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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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Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) ָנׂשֹא תָׁשָּפָר  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Miután befejeződött Szináj pusztájában Izrael gyermekeinek megszámlálása, 
külön összeszámolnak 8.580 30-50 éves lévitát, akik a Miskán, vagy Sátorszen-
tély szállításának tényleges munkáját fogják végezni. (4Mózes 4:21–49.) 

• Isten közli Mózessel a táboron kívülre száműzött tisztátalan személy törvényét, 
illetve annak a személynek a törvényét, aki haszonlesésből hamisan tesz esküt, 
és ilyenkor kötelessége az áldozathozatalon kívül a tőkét és plusz egy ötödöt 
fizetni. Ismerteti Mózessel a „szotá”, azaz a férje iránti hűtlenséggel 
meggyanúsított asszonyra vonatkozó törvényt. Továbbá tudatja vele a názirra 
vonatkozó törvényt – a názir olyan férfi, aki esküvel lemond a bor 
fogyasztásáról, a hajvágásról, és a halott érintéséről.  (4Mózes 5:1–6:21.) 

• Áron és utódai, a kohánim, megtudják, hogyan kell megáldaniuk Izrael népét.  
 (4Mózes 6:22–27.) 

• Izrael törzsi vezetőinek mindegyike elhozza a maga felajánlandó áldozatát az 
oltár felavatásához, és bár azonos az áldozat, mégis mindegyiket más napon 
hozzák, és a Tóra mindet egyenként tárgyalja.  (4Mózes 7.) 

 
  )כא, במדבר ד(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 4:21.) 

 
  )כב, במדבר ד(.  ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם,ֵהםָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם 

Vedd föl Gérsón fiainak számát is atyáik háza szerint, családjaik szerint. 
(4Mózes 4:22.) 

ְּכמֹו  – ...Vedd föl Gérsón fiainak számát is – ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם ֵהם
 Kehát fiaival – ַעל ְּבֵני ְקָהת – Amiképpen parancsoltam neked1 – ֶׁשִּצִּויִתיָך
kapcsolatban, – ִלְראֹות ַּכָּמה ֵיׁש ֶׁשִהִּגיעּו ִלְכַלל ֲעבֹוָדה – meghatározandó, hogy hányan 
érték el [a szentélybeli] szolgálathoz [szükséges] életkort.2 

 

                                                 
1 4Mózes 4:2. 
2 Azaz a 30-50 éves korosztályt. 
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 ָּכל ַהָּבא ִלְצבֹא ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה ,ד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפקֹד אֹוָתםִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ַע
  )כג, במדבר ד(. ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket; 
mindenkit, aki szolgálatba lép, hogy a találkozás sátrában tisztségét 
ellássa. (4Mózes 4:23.) 

 
  )כד, במדבר ד(.  ַלֲעבֹד ּוְלַמָּׂשא,זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגְרֻׁשִּני

Ez a gérsóniak családjainak szolgálata munkára és teherviselésre. 
(4Mózes 4:24.) 

 
 ְוֶאת ,ַחׁש ֲאֶׁשר ָעָליו ִמְלָמְעָלהְוָנְׂשאּו ֶאת ְיִריעֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד ִמְכֵסהּו ּוִמְכֵסה ַהַּת

  )כה, במדבר ד(. ָמַסְך ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד

Ők vigyék a hajlék szőnyegeit és a találkozás sátrát, borítóját és a 
táh�ásborítót, amely fölül rajta van és a találkozás sátra bejáratának 
takaróját; (4Mózes 4:25) 

עֹת ַהִּמְׁשָּכןֶאת ְיִרי  – ...a hajlék szőnyegeit... – ֶעֶׂשר ַהַּתְחּתֹונֹות – A tíz3 alsó 
[szőnyeget].4 

 A kecskeszőr – ְיִריעֹות ִעִּזים – ...és a találkozás sátrát... – ְוֶאת אֶֹהל מֹוֵעד
szőnyegeket, – ָהֲעׂשּויֹות ְלאֶֹהל ָעָליו – amelyeket sátorként5 alakítottak ki fölötte6. 

 a pirosra festett [Ezek] – עֹורֹות ֵאיִלים ְמָאָּדִמים – ...borítóját... – ִמְכֵסהּו
kosbőrök.7 

 A keleti függönyt.8 – ִוילֹון ַהִּמְזָרִחי – .bejáratának takaróját... – ָמַסְך ֶּפַתח

                                                 
3 Tíz egymáshoz varrott szőnyeg alkotta a Szentély mennyezetét (2Mózes 26:1-6. Lásd 

3:25.) 
4 A felső szőnyegeket később említi a fejezet. (Mizráchi, Gur Árje) 
5 A 2Mózes 26:7-ben ez áll: „És készíts kecskeszőr szőnyegeket sátorul a hajlék fölé.” 

(Mizráchi) 
6 A miskán fölött. 
7 Szövegrészünk a következőképpen értendő: „… a találkozás sátrát és borítóját…”, utalva 

ezzel a 2Mózes 26:14-re, „készíts takarót a sátor számára pirosra festett kosbőrökből.” 
(Mizráchi) A Tóra fentebb (3:25.) a kosbőröket és a táchásbőröket egyetlen szóba 
vonja össze: michszéhu, „a borítója.” Itt azonban a két borítót külön említi: „borítóját 
és a táchásborítót, amely fölül rajta van.” A különbség az, hogy a 3. fejezet felsorolja a 
miskán alkotórészeit funkcióik szerint. Mivel mindkét fajta bőr borítóként szolgált, 
együtt említi őket a Tóra. Versünk felsorolja a miskán-nak azokat a részeit, amelyeket 
a gérsoniták szállítottak. A bőröket külön szállították, ezért külön is vannak felsorolva. 
(Gur Árje) 
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ר ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצ

  )כו, במדבר ד(.  ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ָלֶהם ְוָעָבדּו,ֵמיְתֵריֶהם ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ֲעבָֹדָתם

...és az udvar vásznait, az udvar kapubejáratának takaróját, amely az 
oltáron és a hajlék körül van és köteleiket és minden szolgálati 
edényeiket és minden munkát, amit velük tenni kell, végezzenek el. 
(4Mózes 4:26.) 

