִיָּסעּו
hogy a felhő35 eltávozott, – תּתֹוְקִעין ַהּכֲֹהִנים ַּבֲחצֹוְצרֹו  – a kohénok megfújták a 
kürtöket,36 – ְונֹוֵסַע ַמֲחֵנה ְיהּוָדה ְּתִחָּלה – és Jehudá tábora indult el elsőként. – 
ְּכֶדֶרְך  – ,ugyanolyan sorrendben mentek – הֹוְלִכין – ,És amikor haladtak – ּוְכֶׁשהֹוְלִכין
ם ְוָהֲעָגלֹות ָּבֶאְמַצעַהְלִוִּי – :ahogyan táboroztak – ֲחִנָּיָתן  – a leviták és a szekerek 
középen, – ֶּדֶגל ְיהּוָדה ַּבִּמְזָרח – Jehudá zászlaja a keleti oldalon, – ְוֶׁשל ְראּוֵבן ַּבָּדרֹום – 
Reubéné dél felől, – ְוֶׁשל ֶאְפַרִים ַּבַּמֲעָרב – Efrájimé nyugaton – ְוֶׁשל ָּדן ַּבָּצפֹון – és Dáné 
észak felől. 

  
  )י, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּוֵבן ֱאִליצּור ֶּבן ְׁשֵדיאּור,ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן ֵּתיָמָנה ְלִצְבאָֹתם

A déli oldalon legyen Reúbén táborának zászlaja, seregeik szerint, 
Reúbén fiainak fejedelme: Elícúr, Sedéúr fia. (4Mózes 2:10.) 

 
  )יא, במדבר ב(.  ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקָדיו

                                                 
35 Ami kísérte őket. 
36 4Mózes 10:2. 
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Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenhatezer és ötszáz. 
(4Mózes 2:11.) 

 
  )יב, במדבר ב(. צּוִרי ַׁשָּדי ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁשְמעֹון ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן ,ְוַהחֹוִנם ָעָליו ַמֵּטה ִׁשְמעֹון

A mellette táborozók legyenek Simeón törzse; Simeón fiainak fejedelme: 
Selúmiél, Cúrísaddaj fia. (4Mózes 2:12.) 

 
  )יג, במדבר ב(.  ִּתְׁשָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenkilencezer és háromszáz. 
(4Mózes 2:13.) 

 
  )יד, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָגד ֶאְלָיָסף ֶּבן ְרעּוֵאל,ּוַמֵּטה ָּגד

És Gád törzse; Gád fiainak fejedelme: Eljászáf, Reúél fia. (4Mózes 2:14.) 

 
  )טו, במדבר ב(. ם ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעי,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenötezer és 
hatszázötven. (4Mózes 2:15.) 

 
 ,ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ְראּוֵבן ְמַאת ֶאֶלף ְוֶאָחד ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ְלִצְבאָֹתם

  )טז, במדבר ב(. ּוְׁשִנִּים ִיָּסעּו

Mind, akik megszámláltattak Reúbén táborában, voltak: 
százötvenegyezer és négyszázötven; seregeik szerint; ők másodiknak 
induljanak. (4Mózes 2:16.) 

 
. ר ַיֲחנּו ֵּכן ִיָּסעּו ִאיׁש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם ַּכֲאֶׁש,ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִּים ְּבתֹוְך ַהַּמֲחנֹת

  )יז, במדבר ב(

Azután induljon a találkozás sátra, a leviták tábora a táborok közepén; 
amint táboroznak, úgy induljanak, ki-ki a kezén, zászlaik szerint. (4Mózes 
2:17.) 

ְלַאַחר ְׁשֵני ְּדָגִלים  – ...Azután induljon a találkozás sátra – ְוָנַסע אֶֹהל מֹוֵעד
 Ama két zászló után.37 – ַהָּללּו

                                                 
37 Jehudá (3. vers) és Reuvén (10. vers) zászlaja után, és nem csupán Jehudá zászlaja után. 

Az „… a táborok közepén…” nem Jehudá és Reuvén fentebb említett két táborára utal, 
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 – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי – ...amint táboroznak, úgy induljanak... – ַּכֲאֶׁשר ַיֲחנּו ֵּכן ִיָּסעּו
Amint azt már elmagyaráztam38, – ֲהִליָכָתן ַּכֲחִנָּיָתן – úgy39 vonultak, ahogyan 
táboroztak, – ָּכל ֶּדֶגל ְמַהֵּלְך ָלרּוַח ַהְּקבּוָעה לֹו – minden zászló a maga kijelölt oldalán. 

