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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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Slách-Löchá (4Mózes 13–15.) ְלָך ְׁשַלח תָׁשָּפָר  

 
A hetiszakasz tartalmából 

• Mózes tizenkét kémet küld Kánaán földjére. Negyven nap múltán a kémek 
visszatérnek egy hatalmas fürt szőlővel, egy gránátalmával és egy fügével, és 
jelentik, hogy buján és bőségesen termő a vidék. Ám tízen a kémek közül arra 
figyelmeztetnek, hogy az ország lakosai óriások és félelmetes harcosok, 
„erősebbek, mint mi”; csupán Kálév és Józsua erősködnek, hogy az ország 
igenis meghódítható, ahogyan azt az Örökkévaló parancsolta.  (4Mózes 13.) 

• A nép sír, hogy ők bizony inkább visszatérnének Egyiptomba. Isten úgy 
határoz, hogy büntetésül Izrael belépését az Ígéret Földjére negyven évvel 
elhalasztja, mert ennyi idő alatt ki fog halni ez az egész nemzedék. Isten 
büntetésének kihirdetése után, a zsidóknak megparancsoltatik, hogy forduljanak 
vissza, és ne induljanak harcba Amalék ellen. Egy csapat bűntudatos zsidó 
ennek ellenére az ország határában álló hegy felé indul, de az amálékiták és a 
kánaániták lemészárolják őket.  (4Mózes 14.) 

• Isten közli a mönáchot (liszt-, bor- és olajáldozat) törvényeit, valamint ismerteti 
a chálá micváját, vagyis, hogy kenyérsütésnél a nyers tészta egy részét Istennek 
kell szentelni. A Tóra továbbá rendelkezik azokról az áldozatokról, amelyet a 
bálványimádás bűnének kapcsán kell hozni. (4Mózes 15:1–31.) 

• Egy férfi megszegi a szombatot, mert a pihenés napján fát gyűjtöget, és ezért 
kivégzik.  (4Mózes 15:32–36.) 

• Az Örökkévaló utasít, hogy kössünk rojtokat (cicit) ruháink szegélyeire, hogy 
azok emlékeztessenek bennünket a micvák (az isteni parancsolatok) 
teljesítésére.  (4Mózes 15:37–41.) 

 
  )א, במדבר יג(.  ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹרהָוהַֹוְיַדֵּבר ְי

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: (4Mózes 13:1.) 

 
 ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ,ֵני ִיְׂשָרֵאלְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְב

  )ב, במדבר יג(. ֲאבָֹתיו ִּתְׁשָלחּו ּכֹל ָנִׂשיא ָבֶהם

Küldj magadnak férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét, amelyet én 
Izrael fiainak adok; egy-egy férfiút küldjetek atyáik törzséből, mindazt, 
aki fejedelem közöttük. (4Mózes 13:2.) 



2 A Rási kommentár a Tórához 

 – ָלָּמה ִנְסְמָכה ַּפְרַׁשת ְמַרְּגִלים – ...Küldj magadnak férfiakat – ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים
Miért szerepel a kémekről szóló fejezet – ְלַפְרַׁשת ִמְרָים – a Mirjámról szóló fejezet 
mellett?1 – ְלִפי ֶׁשָּלְקָתה – Mert [Mirjám] büntetésben részesült –  ַעל ִעְסֵקי ִּדָּבה ֶׁשִּדְּבָרה
 és azok a hitványak2 látták [ami – ּוְרָׁשִעים ַהָּללּו ָראּו – ,fivére rágalmazásáért – ְבָאִחיָה
vele történt], – ְולֹא ָלְקחּו מּוָסר – mégsem tanultak [esetéből]. 