 – ְּכלֹוַמר – ...amely [az oltáron és] a hajlék körül van... – ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְׁשָּכן
Mint ha ez állna a szövegben: – ָסְך ֶׁשל ָחֵצרַהְּקָלִעים ְוַהָּמ  – „Az udvar vásznait és 
kapubejáratának takaróját, – ַהּסֹוְכִכים ּוְמִגִּנים – amely védelmet nyújt –  ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל
 ”.a hajléknak és a rézoltárnak minden oldalról9 – ִמְזַּבח ַהְּנחֶֹׁשת ָסִביב

 – ...és minden munkát, amit velük tenni kell... – ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֵיָעֶשֹה ָלֶהם
 ,mindazt„ – ְוָית ָּכל ִּדי ִיְתְמַסר ְלהֹון – :Amint azt a Tárgum [Onkelosz] fordítja – ְּכַתְרּגּומֹו
ami át lesz adva nekik,” – ִלְבֵני ֵּגְרׁשֹון – [azaz] Gérson fiainak.10 

 
 ּוְפַקְדֶּתם ֲעֵלֶהם ,ֶיה ָּכל ֲעבַֹדת ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני ְלָכל ַמָּׂשָאם ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתםַעל ִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִּתְה
  )כז, במדבר ד(. ְּבִמְׁשֶמֶרת ֵאת ָּכל ַמָּׂשָאם

                                                                                                                                      
 
8 Fentebb a 3:25-höz fűzött kommentárjában Rási a bejárat takaróját nem említi „a keleti 

függöny”-ként, ott ugyanis a felállított Szentélyről beszél, és a felállított állapotban 
egyértelmű, hogy a bejáratot takaró függöny melyik égtáj felé néz. Itt azonban általában 
véve a Szentély alkotóelemeiről beszél, és ezért teszi hozzá, hogy hol helyezkedik el a 
függöny, amikor a Szentély fel van állítva. 

9 De nem az aranyoltárnak, amely magában a Szentélyben állt, és ezért azt a Szentély falai 
védték nem pedig az udvart elkerítő vásznak (Mizráchi). 

10 A vöet kol áser jéásze láhem szövegrészt lehetett volna úgy is értelmezni, hogy 
„mindent, amit majd készítenek számukra,” azaz a Szentély és az oltár számára. A vers 
akkor azt implikálná, hogy Gérson fiai olyan „szolgálati edényeket” fognak szállítani, 
amelyek majd még csak a jövőben fognak elkészülni. Ám ha a fentebbi szövegrésznek 
ez lenne a jelentése, akkor szükségtelen lenne, ugyanis a versben szereplő „és minden 
szolgálati edényeiket” szövegrész már eleve implikálja nem csupán azokat az 
edényeket, amelyek már léteznek, hanem azokat is, amelyek majd csak a jövőben 
fognak elkészülni. Így tehát a vöet kol áser jéásze láhem szövegrészt úgy értelmezzük 
– összhangban a Tárgum Onkelosz-szal –, mint utalást a gérsonitákra. A Tárgum 
Onkelosz szerint ugyanis az „és minden munkát, amit velük tenni kell” a következőt 
jelenti: „és mindent, amire Gérson fiai ki lesznek jelölve” (Nachmanidész). Ha a jáásze 
szót „készítve lesz” jelentéssel kellene értelmeznünk, akkor azt Onkelosz a döjitávéd 
kifejezéssel fordította volna, akárcsak lentebb a 6:4-ben. 



4 A Rási kommentár a Tórához 

Áron és fiainak parancsa szerint legyen a Gérsón fiainak egész 
szolgálata, minden vinnivalójuk és minden szolgálatuk; és bízzátok rájuk 
őrizetre minden vinnivalójukat. (4Mózes 4:27.) 

ְוֵאיֶזה ֵמַהָּבִנים ְמֻמֶּנה  – ...Áron és fiainak parancsa szerint – ַעל ִּפי ַאֲהרֹן ּוָבָניו
ןְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹה – ?melyik fia van kijelölve föléjük [Áron] – ֲעֵליֶהם  – 
„…[munkájuk] legyen Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt”.11 

 
.  ּוִמְׁשַמְרָּתם ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן,זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ַהֵּגְרֻׁשִּני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

  )כח, במדבר ד(

Ez a Gérsón fiai családjainak szolgálata a találkozás sátrában; munkájuk 
legyen Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt. (4Mózes 4:28.) 

 
  )כט, במדבר ד(.  ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ִּתְפקֹד אָֹתם,ְּבֵני ְמָרִרי

Merári fiait is családjaik, atyáik házai szerint számláld meg. (4Mózes 
4:29.) 

 
 ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל ,ם ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְפְקֵדםִמֶּבן ְׁשלִֹׁשי

  )ל, במדבר ד(. מֹוֵעד

Harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig számláld meg őket, 
mindenkit, aki szolgálatba lép, hogy végezze a találkozás sátrában 
tisztségét. (4Mózes 4:30.) 