 – ְוֵאין ְלׁשֹון ָיד ָזז ִמַּמְׁשָמעֹו – .A helyén – ַעל ְמקֹומֹו – ...ki-ki a kezén... – ַעל ָידֹו
Ám a szó szerinti jelentés, „kezén”, sem lóg ki a kontextusból: – רּוַח ֶׁשל ִצּדֹו – Az 
emberhez közel eső területet – ָקרּוי ַעל ָידֹו – „kéznél lévő”-nek nevezik, –  ַהְּסמּוָכה לֹו
ן "שון "אי – ;aki közel esik, kéznyújtásának teljes köréhez [azaz] – ְלָכל הֹוָׁשַטת ָידֹו

א ְּבַלַעז"איש  – ófranciául en son aise. 
 

  )יח, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשָמע ֶּבן ַעִּמיהּוד,ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבאָֹתם ָיָּמה

Efráim táborának zászlaja seregeik szerint nyugat felől legyen; Efráim 
fiainak fejedelme Elisámá, Ammíhúd fia. (4Mózes 2:18.) 

 
  )יט, במדבר ב(.  ַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenezer és ötszáz. (4Mózes 
2:19.) 

 
  )כ, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ְמַנֶּׁשה ַּגְמִליֵאל ֶּבן ְּפָדהצּור,ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה

És fölötte legyen Menáse törzse; Menáse fiainak fejedelme Gámliél, 
Pedáhcúr fia. (4Mózes 2:20.) 

ְוִדְסִמיִכין  – :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרּגּומֹו – ...És fölötte (áláv) – ְוָעָליו
 a mellette lévő.”40„ – ֲעלֹוִהי

 
  )כא, במדבר ב(. ְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ּוָמאָתִים ְׁשַנִים ּו,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

                                                                                                                                      
 

hanem mind a négy táborra. Vagyis a Sátor Jehudá és Reuvén zászlaja után és Efrájim 
és Dán zászlaja előtt indult el. Ez nyilvánvalóan kiderül az „…amint táboroznak, úgy 
induljanak…” szövegrészből, magyarán a Sátor ugyanúgy a négy tábor között 
helyezkedett el az induláskor is, mint a táborozás idején (Mizráchi). 

38 A 9. verssel kapcsolatban. 
39 Vagyis olyan elrendezésben. 
40 Rási eddig nem definiálta a „fölötte” kifejezést, mivel korábban (2:5. és 2:12.) a szöveg 

önmagát magyarázta: „…azok, akik fölötte táboroztak…”. Itt azonban, ahol a szöveg 
maga nem tisztázza a szóhasználatot, Rási megjegyzi, hogy ez úgy értendő, hogy 
„mellette”. 
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Serege és akik megszámláltattak, voltak: harminckétezer és kétszáz. 
(4Mózes 2:21.) 

 
  )כב, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ִבְנָיִמן ֲאִביָדן ֶּבן ִּגְדעִֹני,ּוַמֵּטה ִּבְנָיִמן

És Benjámin törzse; Benjámin fiainak fejedelme: Abídán, Gideóni fia. 
(4Mózes 2:22.) 

 
  )כג, במדבר ב(.  ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִֹׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: harmincötezer és négyszáz. 
(4Mózes 2:23.) 

 
.  ּוְׁשִלִׁשים ִיָּסעּו,ת ֶאֶלף ּוְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ּוֵמָאה ְלִצְבאָֹתםָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְמַא

  )כד, במדבר ב(

Mind, akik megszámláltattak Efráim táborában, voltak: száznyolcezer és 
száz; seregeik szerint; ők harmadiknak induljanak. (4Mózes 2:24.) 

 
  )כה, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר ֶּבן ַעִּמיַׁשָּדי,אָֹתםֶּדֶגל ַמֲחֵנה ָדן ָצפָֹנה ְלִצְב

Dán táborának zászlaja észak felől legyen, seregeik szerint; Dán fiainak 
fejedelme: Ahíezer, Ammísaddaj fia. (4Mózes 2:25.) 

 
  )כו, במדבר ב(. ַבע ֵמאֹות ְׁשַנִים ְוִׁשִּׁשים ֶאֶלף ּוְׁש,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: hatvankétezer és hétszáz. 
(4Mózes 2:26.) 