 – ֲאִני ֵאיִני ְמַצֶּוה ְלָך – .Tetszésed szerint – ְלַדְעְּתָך – ...Küldj magadnak – ְׁשַלח ְלָך
Én nem parancsolom ezt meg neked, – ִאם ִּתְרֶצה ְׁשַלח – ha te akarsz, küldj. –  ְלִפי
ֵנינּוִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפ – Mivel jöttek Izrael fiai és mondták:3 – ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ְוָאְמרּו  – 
„…hadd küldjünk férfiakat magunk előtt”, – ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:4 –  ַוִּתְקְרבּון
'ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ְוגֹו  – „odaléptetek hozzám mindnyájatok”. – ּומֶֹׁשה ִנְמַלְך ַּבְּׁשִכיָנה – Mózes 
tanácskozott a Söchinával, – ָאַמר – és így szólt [Isten]: – ֲאִני ָאַמְרִּתי ָלֶהם – Én azt 
mondtam nekik, – ֶׁשִהיא טֹוָבה – hogy jó [föld] az, – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van: –  ַאֲעֶלה
'ֶאְתֶכם ֵמֳעִני ִמְצַרִים ְוגֹו  – „fölviszlek benneteket Egyiptom nyomorából stb.”,5 – ַחֵּייֶהם –
ezért6 „életükre esküszöm”, – ֶׁשֲאִני נֹוֵתן ָלֶהם ָמקֹום ִלְטעֹות – hogy lehetővé teszem a 
tévedést – ְּבִדְבֵרי ַהְמַרְּגִלים – a kémek szavai által, – ְלַמַען לֹא ִייָרׁשּוָה – hogy ne 
örököljék azt. 

 
במדבר (. ָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ֻּכ,ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ִמִּמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ְיהָֹוה

  )ג, יג

És elküldte őket Mózes Párán sivatagából az Örökkévaló szavára; 
mindnyájan olyan férfiak, akik Izráel fiainak fejei. (4Mózes 13:3.) 

'ַעל ִּפי ה  – ...az Örökkévaló szavára... – ִּבְרׁשּותֹו – Az Ő engedélyével –  ֶׁשּלֹא
 nem gátolta meg [Mózest ebben].7 [az Örökkévaló] – ִעֵּכב ַעל ָידֹו

 A Tórában – ָּכל ֲאָנִׁשים ֶׁשַּבִּמְקָרא – ...mindnyájan olyan férfiak... – ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים
az ánásim [kifejezés] – ְלׁשֹון ֲחִׁשיבּות – mindig [valamiféle] kiválóságra utal.8 –  ְואֹוָתּה
 .tiszteletreméltók voltak – ְּכֵׁשִרים ָהיּו – Abban az időben9 – ָׁשָעה

                                                 
1 Talán mert a kémek esete közvetlenül a Mirjám esetét követően történt, és a Tóra csupán 

az időrendet követi? Rási ugyanakkor az 5Mózes 1:1-hez fűzött kommentárjában azt 
állítja, hogy a Kórách-féle lázadás, jóllehet a Tóra a kémek epizódját követően örökíti 
meg (15. fejezet), valójában azt megelőzően történt, még Chácérotban, ahol Mirjám 
vétkezett és megbüntetett (11:35., 12:16.). Miért helyezi hát a Tóra a kémek szakaszát 
Kórách szakasza elé, közvetlenül Mirjám mellé? (Mizráchi) 

2 A kémek. 
3 „...egy tejjel-mézzel folyó országba” – 5Mózes 1:22. 
4 Uo. 
5 2Mózes 3:17. 
6 Mivel nem hisznek nekem. 
7 Ez nem az Örökkévaló parancsára történt, amint azt Rási fentebb ki is fejtette (Mizráchi). 
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  )ד, במדבר יג(.  ְלַמֵּטה ְראּוֵבן ַׁשּמּוַע ֶּבן ַזּכּור,ְוֵאֶּלה ְׁשמֹוָתם

És ezek voltak a neveik: Reúbén törzséből Sammúa, Zakkúr fia; (4Mózes 
13:4.) 

 
  )ה, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ִׁשְמעֹון ָׁשָפט ֶּבן חֹוִרי

Simeón törzséből Sáfát, Hóri fia; (4Mózes 13:5.) 

 
  )ו, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה

Jehúda törzséből Káléb, Jefunne fia; (4Mózes 13:6.) 