 
.  ַקְרֵׁשי ַהִּמְׁשָּכן ּוְבִריָחיו ְוַעּמּוָדיו ַוֲאָדָניו,ְוזֹאת ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם ְלָכל ֲעבָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

  )לא, במדבר ד(

És ez az ő vinnivalójuknak feladta egész szolgálatuk szerint a találkozás 
sátrában: a hajlék deszkái, reteszei, oszlopai és talpai; (4Mózes 4:31.) 

 
 ּוְבֵׁשמֹת ִּתְפְקדּו ,ְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם ְלָכל ְּכֵליֶהם ּוְלכֹל ֲעבָֹדָתם

  )לב, במדבר ד(. ֶאת ְּכֵלי ִמְׁשֶמֶרת ַמָּׂשָאם

                                                 
11 28. vers. Versünk nem azt jelenti, hogy Áron és az összes fia aktívan felügyelt Gérson 

fiaira, ugyanis a 28. versből kiderül, hogy közvetlenül Itámár felügyelete alatt álltak. 
Versünk azt tanítja, hogy Itámár Áron és fiainak képviselőjeként nyilvánult meg 
irányukban (Mászkil LeDávid). 



Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) 5 ָּפָרָׁשת ָנׂשֹא 

Az udvar oszlopai köröskörül, talpaik, szögeik és köteleik, minden 
edényükkel és minden szolgálatuk szerint; név szerint bízzátok reájuk a 
vinnivalójuk feladatának edényeit. (4Mózes 4:32.) 

 Az oszlopok – ֶׁשל ַעּמּוִדים – ...szögeik és köteleik… – ִויֵתדָֹתם ּוֵמיְתֵריֶהם
[szögei és kötelei], – ֶׁשֲהֵרי ְיֵתדֹות ּוֵמיְתֵרי ַהְּקָלִעים ְּבַמָּׂשא ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָהיּו – mivel a 
függönyök szögei és kötelei Gérson fiainak málhájában voltak.12 – ִויֵתדֹות ּוֵמיָתִרים ָהיּו 
– Szögek és kötelek [rögzítették] – ָּטהַלְיִריעֹות ְוַלְּקָלִעים ִמְּלַמ  – a falikárpitok és 
függönyök alját, – ֶׁשּלֹא ַתְגִּביֵהם ָהרּוַח – hogy a szél föl ne libbentse azokat.13 –  ִויֵתדֹות
 – ָסִביב – És voltak szögek és kötelek az oszlopok számára [is] – ּוֵמיָתִרים ָהיּו ָלַעּמּוִדים
minden oldalon. – ְּקָלִעיםִלְתלֹות ָּבֶהם ַה  – Ezekre [az oszlopokra] akasztották a 
függönyöket – ִּבְׂשָפָתם ָהֶעְליֹוָנה – felső szegélyüknél fogva, – ִּבְכלּוְנסֹות ְוֻקְנָּדִסין – 
keresztfák és rudak segítségével, – ְּכמֹו ֶׁשְּׁשנּוָיה – ahogyan az le van írva –  ִּבְמֶלאֶכת
ןַהִּמְׁשָּכ  – a Mölechet HáMiskán [brájtá-jában].14 

 
.  ְּבַיד ִאיָתָמר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן,זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי ְלָכל ֲעבָֹדָתם ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

  )לג, במדבר ד(

Ez Merári fiai családjainak szolgálata minden szolgálatuk szerint a 
találkozás sátrában; Itámárnak, Áron, a pap fiának keze alatt. (4Mózes 
4:33.) 

 
  )לד, במדבר ד(.  ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּוְלֵבית ֲאבָֹתם,ַוִּיְפקֹד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ֶאת ְּבֵני ַהְּקָהִתי

És megszámlálták Mózes és Áron és a község fejedelmei Kehát fiait 
családjaik szerint és atyáik házai szerint... (4Mózes 4:34.) 

 
במדבר (.  ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד,ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

  )לה, ד

...harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig, aki szolgálatba lépett 
munkára a találkozás sátrában. (4Mózes 4:35.) 

 
  )לו, במדבר ד(.  ַאְלַּפִים ְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים,ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם

                                                 
12 Uo. 3:26., 4:26.  
13 Ezeket a szögeket és köteleket a falikárpitokkal és a függönyökkel együtt a Gerson 

családbéliek szállították. 
14 5. fejezet. Ezeket az oszlopokkal együtt Merori fiai szállították. 



6 A Rási kommentár a Tórához 

És voltak azok, akiket megszámláltak családjaik szerint: 
kétezerhétszázötven. (4Mózes 4:36.) 

 
 ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיהָֹוה ְּבַיד ,ְּקָהִתי ָּכל ָהעֹוֵבד ְּבאֶֹהל מֹוֵעדֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ַה

  )לז, במדבר ד(. מֶֹׁשה

Ezek azok, akiket megszámláltak a kehátiak családjaiban, mindazok, 
akik szolgáltak a találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron 
az Örökkévaló parancsa szerint Mózes által. (4Mózes 4:37.) 

 
  )לח, במדבר ד(.  ְלִמְׁשְּפחֹוָתם ּוְלֵבית ֲאבָֹתם,ּוְפקּוֵדי ְּבֵני ֵגְרׁשֹון

És akiket megszámláltak Gérsón fiai közül családjaik szerint és atyáik 
házai szerint... (4Mózes 4:38.) 

 
במדבר (.  ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד,ים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנהִמֶּבן ְׁשלִֹׁש

  )לט, ד

...harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba 
lép munkára a találkozás sátrában (4Mózes 4:39.) 