 
  )כז, במדבר ב(.  ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ָאֵׁשר ַּפְגִעיֵאל ֶּבן ָעְכָרן,ְוַהחִֹנים ָעָליו ַמֵּטה ָאֵׁשר

És akik mellette táboroztak: Ásér törzse; Ásér fiainak fejedelme: 
Pageíél, Okrán fia. (4Mózes 2:27.) 

 
  )כח, במדבר ב(.  ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: negyvenegyezer és ötszáz. 
(4Mózes 2:28.) 

 
  )כט, במדבר ב(. ַנְפָּתִלי ֲאִחיַרע ֶּבן ֵעיָנן ְוָנִׂשיא ִלְבֵני ,ּוַמֵּטה ַנְפָּתִלי
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Naftáli törzse; Naftáli fiainak fejedelme Ahírá, Énán fia. (4Mózes 2:29.) 

 
  )ל, במדבר ב(.  ְׁשלָֹׁשה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות,ּוְצָבאֹו ּוְפֻקֵדיֶהם

Serege és akik megszámláltattak, voltak: ötvenháromezer és négyszáz. 
(4Mózes 2:30.) 

 
.  ָלַאֲחרָֹנה ִיְסעּו ְלִדְגֵליֶהם,ָּכל ַהְּפֻקִדים ְלַמֲחֵנה ָדן ְמַאת ֶאֶלף ְוִׁשְבָעה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְוֵׁשׁש ֵמאֹות

  )לא, במדבר ב(

Mind, akik megszámláltattak Dán táborában, voltak: százötvenhétezer 
és hatszáz; ők utolsónak induljanak zászlaik szerint. (4Mózes 2:31.) 

 
 ָּכל ְּפקּוֵדי ַהַּמֲחנֹת ְלִצְבאָֹתם ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ,ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם

  )לב, במדבר ב(. ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים

Ezek Izráel fiai, akik megszámláltattak atyáik háza szerint; a táboroknak 
mind a megszámláltjai, seregeik szerint voltak: hatszázháromezer és 
ötszázötven. (4Mózes 2:32.) 

 
  )לג, במדבר ב(.  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה,ְוַהְלִוִּים לֹא ָהְתָּפְקדּו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

De a leviták nem számláltattak meg Izráel fiai között, amint 
megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. (4Mózes 2:33.) 

 
 ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָחנּו ְלִדְגֵליֶהם ְוֵכן ָנָסעּו ִאיׁש ְלִמְׁשְּפחָֹתיו ,ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  )לד, במדבר ב(. ָתיוַעל ֵּבית ֲאבֹ

És úgy cselekedtek Izráel fiai, mind aszerint, amint megparancsolta az 
Örökkévaló Mózesnek, úgy táboroztak zászlaik szerint és úgy indultak, 
kiki családjai szerint, atyáik házai szerint. (4Mózes 2:34.) 

 
  )א, במדבר ג(.  ְּביֹום ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֶאת מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיָני,הְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁש

És ezek Áron és Mózes leszármazottai azon a napon, amikor az 
Örökkévaló Mózessel beszélt a Szináj hegyen. (4Mózes 3:1.) 

ְוֵאינֹו  – ...És ezek Áron és Mózes leszármazottai – ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה
ְוִנְקְראּו  – ,de az Írás ezek után csak Áron gyermekeit említi – ַמְזִּכיר ֶאָּלא ְּבֵני ַאֲהרֹן
 – ְלִפי ֶׁשִּלְּמָדן ּתֹוָרה – ,mégis „Mózes leszármazottai”-nak nevezi őket – ּתֹוְלדֹות מֶֹׁשה
mert ő [Mózes] tanította őket Tórára. – ְמַלֵּמד – Ebből azt tanuljuk,  –   ֶׁשָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת
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 – ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב – ,hogy aki embertársa gyermekét Tórára tanítja  –  ֶּבן ֲחֵברֹו ּתֹוָרה
olyannak tekinti az Írás, – ְּכִאּלּו ְיָלדֹו – mintha az a saját gyermeke lenne. 

ֶאת מֶֹׁשה' הְּביֹום ִּדֶּבר   – …azon a napon, amikor az Örökkévaló Mózessel 
beszélt… – ַנֲעׂשּו ֵאּלּו ַהּתֹוָלדֹות ֶׁשּלֹו – ekkor lettek olyanná, mintha saját gyermekei 
lettek volna, – ֶׁשִּלְּמָדן – hiszen arra tanította őket, – ַמה ֶּׁשָּלַמד ִמִּפי ַהְּגבּוָרה – amit az 
Örökkévaló szájából hallott. 