 
  )ז, בר יגבמד(. ְלַמֵּטה ִיָּׂששָכר ִיְגָאל ֶּבן יֹוֵסף

Jisszákár törzséből Jigeál, József fia; (4Mózes 13:7.) 

 
  )ח, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ֶאְפָרִים הֹוֵׁשַע ִּבן נּון

Efráim törzséből Hóséa, Nún fia; (4Mózes 13:8.) 

 
  )ט, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ִבְנָיִמן ַּפְלִטי ֶּבן ָרפּוא

Benjámin törzséből Palti, Ráfú fia; (4Mózes 13:9.) 

 
  )י, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ְזבּוֻלן ַּגִּדיֵאל ֶּבן סֹוִדי

Zebúlon törzséből Gaddiél, Szódi fia; (4Mózes 13:10.) 

 
  )יא, במדבר יג(.  ַּגִּדי ֶּבן סּוִסי,ְלַמֵּטה יֹוֵסף ְלַמֵּטה ְמַנֶּׁשה

József törzséből: Menasse törzséből Gaddi, Szúszi fia; (4Mózes 13:11.) 

 

                                                                                                                                      
 
8 Lásd még 1Mózes 19:11-12. 
9 Amikor kijelölték őket. Közvetlen ezt követően azonban magukévá tették az őket kiküldők 

alattomos szándékot, hogy ürügyet keressenek az országba való behatolás ellen. Lásd 
Rásinak a 26-ik vershez fűzött kommentárját. (Gur Árje) 



4 A Rási kommentár a Tórához 

  )יב, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ָדן ַעִּמיֵאל ֶּבן ְּגַמִּלי

Dán törzséből Ammiél, Gemalli fia; (4Mózes 13:12.) 

 
  )יג, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ָאֵׁשר ְסתּור ֶּבן ִמיָכֵאל

Ásér törzséből Szetúr, Mikáél fia; (4Mózes 13:13.) 

 
  )יד, במדבר יג(. י ֶּבן ָוְפִסיְלַמֵּטה ַנְפָּתִלי ַנְחִּב

Naftáli törzséből Nahbi, Vofszi fia; (4Mózes 13:14.) 

 
  )טו, במדבר יג(. ְלַמֵּטה ָגד ְּגאּוֵאל ֶּבן ָמִכי

Gád törzséből Geúél, Máki fia. (4Mózes 13:15.) 

 
. ְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע ַוִּי,ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָׁשַלח מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ

  )טז, במדבר יג(

Ezek a férfiak nevei, akiket Mózes elküldött kikémlelni az országot. És 
elnevezte Mózes Hóséát, Nún fiát Jehósuának. (4Mózes 13:16.) 

 – ִהְתַּפֵּלל ָעָליו – .És elnevezte Mózes Hóséát, stb – ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ְוגֹוֵמר
Imádkozott10 érte11: – ָיּה יֹוִׁשיֲעָך – „Óvjon meg az Örökkévaló – ֵמֲעַצת ְמַרְּגִלים – attól, 
[hogy csatlakozz] a kémek tanácsához!”12 

 
במדבר (. ֶגב ַוֲעִליֶתם ֶאת ָהָהר ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנ,ַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶֹׁשה ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען

  )יז, יג

És elküldte őket Mózes, hogy kémleljék ki Kánaán országát; és mondta 
nekik: „Menjetek föl erre, a déli vidéken, és menjetek föl a hegyek közé. 
(4Mózes 13:17.) 

                                                 
10 A vájikrá szó, amely szó szerint azt jelenti, hogy „nevezte/hívta”, itt azt jelenti, hogy 

„imádkozott”.  
11 Mózes inkább Jöhósuáért imádkozott, mint Kálévért, mivel Jöhósuá a tanítványa volt, és 

ezért az ő nyilvános helytelen viselkedése gyalázatot hozott volna Mózes tanításaira. 
(Gur Árje) 