 
  )מ, במדבר ד(.  ַאְלַּפִים ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ּוְׁשלִֹׁשים,יֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתםַוִּיְהיּו ְּפֻקֵד

...azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, atyáik házai szerint, 
voltak: kétezer és hatszázharminc. (4Mózes 4:40.) 

 
.  ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיהָֹוה,ן ָּכל ָהעֵֹבד ְּבאֶֹהל מֹוֵעדֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ֵגְרׁשֹו

  )מא, במדבר ד(

Ezek, akik megszámláltattak Gérsón fiainak családjaiból, mindazok, akik 
szolgáltak a találkozás sátrában, akiket megszámlált Mózes és Áron az 
Örökkévaló parancsára. (4Mózes 4:41.) 

 
  )מב, במדבר ד(.  ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם,ּוְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי

És akiket megszámláltak Merári fiai családjai közül, családjaik szerint, 
atyáik házai szerint... (4Mózes 4:42.) 

 
במדבר (.  ָּכל ַהָּבא ַלָּצָבא ַלֲעבָֹדה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד,ד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנהִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַע

  )מג, ד



Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) 7 ָּפָרָׁשת ָנׂשֹא 

...harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki szolgálatba 
lép munkára a találkozás sátrában... (4Mózes 4:43.) 

 
  )מד, במדבר ד(. לֶֹׁשת ֲאָלִפים ּוָמאָתִים ְׁש,ַוִּיְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְלִמְׁשְּפחָֹתם

...azok, akiket megszámláltak családjaik szerint, voltak: háromezer és 
kétszáz. (4Mózes 4:44.) 

 
 ,במדבר ד(.  ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ִּפי ְיהָֹוה ְּבַיד מֶֹׁשה,ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְמָרִרי

  )מה

Ezek, akik megszámláltattak Merári fiainak családjaiból, akiket 
megszámlált Mózes és Áron az Örökkévaló parancsára Mózes által. 
(4Mózes 4:45.) 

 
. ֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ּוְל,ָּכל ַהְּפֻקִדים ֲאֶׁשר ָּפַקד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְלִוִּים

  )מו, במדבר ד(

Mindazok, akiket Mózes és Áron és Izráel fejedelmei megszámláltak a 
leviták családjai szerint és atyáik házai szerint... (4Mózes 4:46.) 

 
ת ֲעבָֹדה ַוֲעבַֹדת ַמָּׂשא  ָּכל ַהָּבא ַלֲעבֹד ֲעבַֹד,ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

  )מז, במדבר ד(. ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

…harminc évestől fölfelé egészen ötven évesig mindenki, aki jött, hogy 
végezze a szolgálat szolgálatát és a teherviselés munkáját a Találkozás 
Sátrában… (4Mózes 4:47.) 

 Ez a – הּוא ַהִּׁשיר ִּבְמִצְלַּתִים ְוִכּנֹורֹות – ...a szolgálat szolgálatát… – ֲעבַֹדת ֲעבָֹדה
cintányérok és hárfák dalára utal, – ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ַלֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת – amely egy másik 
szolgálat15 szolgálata volt.16 

 ahogy írva van.17 – ְּכַמְׁשָמעֹו – ...és a teherviselés munkáját… – ַוֲעבַֹדת ַמָּׂשא
 

  )מח, במדבר ד(.  ְׁשמַֹנת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ּוְׁשמִֹנים,ַוִּיְהיּו ְּפֻקֵדיֶהם

...azok, akik megszámláltattak közülök, voltak: nyolcezer és 
ötszáznyolcvan. (4Mózes 4:48.) 

                                                 
15 Azaz az áldozati szertartás. 
16 Miközben a kohaniták végezték az áldozati szolgálatot, a léviták hangszereiken játszottak. 
17 Vagyis itt ez önálló szolgálatra, a szállításra utal. 



8 A Rási kommentár a Tórához 

 
 ּוְפֻקָדיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ,ל ֲעבָֹדתֹו ְוַעל ַמָּׂשאֹוַעל ִּפי ְיהָֹוה ָּפַקד אֹוָתם ְּבַיד מֶֹׁשה ִאיׁש ִאיׁש ַע

  )מט, במדבר ד(. ֶאת מֶֹׁשה

Az Örökkévaló parancsára megszámláltattak Mózes által, mindegyiket a 
maga szolgálata és teherviselése szerint, úgy számláltattak meg, amint 
megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. (4Mózes 4:49.) 

ֶאת מֶֹׁשה' ּוְפֻקָדיו ֲאֶׁשר ִצָּוה ה  – ...úgy számláltattak meg, amint 
megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. – ְואֹוָתן ַהְּפֻקִדים – Azok, akik 
megszámláltattak, – ָהיּו ַּבִּמְצָוה – amint az meg lett parancsolva, – לִֹׁשים ָׁשָנה ְוַעד ִמֶּבן ְׁש
 harminc és ötven év közöttiek voltak.18 – ֶּבן ֲחִמִּׁשים

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

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 5:1.) 

 
  )ב, במדבר ה(.  ְוכֹל ָטֵמא ָלָנֶפׁש, ְוָכל ָזבַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחֶנה ָּכל ָצרּוַע

Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból minden 
poklost és mindenkit, akinek folyása van, és aki halott által tisztátalan. 
(4Mózes 5:2.) 

ְוגֹוֵמרַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל   – Parancsold meg Izrael fiainak stb. – ַּפְרָׁשה זֹו – Ez a 
fejezet – ֶנֶאְמָרה ַּבּיֹום ֶׁשהּוַקם ַהִּמְׁשָּכן – a Sátor felállításának napján19 hangzott el. – 
ִּכְדִאיָתא  – ,Nyolc fejezet hangzott el ezen a napon – ּוְׁשמֹוָנה ַּפְרִׁשּיֹות ֶנֶאְמרּו ּבֹו ַבּיֹום

ת ִּגִּטין ְּבֶפֶרק ַהִּנָּזִקיןְּבַמֶּסֶכ  – ahogy ez le is van írva a [Talmud] Gitin traktátusának 
Nizákin fejezetében.20 

 – ָׁשלֹׁש ַמֲחנֹות ָהיּו ָׁשם – ...hogy küldjenek ki a táborból... – ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחֶנה
Három tábor volt, – ִּבְׁשַעת ֲחִנָּיָתן – amikor éppen táboroztak: – ּתֹוְך ַהְּקָלִעים – Az 
[udvar] függönyein belül – ִהיא ַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה – volt a Schiná (az Isteni Jelenlét) tábora; 
 ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבַפְרַׁשת ְּבִמְדַּבר – ,az ezt környező lévita táborhelyen – ֲחִנַּית ַהְלִוִּים ָסִביב –
 – ִהיא ַמֲחֵנה ְלִוָּיה – ,amint az világosan elhangzik a Bámidbár hetiszakaszban21 – ִסיַני
volt a léviták tábora; – ּוִמָּׁשם ְוַעד סֹוף ַמֲחֵנה ַהְּדָגִלים – innét a zászlók táborának végéig 
ה ִיְׂשָרֵאלִהיא ַמֲחֵנ – mind a négy irányban – ְלָכל ַאְרַּבע ָהרּוחֹות –  – volt az izraeliták 

                                                 
18 Kivétel nélkül mindenki, akit megszámoltak, harminc és ötven év közötti volt. Ennek azért 

van jelentősége, mert az a szolgálat, amelyet egy nem megfelelő korú lévita végez, 
érvénytelen (Gur Árje). 

19 Niszán elsején. 
20 60a. 
21 „…és [a léviták] a hajlék körül táborozzanak.” (1:50.) 
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tábora.22 – ַהָּצרּוַע ִנְׁשַּתַּלח חּוץ ְלֻכָּלן – A poklost23 mindegyikből kiküldték.24 –  ַהָּזב ֻמָּתר
 – ּוְמֻׁשָּלח ִמן ַהְּׁשַּתִים – ,A záv25 megmaradhatott az izraeliták táborában – ְּבַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל
de kiküldték a [másik] kettőből. – ְוָטֵמא ָלֶנֶפׁש – Az a személy, aki halottól 
szennyeződött be26, – ֻמָּתר ַאף ְּבֶׁשל ְלִוָּיה – még a léviták [táborában] is 
megmaradhatott, – ְוֵאינֹו ְמֻׁשָּלח ֶאָּלא ִמֶּׁשל ְׁשִכיָנה – és csupán a Schiná táborából lett 
kiküldve. – ְוָכל ֶזה ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִמן ַהִּמְקָראֹות – Mindezekre a bölcsek tórai passzusokból 
következtetnek – ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים – a [Talmud] Pszáchim traktátusában.27 

אִּדְמָסָאב ִלְטֵמי ַנְפָׁשא ֶדֱאָנָׁש – .halott által tisztátalan... – ָטֵמא ָלָנֶפׁש  – [Onkelosz 
ezt így fordítja:] dimszááv litmé náfsá deenásá („aki tisztátalanná vált egy emberi 
lélek csontjaitól”). – אֹוֵמר ֲאִני – Véleményem szerint –  ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַעְצמֹות ָאָדם ִּבְלׁשֹון
ַהְרֵּבה ֵיׁש ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבהְו – .a szó28 arámiul „emberi csontok”-at jelent – ֲאַרִּמי  – Számos 
                                                 
22 A sivatagi tábor később mintáját szolgáltatta a jeruzsálemi „tábornak”. Maga Jeruzsálem 

városa egészen a Templom-hegyig az izraeliták tábora volt. A Templom-hegy a 
Szentély udvaráig a léviták táborhelyét alkotta, az udvar határától befelé pedig az Isteni 
Jelenlét lakozott (Zváchim 116b., Maimonidész, A Szentély szabályai 3:2–3.). 

23 A poklosság tüneteivel és a rá vonatkozó összes releváns törvénnyel kapcsolatban lásd 
3Mózes 13-14. fejezetét. 

24 Lásd Rásinak a 3Mózes 13:46-hoz és 14:3-hoz fűzött kommentárját. 
25 Lásd uo. 15:1-15. 
26 A halottal való kontaktusba kerülés révén való tisztátalanná válásra vonatkozó 

törvényekről a 3Mózes 9:6-14 és 19-ben lehet olvasni. 
27 67a. Röviden: Hetiszakaszunk (3. vers) következő szövegrésze: „hogy meg ne 

tisztátalanítsák táborukat,” mely többes számot használ („táborukat”), azt implikálja, 
hogy a versünkben megemlített tisztátalanok mindegyik fajtájának megvan a maga 
„tábora”. Na már most, mivel a 2Mózes 13:19-ben az áll: „És Mózes (akinek a lévita 
táborban volt a lakóhelye) magával vitte József csontjait”, ebből azt látjuk, hogy még 
egy holttest is ott lehetett a léviták táborában, nemhogy egy olyan személy, aki egy 
halott érintésétől tisztátalanná vált. Amikor tehát versünkben az áll, hogy ki kell küldeni 
a táborból azt, aki halott által tisztátalanná vált, ez csakis az Isteni Jelenlét táborára 
utalhat. A poklos megítélése a legszigorúbb, mivel a Tóra azt mondja vele 
kapcsolatban: „egyedül lakjék” (3Mózes 13:46.). Ez pedig azt implikálja, hogy őt 
mindegyik táborból kiküldték, még az izraeliták táborából is. Kizárásos alapon azt, 
akinek folyása volt, a három tábor közül kettőből küldik el, az Isteni Jelenlét táborából 
és a léviták táborából, de az izraeliták táborából nem. 