 
  )ב, במדבר ג(.  ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר,ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹן ַהְּבכֹור ָנָדב

És ezek Áron fiainak a nevei: az elsőszülött Nádáb és Abíhú, Eleázár és 
Ítámár. (4Mózes 3:2.) 

 
  )ג, במדבר ג(.  ֲאֶׁשר ִמֵּלא ָיָדם ְלַכֵהן,ן ַהּכֲֹהִנים ַהְּמֻׁשִחיםֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ַאֲהרֹ

Ezek Áron fiainak, a fölkent papoknak nevei, akiket fölavattak, hogy 
papokká legyenek. (4Mózes 3:3.) 

 
 ,ְּבִמְדַּבר ִסיַני ּוָבִנים לֹא ָהיּו ָלֶהםַוָּיָמת ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִלְפֵני ְיהָֹוה ְּבַהְקִרָבם ֵאׁש ָזָרה ִלְפֵני ְיהָֹוה 

  )ד, במדבר ג(. ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר ַעל ְּפֵני ַאֲהרֹן ֲאִביֶהם

És meghalt Nádáv és Ávihú az Örökkévaló színe előtt, midőn odavittek 
idegen tüzet az Örökkévaló színe elé, Szináj sivatagában, és fiaik nem 
voltak; és Elázár és Itámár szolgált mint pap, atyjuk, Áron színe előtt. 
(4Mózes 3:4.) 

 életében.41 [Áron] – ְּבַחָּייו – .Áron színe előtt... – ַעל ְּפֵני ַאֲהרֹן
 

  )ה, במדבר ג(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 3:5.) 

 
  )ו, במדבר ג(.  ְוֵׁשְרתּו אֹתֹו,ַהְקֵרב ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי ְוַהֲעַמְדָּת אֹתֹו ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן

Hozd közelebb Lévi törzsét és állítsd őket Áron, a pap elé, és szolgálják 
őt. (4Mózes 3:6.) 

ַמהּו ַהֵּׁשרּותּו – .és szolgálják őt... – ְוֵׁשְרתּו אֹתֹו  – És mi a szolgálat? [A 
következő vers elmagyarázza:] – ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו – „Teljesítsék az ő őrizetét;” –  ְלִפי
 ֶׁשּלֹא ִיְקַרב ָזר – ,mivel [Áronnak] kötelessége őrizni a Szentélyt – ֶׁשְּׁשִמיַרת ַהִּמְקָּדׁש ָעָליו

                                                 
41 Méltók voltak a főpapi tisztre még Áron életében is, ellátva helyette a szolgálatot, 

valahányszor ő ideiglenesen alkalmatlan volt erre (Szifté Cháchámim). 
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– hogy senki idegen ne közelíthessen hozzá,42 – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ַאָּתה
 ִּתְשֹאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש – ,Te [Áron] és fiaid és atyád háza veled…„ – ּוָבֶניָך ּוֵבית ָאִביָך ִאָּתְך
– ti viseljetek [felelősséget] a Szentély [megszentségtelenítésének] bűnéért…”43, – 
 ez a – זֹו ִהיא ַהֵּׁשרּות – ;és ezek a léviták segítettek nekik – ְוַהְלִוִּים ַהָּללּו ְמַסְּיִעין אֹוָתם
szolgálat. 

 
.  ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן,ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ָּכל ָהֵעָדה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד

  )ז, במדבר ג(

Teljesítsék az ő őrizetét és az egész község őrizetét a találkozás sátra 
előtt, végezvén a hajlék szolgálatát. (4Mózes 3:7.) 

 – ָּכל ִמּנּוי ֶׁשָהָאָדם ְמֻמֶּנה ָעָליו – ...Teljesítsék az ő őrizetét – ְוָׁשְמרּו ֶאת ִמְׁשַמְרּתֹו
Bármely olyan hivatalt, amelyre egy személyt kijelölnek – ּוֻמָּטל ָעָליו ַלֲעׂשֹותֹו – és 
amely tevékenységgel jár, – ָקרּוי ִמְׁשֶמֶרת ְּבָכל ַהִּמְקָרא – „felügyelet”-nek/„őrizet”-nek 
neveznek az egész Tórában [végig] – ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – és a Misna nyelvében, –  ְּכמֹו
 – :amint az Bigtánra és Teresre vonatkozóan is elhangzik44 – ֶׁשָאְמרּו ְּבִבְגָתן ָוֶתֶרׁש
 – De az én felügyeletem nem olyan, mint a tiéd”.45„ – ַוֲהלֹא ֵאין ִמְׁשַמְרִּתי ּוִמְׁשַמְרְּתָך ָׁשָוה
 Ugyanígy [kell érteni] a kohaniták és a léviták őrszolgálatait – ְוֵכן ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה ּוְלִוָּיה
is. 