12 Ez magyarázatot ad arra, miért pont ekkor változtatta meg Mózes Jöhósuá nevét. 
(Mizráchi) 



Slách-Löchá (4Mózes 13–15.) 5 ָּפָרָׁשת ְׁשַלח ְלָך 

הּוא ָהָיה ַהְּפסֹוֶלת ֶׁשל  – ...Menjetek föl erre, a déli vidéken… – ֲעלּו ֶזה ַּבֶּנֶגב
 Ilyen a kalmárok – ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ַהַּתָּגִרים – .Ez Erec Jiszráel legalsója13 volt – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
módszere; – ַמְרִאים ֶאת ַהְּפסֹוֶלת ְּתִחָּלה – először a legócskább [portékájukat] mutatják 
meg – ִאים ֶאת ַהֶּׁשַבחְוַאַחר ָּכְך ַמְר  – és csak ezt követően mutatják meg a legjobbat. 

 
.  ְוֶאת ָהָעם ַהּיֵֹׁשב ָעֶליָה ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִאם ָרב,ּוְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהוא

  )יח, במדבר יג(

...és nézzétek meg az országot, milyen az és milyen a rajta lakó nép, 
vajon erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok; (4Mózes 13:18.) 

 Van – ֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגֶּדֶלת ִּגּבֹוִרים – ...az országot, milyen az... – ֶאת ָהֶאֶרץ ַמה ִהוא
[olyan] ország, amely erős férfiakat nevel, – ְוֵיׁש ֶאֶרץ ְמַגֶּדֶלת ַחָּלִׁשים – és van [olyan] 
ország, amely gyengéket nevel,14 – ֵיׁש ְמַגֶּדֶלת אּוְכלּוִסין – van [olyan], ahol nagyszámú 
népesség terem, – ְוֵיׁש ְמַמֶעֶטת אּוְכלּוִסין – és van, ahol fogy a népesség. 

 [Mózes] – ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם – ...vajon erős-e vagy gyenge... – ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה
adott nekik15 egy jelet.16 – ִאם ִּבְפָרִזים יֹוְׁשִבין – Ha nyitott városokban laknak, –  ֲחָזִקים
ְוִאם ֶּבָעִרים  – .mivel bíznak az erejükben – ֶׁשּסֹוְמִכין ַעל ְּגבּוָרָתם – ,akkor erősek – ֵהם
 akkor – ַחָּלִׁשים ֵהם – ,Ha azonban erődített városokban laknak – ְּבצּורֹות ֵהם יֹוְׁשִבין
gyengék.17 

                                                 
13 Azaz leghitványabb része. 
14 Annak függvényében, hogy milyen az adott ország éghajlata, termésbősége és vízzel való 

ellátottsága. Ez arra utal, hogy a kémeknek meg kellett ítélniük az ország minőségét, 
hiszen Erec Jiszráel volt az ő reménybeli hazájuk. A következő szövegrész („milyen a 
rajta lakó nép, vajon erős-e vagy gyenge”) arra utal, hogy a kémeknek az is feladata 
volt, hogy megítéljék, milyenek maguk a kánaánita népek – amellett, hogy milyen 
adottságokkal rendelkezik az ország –, hogy az izraeliták kellőképpen fel tudjanak 
készülni az ellenük megvívandó honfoglaló háborúra. (Gur Árje) 

15 A kémeknek. 
16 Hogyan dönthetik el ezt a kérdést. 
17 Rási itt elmagyarázza, mi mutatja meg azt, hogy egy nép katonailag erős vagy gyenge 

(Mizráchi, Szifté Cháchámim). 
A Mizráchi felteszi a kérdést: Amennyiben az erődített városok a lakosok alkati 

gyengeségére utalnak, miért sírt, miért zúgolódott el a nép, hallván a kémek jelentését: 
„a városok erősítve vannak, igen nagyok (28. vers)”? Hiszen ezt a hírt örömmel kellett 
volna fogadniuk. 