28 „tömé”, amit Onkelosz a lönefes fordításaként használ. Mindazonáltal a támé szó a tórai 
szövegben azt jelenti: „beszennyezett/tisztátalanná vált”, amint arra Onkelosz fordítása 
– dimszááv, „akik be lettek szennyezve” – is utal. A Tárgum itt és a 9. fejezetben (6–7. 
vers) a lönefes szót így adja vissza: „litmé náfsá döinsá”, „egy emberi lélek 
csontjaitól”, mivel mindkét szöveg Józsefre utal, akinek földi maradványai – tekintve, 
hogy már több mint egy évszázaddal korábban halt meg – már csaka csontjaiból álltak. 
Azonban 3Mózes-ban (21:1.), ahol a Tóra egy friss halott érintésétől való 
beszennyeződésre utal, a Tárgum a lönefes szót egyszerűen így fordítja: „ál mit”, „egy 
tetemhez” (Divré Dávid). A ל prefixum („-hoz/-hez/-höz”), amely a lönefes szóban 
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példa van [erre az arámi szóra, például] a [Midrás] Brésit rábában29: –  ַאְדִרָּיאנּוס ְׁשִחיק
 .töressenek össze a „csont[ja]i”30 – ְׁשִחיק ֲעָצמֹות – Hadrianus söchik támjá – ַטְמָיא

 
 ְולֹא ְיַטְּמאּו ֶאת ַמֲחֵניֶהם ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ,חּו ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּתַׁשְּלחּוםִמָּזָכר ַעד ְנֵקָבה ְּתַׁשֵּל

  )ג, במדבר ה(. ְּבתֹוָכם

Mind a férfiakat, mind a nőket küldjétek ki, a táboron kívülre küldjétek 
ki őket, hogy meg ne tisztátalanítsák táborukat, ahol én lakozom 
közöttük. (4Mózes 5:3.) 

 
 ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ,ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַׁשְּלחּו אֹוָתם ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

  )ד, במדבר ה(. ִיְׂשָרֵאל

És így cselekedtek Izráel fiai; kiküldték őket a táboron kívülre; amint az 
Örökkévaló szólt Mózeshez, úgy cselekedtek Izráel fiai. (4Mózes 5:4.) 

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

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

 
 ְוָאְׁשָמה ,הָוהֹאת ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ַּביַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹ

  )ו, במדבר ה(. ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא

Szólj Izráel fiaihoz: Ha egy férfi vagy nő elkövet valamely vétket, amit az 
emberek elkövetnek, hűtlenséget követve el az Örökkévaló ellen és így 
bűnbe esik az a személy... (4Mózes 5:6.) 

'ִלְמעֹל ַמַעל ַּבה  – ...hűtlenséget követve el az Örökkévaló ellen... –  ֲהֵרי
 – ַּפְרַׁשת ּגֹוֵזל ְוִנְׁשָּבע ַעל ֶׁשֶקר – ,A Tóra itt visszatér ahhoz a fejezethez – ָחַזר ְוָכַתב ַּכאן
amely a tolvajról szól, aki hamisan esküszik, – ּוָרה ְּבַפְרַׁשת ַוִּיְקָראִהיא ָהֲאמ  – [mely 
esetről] korábban, Vájikrá hetiszakaszában31 esett szó: – ּוָמֲעָלה ַמַעל ַּבה'  – „[Ha 
valamely személy vétkezik], és hűtlenséget követ el az Örökkévaló ellen –  ְוִכֵחׁש
 Itt ez – ְוִנְׁשֵנית ַּכאן – ”.úgy, hogy letagad felebarátjának stb – ַּבֲעִמיתֹו ְוגֹוֵמר
megismétlésre kerül – ִּבְׁשִביל ְׁשֵני ְדָבִרים ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו ָבּה – két újabb [erre vonatkozó] 

                                                                                                                                      
 

szerepel, azt jelzi, hogy az érintkezés nem közvetlenül a testtel történt, hanem 
valamikkel, amik ahhoz tartoztak, vagyis a csontjaival (Mizráchi). 

29 78. fejezet. 
30 Töröltessék el az emléke. 
31 5:21. 
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információ kedvéért: – ָהֶאָחד ֶׁשָּכַתב – Először azt írja a Tóra: – ְוִהְתַוּדּו – „akkor 
vallják be [vétküket],”32 – לֹוַמר – ezzel azt tanítva, – ֶׁשֵאינֹו ַחָּיב חֶֹמׁש – hogy (a 
tolvajnak) nem kell megfizetnie a [plusz] ötödöt33 – ְוָאָׁשם – és [nem kell] ásám-ot 
(bűnáldozatot)34 [sem] hoznia, – ַעל ִּפי ֵעִדים – amikor elítélik a tanúk vallomása 
alapján, – ּיֹוֶדה ַּבָּדָברַעד ֶׁש  – hacsak nem [önkéntesen] vallja be, amit tett. – ְוַהֵּׁשִני – 
Másodszor pedig, – ַעל ֶּגֶזל ַהֵּגר – hogy a betérttől ellopott holmit – ֶׁשהּוא ָנתּון ַלּכֲֹהִנים 
– a papoknak kell [vissza]adni.35 

 
 ְוָנַתן ַלֲאֶׁשר , ְוֵהִׁשיב ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו ַוֲחִמיִׁשתֹו יֵֹסף ָעָליוְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו

  )ז, במדבר ה(. ָאַׁשם לֹו

...akkor vallják be vétküket, amelyet elkövettek és térítse meg 
bűntettének tárgyát teljes összegben és toldja hozzá ötödét és adja 
annak, aki ellen a bűntettet elkövette. (4Mózes 5:7.) 