 
, במדבר ג(.  ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ַהִּמְׁשָּכן,ְוָׁשְמרּו ֶאת ָּכל ְּכֵלי אֶֹהל מֹוֵעד ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  )ח

Őrizzék a Találkozás Sátrának minden edényét és Izrael fiainak őrizetét, 
végezvén a hajlék szolgálatát. (4Mózes 3:8.) 

ֶׁשֻּכָּלן ָהיּו ְזקּוִקין ְלָצְרֵכי  – ...és Izrael fiainak őrizetét... – ְוֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל
 ,Mert mindenkinek kötelessége volna a Szentély szükségleteivel foglalkozni – ַהִּמְקָּדׁש
ִוִּים ָּבִאים ַּתְחֵּתיֶהםֶאָּלא ֶׁשַהְל –  – de a leviták a helyükbe léptek, – ִּבְׁשִליחּוָתם – mint az ő 
küldötteik. – ְלִפיָכְך לֹוְקִחים ֵמֶהם ַהַּמַעְׂשרֹות – Ezért kapják a tizedet (máászér) – ִּבְׂשָכָרן – 
fizetségül, – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:46 – ָכר הּוא ָלֶכם ֵחֶלף ֲעבַֹדְתֶכםִּכי ָׂש  – „...mert 
fizetség az nektek, szolgálatotok fejében...”. 

                                                 
42 Lentebb 18:4. 
43 Uo. 18:1. 
44 Talmud, Mögilá 13b. A purim csodájáról szóló történetben Bigtán és Teres Áchásvéros 

király személyes kíséretnek tagjai voltak. A király ellen tervezett merényletüket 
Mordecháj leplezte le (Eszter 2:21-23.). 

45 Az összeesküvőknek koordinálniuk kellett őrszolgálataikat, nehogy leleplezzék, miben 
mesterkednek. 

46 Uo. 18:31. 
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  )ט, במדבר ג(.  ְנתּוִנם ְנתּוִנם ֵהָּמה לֹו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְלִוִּים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו

És add a levitákat Áronnak és fiainak, ők teljesen átadatnak neki Izráel 
fiaitól. (4Mózes 3:9.) 

 Segítségül.47 – ְלֶעְזָרה – ...ők teljesen átadatnak neki... – ְנתּוִנים ֵהָּמה לֹו
 Ezt [a méét-et] úgy – ְּכמֹו ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיׂשָרֵאל – .Izráel fiaitól... – ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

[kell érteni, hogy] mitoch, Izrael fiai „közül”48, – ְּכלֹוַמר ִמְּׁשָאר ָּכל ָהֵעָדה – vagyis a 
teljes közösségből – ִנְבְּדלּו ְלָכְך – őket49 választották ki – ִּבְגֵזַרת ַהָּמקֹום – isteni 
rendelkezés révén, – ְוהּוא ְנָתָנם לֹו – és Ő odaadta őket neki [Áronnak], – רֶׁשֶּנֱאַמ  – 
amint írva van: – ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְוגֹוֵמר – „És adtam a levitákat átadva stb.”50 

 
  )י, במדבר ג(.  ְוַהָּזר ַהָּקֵרב יּוָמת,ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְפקֹד ְוָׁשְמרּו ֶאת ְּכֻהָּנָתם

És Áront és fiait rendeld arra, hogy teljesítsék papi tisztjüket; és az 
idegen, aki oda közeledik, ölessék meg. (4Mózes 3:10.) 

 – ְלׁשֹון ְּפִקידּות – ....És Áront és fiait rendeld arra – ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ִּתְפקֹד
[A tifkod szó] kijelölést – ְוֵאינֹו ְלׁשֹון ִמְנָין – és nem számolást jelent.51 

 Ez az] – ַקָּבַלת ָּדִמים – ...hogy teljesítsék papi tisztjüket... – ְוָׁשְמרּו ֶאת ְּכֻהָּנָתם
áldozati állatok] vérének [tálakba] csurgatására [utal] – ּוְזִריָקה – [valamint eme vérnek 
az oltárra való] hintésére, – ְוַהְקָטָרה – [az áldozati állatok] elfüstölögtetésére, – 
 a papokra bízott szolgálatokra.52 [és egyéb] – ַוֲעבֹודֹות ַהְּמסּורֹות ַלּכֲֹהִנים

