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Előszó.
דרשו מעל ספר ה׳ וקראו אחת מהנה
״ • ל א נ ע ד ר הüssétek fel az Örökkévaló
könyvét, olvassatok benne és meglátjátok, hogy mi sem kerülte el figyelmét.“ (Jezsájas 34, 16.)

Régi és sokat hangoztatott igazság, hogy a jó könyvek az
emberek legjobb mesterei. Nincs hasznosabb, kellemesebb, üdvösebb
dolog a világon, mint az erkölcsöt terjesztő olvasmány, melyből
illatárként száll a tudás kedélyünkbe, de egyszersmind nincs kártékonyabb, rombolóbb és erkölcsrontóbb dolog mint a rossz könyv.
Ezért mondja a Szentirás:  ״ ומעץ הדעת טוב ורע לא תאבל ממנוA j0
és rossznak isnieretfájáról ne élvezzél“ azaz : ne olvass jót és
rosszat összevissza, hanem válogasd meg óvatosan szellemi táplálékodat. A könyvek jobbakká, vagy rosszabbakká tesznek bennünket
aszerint,
amint
azokból
fölvettük
a
jó
vagy
rossz
benyo#.
*
*
másokat. A könyvek szemüvegek, melyeken átszemléijilk a világot.
Köztudomású dolog, hogy a biblia, a könyvek könyve .vékony aranyszavakban gyémánt igazságokat tartalmaz, ורחוק
 מפדנים מכרהmelyeknek értéke felöl múlj a a legszebb és legbecsesebb drágaköveket. Nincsen szó a bibliában, nincsen betű a
szent tanban, nem létezik pont a Tórában, mely tanúságra ne
nyújtana anyagot a legkésőbbi utókornak is. Ezért mondták bölcseink :  ״ הפך בה והפך בה דבלה בהForgasd, forgasd — az isteni
törvényt — mert ebben mindent találsz.“ Nyomozd szüntelen^ ne
hagyd el soha, mert ennél becsesebb tulajdon nincsen.
A  ״Magyar C’enuh-Urenuh“ olyan biblia magyarázó könyv,
mely hivatva van a vallásos érzést megerösiteni, az erkölcsöt
megszilárditani, a fogékony lelkeket közelebb hozni a hithez, a
hivő kedélyeket fölfrissiteni és a nyájas olvasót üdvösen szórakoztatni. Vírágoskert az, tele illattal, tele bájjal, tele színnel.
Találunk benne magyarázatokat, idézeteket Talmudból, Midras-
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ból, Rasi és egyéb számos kommentárból, valóságos kincsesbánya,
szivet-lelket, kedélyt-érzést Örvendeztetöt, andalítót.
A régi  ״C’enuh-Urenuh^^ jargonban szerkesztetett. Minthogy
pedig a német nyelv hitfeleink körében amúgy is tért veszített
és hitsorsosaink egyrésze — kivált az ifjabb nemzedék — egyáltálában nem ismeri, másrésze pedig nagyon hiányosan és fogyatékosan bírja a német nyelvet a régi  ״C’énuh-ürenuh^^ számukra
nem más, mint egy hétpecsétü levél.
Örömmel és készséggel fogadtam tehát tisztelt barátom
Goldstein Józsua kiadó ur abbeli ajánlatát, hogy a régi  ״C’enuhUrenuh‘^־t hazánk zengzetes nyelvére átdolgozzam. A nyájas 01־
vasó észreveheti, hogy nem egyszerű fordítást, hanem alaposátdolgozást eszközöltem, imitt-amott saját magyaráiatommal bővítve
a munkát. A Midras mondja:  נמשלה תורה לייז וחלבA Tóra legyen
tej és bor. Édes, enyhítő mint a tej, de legyen benne erő is, tűz
is meg zamat mint a borban. Legjobb igyekezettel iparkodtam
e könyvet ilyenné .tenni. Hogy elértem-e czélomat, azt a nyájas
olvasóközönség lesz hivatva eldönteni.
Ha‘ csak egy lelket hozok közelebb a hithez, ha csak egy
szívben föl tudom ébreszteni könyvemmel a szunnyadó vallásos
érzést, ha csak egy ingadozót nyerek meg szent vallásomnak és
ha csak egy fásult kedélyt tudok fogékonnyá tenni a zsidó szellem iránt s a Tóra szavaival meggyógyítani — én megleszek
jutalmazva.
'
.
Alberti—Irsa 5665.
A szerző.