 – הּוא ַהֶּקֶרן – ...bűntettének tárgyát teljes összegben... – ֶאת ֲאָׁשמֹו ְּברֹאׁשֹו
Ez a [kölcsön]tőke, – ֶׁשִּנְׁשַּבע ָעָליו – amelyre vonatkozóan esküt tett. 

 Akinek – ְלִמי ֶׁשִּנְתַחֵּיב לֹו – .aki ellen a bűntettet elkövette... – ַלֲאֶׁשר ָאַׁשם לֹו
tartozik. 

 
 ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים , ַלּכֵֹהןהָוהְֹוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם ֵאָליו ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב ַלי

  )ח, במדבר ה(. ֲאֶׁשר ְיַכֶּפר ּבֹו ָעָליו

De ha nincs rokona a férfiúnak, akinek megtérítheti bűntette tárgyát, a 
bűntett tárgya, amely megtéríttetik, az Örökkévalóé, a kohéné legyen az 
engesztelés kosán kívül, amellyel engesztelést szereznek számára. 
(4Mózes 5:8.) 

 ֶׁשֵּמת ַהּתֹוֵבַע – …De ha nincs rokona a férfiúnak – ְוִאם ֵאין ָלִאיׁש ּגֵֹאל
 és nincsenek – ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים – mivel meghalt a felperes, aki megeskette – ֶׁשִהְׁשִּביעֹו
örökösei, – ְלָהִׁשיב ָהָאָׁשם ֵאָליו – ...akinek megtérítheti bűntette tárgyát... – 
נֹוְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲעֹו – ,amikor meggondolja magát – ְּכֶׁשִּנְמַלְך ֶזה  – és bevallja bűnét.  

 Van-e vajon„ – ְוִכי ֵיׁש ְלָך ָאָדם ְּבִיְׂשָרֵאל – :Azt mondják bölcseink – ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו –
olyan zsidó ember, – ֶׁשֵאין לֹו ּגֹוֲאִלים – akinek nincs semmilyen rokona, – אֹו ָאח – se 
fia, – אֹו ֶבן ָאח – se unokaöccse, – אֹו ְׁשֵאר ָּבָׂשר ַהָּקרֹוב ִמִּמְׁשַּפַחת ָאִביו – vagy más 

                                                 
32 7. vers. 
33 8. vers, 3Mózes 5:25. 
34 8. vers. 
35 Vagyis tulajdonképpen a lopott holmiért járó kártérítés összegét, de a plusz ötödöt nem, 

mivel azt nem lehet az „eredeti” adósságnak tekinteni (Gur Árje). Ráadásul az ötödöt 
külön versben említi a Tóra (Mizráchi). 
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rokona apai ágon – ְלַמְעָלה ַעד ַיֲעקֹב – egészen Jákobig? – ֶאָּלא ֶזה ַהֵּגר – Valójában ez 
nem lehet más, csak egy betért, – ֶׁשֵּמת ְוֵאין לֹו יֹוְרִׁשים – aki meghalt és nincsen 
örököse”. 

 ֶזה ַהֶּקֶרן ְוַהחֶֹמׁש – ...akinek megtérítheti bűntette tárgyát... – ָהָאָׁשם ַהּמּוָׁשב
– Ez a kölcsöntőke és annak ötöde.36 

ַלּכֵֹהן' ַלה  – ...az Örökkévalóé, a kohéné... – ְקָנאֹו ַהֵּׁשם – Az Örökkévaló 
birtokba veszi azt, – ּוְנָתנֹו ַלּכֵֹהן – majd odaadja annak a papnak37, – ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר – 
aki abban a váltásban [végez szolgálatot]. 

 Meg – ָהָאמּור ְּבַוִּיְקָרא – ...az engesztelés kosán kívül... – ִמְּלַבד ֵאיל ַהִּכֻּפִרים
van említve38 a Vájikrá [hetiszakasz]ban39, – יאֶׁשהּוא ָצִריְך ְלָהִב  – hogy be kell40 
mutatnia [az engesztelés kosát]. 

 
  )ט, במדבר ה(. ְוָכל ְּתרּוָמה ְלָכל ָקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה

És minden adomány Izrael fiainak minden szentségéből, amit odavisznek 
a kohénnak, az övé legyen. (4Mózes 5:9.) 

ְוגֹוֵמרְוָכל ְּתרּוָמה   – És minden adomány... – ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל – Azt mondja 
Jismáél rabbi: – ְוִכי ְּתרּוָמה ַמְקִריִבין ַלּכֵֹהן – Az adományt hozzák a kohénnak? –  ַוֲהלֹא

                                                 
36 „A bűntett tárgya” kifejezés a kölcsöntőkére utal, az „amely megtéríttetik” kitétel pedig 

annak az összegnek az ötödére (Bává Kámá 110a.). Versünk első része: „De ha nincs 
rokona a férfiúnak, akinek megtérítheti bűntette tárgyát,” említést tesz a bűntett 
tárgyáról (vagyis a tartozásról), de nem szól az extra ötödről. Ezzel kapcsolatban a 7. 
verset vesszük alapul, amely egyértelműen tesz említést az extra ötödről (Mizráchi). 