 
  )יא, במדבר ג(. ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר

                                                 
47 A Szentély-szolgálatban, de nem a személyük körüli szolgálatban (Mizráchi; Gur Árje). 

Lásd Rásinak a 18:6-hoz fűzött kommentárját. 
48 Ők ki lettek választva Izrael fiai közül, és nem Izrael fiai adták őket ajándékba Áronnak, 

ahogyan azt a szó szerinti fordítás alapján gondolhatnánk. A léviták nem az izraeliták 
tulajdona voltak, hogy odaajándékozhatták volna őket Áronnak (Mizráchi; Gur Árje). 
Ráadásul a Tórában is ez áll: „Én (az Örökkévaló) odaadtam a lévitákat…” (Szifté 
Cháchámim). 

49 Ti. a lévitákat. 
50 Lentebb 8:19. „…Izráel fiai közül Áronnak és fiainak, hogy végezzék Izráel fiainak 

szolgálatát a találkozás sátrában és hogy engesztelést szerezzenek Izráel fiai számára; és 
ne legyen csapás Izráel fiain, midőn odalépnek Izráel fiai a szentélyhez.” 

51 A tifkod ugyanis néha „számolás”-t jelent (fentebb 1:49.), itt azonban nem, mert itt az 
utalás bizonyos egyénekre történik (Gur Árje). 

52 Kizárólag a kohaniták végezhették ezeket a szolgálatokat (lásd Rásinak a 3Mózes 1:5-höz 
fűzött kommentárját). A papi tisztség teljesítése együtt járt azzal is, hogy meg kellett 
akadályozni az „idegeneket” abban, hogy részt vegyenek a papi szolgálat végzésében. 



22 A Rási kommentár a Tórához 

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 3:11.) 

 
 ְוָהיּו ִלי ,ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  )יב, במדבר ג(. ַהְלִוִּים

És én íme vettem a levitákat Izráel fiai közül az anyaméhet megnyitó 
minden elsőszülött helyett Izráel fiai között, az enyémek legyenek a 
leviták. (4Mózes 3:12.) 

 Milyen jogom – ַוֲאִני ֵמֵהיָכן ָזִכיִתי ָּבֶהן – ...És én íme vettem – ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי
fűződik hozzájuk?53 – ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ...Izráel fiai között... – ָרֵאל ׂשֹוְכִרין ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂש
ַעל  – ?Az izraelitáknak kell felfogadniuk őket az Én szolgálatomra – אֹוָתן ְלֵׁשרּות ֶׁשִּלי
 – ,nyertem jogot rájuk – ָזִכיִתי ָּבֶהם – Az [izraeliták] elsőszülöttjei révén – ְיֵדי ַהְּבכֹורֹות
 – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ָהֲעבֹוָדה – .helyettük véve el őket54 [a Magam számára] – ּוְלַקְחִּתים ְּתמּוָרָתם
Ugyanis a szent szolgálatot – ַּבְּבכֹורֹות – [eredetileg] az elsőszülöttek [végezték],55 – 
 – ִנְפְסלּו – ,de amikor elkövették a bűnt az aranyborjúval – ּוְכֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל
alkalmatlanná váltak [erre a feladatra]. –  ֲעבֹוָדה ָזָרהְוַהְלִוִּים ֶׁשּלֹא ָעְבדּו  – A léviták, akik 
nem vettek részt a bálványimádásban,56 – ִנְבֲחרּו ַּתְחֵּתיֶהם – lettek kiválasztva 
helyettük. 

 
ַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמָאָדם ַעד ִּכי ִלי ָּכל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְק

  )יג, במדבר ג(.  ִלי ִיְהיּו ֲאִני ְיהָֹוה,ְּבֵהָמה

Mert enyém minden elsőszülött; amely napon megöltem minden 
elsőszülöttet Egyiptom országában, megszenteltem magamnak minden 
elsőszülöttet, Izráelben, az embereket és barmokat; az enyéim legyenek. 
Én vagyok az Örökkévaló. (4Mózes 3:13.)  

 

                                                 
53 A 9. versben már elhangzott, hogy a léviták ki lettek választva izraeliták közül. Versünkből 

megtudjuk ennek az okát is: „…az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött helyett…”. 
54 Azaz a lévitákat. 
55 Kötelességük volt szolgálni Engem, mivel én megváltottam őket, miközben büntettem az 

egyiptomi elsőszülötteket (13. vers). (Mizráchi) 
56 2Mózes 32:26. 