Gur Árje elmagyarázza, hogy Mózes a következőt értette azon, amit mondott: „Ha nyitott 
városokban élnek, akkor erősek; ennek ellenére le fogjuk tudni győzni őket, hiszen 
városaik erődítetlenek. Ha pedig erődített városokban élnek, akkor gyengék, és az 
erődített városfalaik ellenére is le fogjuk tudni győzni őket. Ám ha erődített és 
erődítetlen városaik egyaránt vannak, akkor bizonyára erősek (hisz máskülönben senki 
sem élne közülük erődítetlen városokban), és még az erődített városokban élők is 



6 A Rási kommentár a Tórához 

 
 ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶׁשר הּוא יֹוֵׁשב ָּבֵהָּנה ,ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא יֵֹׁשב ָּבּה ֲהטֹוָבה ִהוא ִאם ָרָעה

  )יט, במדבר יג(. ַהְּבַמֲחִנים ִאם ְּבִמְבָצִרים

...és milyen az ország, amelyben laknak, vajon jó-e vagy rossz; és 
milyenek a városok, amelyekben laknak, vajon táborokban vagy 
várakban; (4Mózes 13:19.) 

 Onkelosz [ezt a szót] így – ַּתְרּגּומֹו – ...vajon táborokban... – ַהְּבַמֲחִנים
fordítja: – ַהְּבַפְצִחין – háböfácchin („vajon nyitott városokban”), – ַרִּכין ְּפצּוִחיןְּכ  – 
[vagyis olyan] városokban, amelyek nyitottak – ּוְפתּוִחין – és ki vannak téve [a külső 
hatásoknak], – ֵמֵאין חֹוָמה – ugyanis nincsen faluk, [ami védené őket]. 

 ,Forrásokkal és mély kutakkal – ְּבַמְעָינֹות ּוְתהֹומֹות – ...vajon jó-e... – ֲהטֹוָבה ִהוא
 .jó és egészséges [melyeknek vize] – טֹוִבים ּוְבִריִאים –

 
 ,ּוָמה ָהָאֶרץ ַהְּׁשֵמָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ

  )כ, במדבר יג(. ְוַהָּיִמים ְיֵמי ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים

...és milyen a föld, vajon kövér-e vagy sovány; van-e benne fa vagy 
nincs? Legyetek bátrak és hozzatok az ország gyümölcséből.” Az idő 
akkor a szőlő zsengéjének ideje volt. (4Mózes 13:20.) 

 [,A kérdés itt arra vonatkozik] – ִאם ֵיׁש ָּבֶהם – ...van-e benne fa... – ֲהֶיׁש ָּבּה ֵעץ
hogy vajon van-e közöttük – ָאָדם ָּכֵׁשר – olyan igaz ember, – ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם ִּבְזכּותֹו – aki 
védelmezi őket18 érdemeivel.19 

 – ָיִמים ֶׁשָהֲעָנִבים ִמְתַּבְּׁשִלין ְּבִבּכּור – .a szőlő zsengéjének [ideje]... – ִּבּכּוֵרי ֲעָנִבים
Azok a napok, amikor először kezdett beérni a szőlő.20 

                                                                                                                                      
 

erősek kell hogy legyenek, mert joggal feltételezhetjük, hogy az ország lakóit 
ugyanabból a fából faragták.” Mármost, ha a kémek a következő jelentéssel tértek 
volna haza: „az összes város erősítve van és igen nagy,” akkor ez okot adhatott volna 
az örömre és ünneplésre. Ők azonban kihagyták jelentésükből az „összes” szót, és így 
azt implikálták, hogy „azok a városok, amelyek erődítettek, nagyon erődítettek, de nem 
az összes város erődített.” Ez volt az, ami elcsüggesztette az embereket, ők ugyanis így 
okoskodtak: „Noha az erődítetlen városok nem jelentenek majd problémát nekünk, az 
erősen erődítettek viszont igen, hiszen azoknak a lakói is erősek, és mi nem leszünk 
képesek legyőzni őket.” 

18 Ti. a fákat. 
19 A vers elején megfogalmazott kérdés, hogy a föld vajon „kövér-e vagy sovány”, a fákra 

vonatkozó kérdést fölöslegessé teszi – ha termékeny a föld, akkor nyilvánvalóan vannak 
fák is. A fára vonatkozó kérdés igazából tehát az igaz ember jelenlétét firtatja. A Bává 
Bátrá (15a.) szerint ez az „igaz ember” Jób volt. (Mizráchi) 