37 „az Örökkévalóé, a papé” – ez így fogalmi ellentmondásnak tűnik. Semmiképp sem azt 
jelenti, hogy a kártérítés együttesen illeti az Örökkévalót és a papot oly módon, hogy a 
kártérítés összegéből vesznek egy áldozati állatot, amelynek azután egy részét 
elfüstölögtetik az oltáron, a többi részét pedig a papok fogyaszthatják el; akkor ugyanis 
ez így lenne kifejezve a szövegben: láSém völákohén, vagyis „az Örökkévaló és a 
papé.” A vers tehát azt kívánja tudatni, hogy a kártérítés az Örökkévalót illeti, aki 
azután azt odaadja a papnak (Mizráchi, Szifté Cháchámim). 

38 Ahelyett, hogy megparancsolná, hogy az elkövető engesztelésül mutasson be egy 
kosáldozatot, a Tóra csupán megjegyzi: „az engesztelés kosán kívül…,” imigyen 
jelezve, hogy az engesztelő kosáldozat kötelezettségéről korábban már esett szó (Gur 
Árje). 

39 5:25. 
40 Vagyis kárpótolnia kell a rablás áldozatát, és ezen felül be kell mutatnia az engesztelés 

kosáldozatát. A mi szakaszunkban, ahol a az áldozat örökösök nélkül halt meg, a 
kárpótlás helyett a papnak kell fizetni. Lehetséges, hogy ennek az összegnek a 
kifizetése egyben engesztelést is szerez az elkövetőnek? Azáltal, hogy hozzáteszi: „…az 
engesztelés kosán kívül…,” versünk azt tanítja, hogy nem ez a helyzet, hanem ebben az 
esetben is be kell mutatni a kost engesztelésül (Szifté Cháchámim). 



Nászo (4Mózes 4:21–7:89.) 13 ָּפָרָׁשת ָנׂשֹא 

 – ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – !Hiszen ő megy érte a kaptárokba – הּוא ַהְמַחֵּזר ַאֲחֶריָה ְלֵבית ַהְּגָרנֹות
Akkor miért azt olvassuk: – ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ַלּכֵֹהן – „…amit odavisznek a kohénnak”? – 
 – amiről írva van:41 – ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם – ,A zsengékről (bikurim) beszél – ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים

לֶֹהיָךֱא' ָּתִביא ֵּבית ה  – „…vidd az Örökkévalónak a te Istenednek a házába!”, –  ְוֵאיִני
 ezért van – ַּתְלמּוד לֹוַמר – ,de nem tudjuk mit kell vele tennünk – יֹוֵדַע ַמה ֵּיָעֶׂשה ָבֶהם
írva: – ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה – „...a kohénnak, az övé legyen”,42 – ֵּמדָּבא ַהָּכתּוב ְוִל  – ez a 
mondat megtanítja neked: – ַעל ַהִּבּכּוִרים ֶׁשִּיְהיּו ִנָּתִנין ַלּכֵֹהן – a zsengéket a papnak kell 
adni. 

 
  )י, במדבר ה(.  ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה,ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו

És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek; amit valaki a kohénnak 
ad, azé legyen. (4Mózes 5:10.) 

 ...És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek – ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו
 Miután el lett mondva a kohénoknak és a levitáknak – ְלִפי ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה ּוְלִוָּיה –
járó adomány, – ָיכֹול – lehetséges az, – ָיבֹואּו ְוִיְּטלּום ִּבְזרֹוַע – hogy jöjjön valaki, és 
erőszakkal elvegye? – ַּתְלמּוד לֹוַמר – Ezért van írva: – ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו – „És 
mindenkinek a szentségei az övéi legyenek”. – ַמִּגיד – Ez azt tanítja, –  ֶׁשּטֹוַבת ֲהָנָאָתן
  hogy az ajándékozást viszonzó hála a tulajdonost illeti.43 – ַלְּבָעִלים

 a – ְּבִסְפֵרי – ,Még sok magyarázat van erre a részre – ְועֹוד ִמְדָרִׁשים ָּדְרׁשּו ּבֹו –
Szifré [midrás]ban.44  

ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו  – :A Midrás aggádikus magyarázata a következő – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה –
 Az – ִמי ֶׁשְּמַעֵּכב ַמְעְׂשרֹוָתיו – :”És mindenkinek a szentségei az övéi legyenek„ – לֹו ִיְהיּו
aki visszatartja a tizedet, – ְוֵאינֹו נֹוְתָנן – és nem adja azt oda, – לֹו ִיְהיּו ַהַּמַעְׂשרֹות – „az 
övé lesz” egy tized. – סֹוף – Vagyis úgy fogja végezni, – ֶׁשֵאין ָׂשֵדהּו עֹוֶׂשה – hogy a 
földje nem fogja megteremni – ֶאָּלא ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ֶׁשָהְיָתה ְלמּוָדה ַלֲעׂשֹות – csak az egy 
tizedét annak, amit általában szokott. 

ַלּכֵֹהןִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן   – …amit valaki a kohénnak ad… – ַמָּתנֹות ָהְראּויֹות לֹו – a 
neki járó felajánlásokat, – לֹו ִיְהֶיה – azé legyen – ָממֹון ַהְרֵּבה – majd nagy vagyon. 

 

                                                 
41 2Mózes 23:19. 
42 Vagyis összekötjük az „a kohénnak” szót az utána következő „övé legyen”-nel. 
43 Vagyis ő dönti el, hogy kinek ajándékozza a szentségeket. 
44 Nászo 6. 