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íl világ teremtésének története
 ״ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץKezdetben teremtette Isten az eget és a földet.“ Mielőtt Isten fönséges szava
sötét káoszból világot alkotott sivár, üres vala a föld^és sötétség,
semmiségnek éjszakája terült az áthatlan feneketlen mélység felszínén. Ennek az idomtalan, alaktalan sötétségnek a gondolata is
megdöbbent. De ime minő hirtelen változik a komor, vigasztalan
kép,  ויאמר אלהים יהי אור ויהי אורmegdördült az Ur szava: ״legyen
világosság és zúgva, zajogva, zörögve, dörögve és dübörögve végig hasad'az éjszakának fekete kárpitja s mint zsilipjeit elsodró áradat ömlik a szakadékon át a világosság fényözöne. E fönséges parancsra az iszonyú, rendezetlen tömegek szervezkedni kezdenek
és egyszerre megmozdul a földön az élet. A fénynek szerteáradó
csókja megtermékenyíti az anyaföldet amely nem üres és nem
sötét többé.
Miért kezdődik a Tóra a  בbetűvel és nem inkább a א-val
mely voltaképen az első betűje az alfa-bétának. *׳Mivel a ־בvel
 ברכהaz áldás, mig ellenben az  א-val  ארורaz átok jeleztetik. Az
 אלףbetűt, amelyen ilyetén sérelem ejtetett, azzal vigasztalta
meg Isten, hogy majdan a tiz parancsolat vele veszi kezdetet,
amint mondva van :  ״ אנכי ה׳ אלהיךÉn vagyok az Örökkévaló Isfened.“ De miért kezdődik a teremtés története e szóval בראשית
 ״kezdetben“ ? Mivel a Tórát is > ראשית,kezdet“-nek nevezik, már
pedig a világ is
a később adandó Tóra kedvéért teremtetett.
Rabbi Jiczchak szerint a Tórának az Ur első törvényével
kellett volna ,:kezdődnie és nem a teremtés történetével, lévén a
c s u
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Tóra tisztán törvénykönyv. Ámde éz azért történt, mivel, ha netalán a többi nemzetek azzal vádolnák Izráelt, hogy jogtalanul,
önhatalmilag és erőszakkal ragadta magához Kanaán országot,
akkor Izráel hivatkozva a teremtés történetére igyen védekezne:
Az Örökkévaló alkotta a mindenséget, övé tehát az egész föld,
az Ö jóvoltából az ország Kanaán hót nemzetségeinek adatott és
az Ö akaratából kifolyólag vette később Izráel tulajdonába az
országot.
 ״ וירא אלהים את האור כי טובÉs látta isten a világosságot,
hogy jó és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől.“ Bölcseink mondatták:  ״és lön világosság“ ez az igazak cselekedetei
 ״és sötétség vala a mélység szinén“ ez a gonoszok tettei, mert
a világosság az emberiség élete, öröme, reménye, kincse, boldogs: xa. Világosság a hit, a tudomány, az erkölcs, a szeretet, a lelj
!eret, a béke. Sötétség ez a halál, a sir, a gyász, a gyűlölet,
h
ség, a nyomor, az átok, a bűn. Világtalanság, örök éjszak.., melyre soha reggel nem következik, mily rettenetes a te
sorsod, de sáladnál még százszorta nyomorultabb, szánandóbb a
lelki vak. A Midras szerint a világ nem volt méltó e nagy világossághoz, ezért Isten fentartotta azt az igazak számára a későbbi
korokra. Ötször találkozunk e kifejezéssel ״világosság“ a teremtés történetében, ez a Tóra öt könyvére vonatkozik, melynek
ugyancsak ״világosság“ a neve.  תלרה אורVilágosság, égi fény,
tüzláng, világitó oszlop, égő-szövétnek az írás tanítása.
 ״ ויהי ערב ויהי בוקר יום אחדÉs lön este és lön reggel: egy
nap.“ Voltaképen úgy kellene hangzania a szövegnek:  ר א שוןDV
 ״első nap“, de minthogy az ókorban oly téves nézetek uralkodtak a pogányliitüek között, hogy a sötétségnek is, a világosságnakis külön-kíllön istene van, ezért mondja az írás, hogy csak אחז־
egy egyetlen Isten teremtette a sötétséget és a világosságot, sőt
az ég lakói, az angyalok is csak a második napon teremtettek.
 ויהי רקיע בתוך המיםa második napon alkotta isten a kitérjedést, jelesebben az eget. Jóllehet, hogy ez már az első napon
teremtetett, ámde még nem volt megerősítve, még inogott, mozgott a nagy űrben minden támasz nélkül, mig Isten dörgő szózatára a második napon megszilárdult. Az égnek alkotásával egyszersmind elválasztatott a felső viz az alsó viztöl. A hitrege szerint
az alsó vizek panaszkodtak, miért jutott.nekik ily alacsony sors.
hogy lenn a földön* legyenek, mig amazok, az égiek az elérhetlen
magasságban honoljanak. Erre Isten megvigasztalta őket, hogy
V
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majdan az áldozatokhoz őket veszik igénybe, mivel só nélkü\
nem volt szabad áldozatot hozni Isten oltárára, már pedig a só a
vizböl veszi eredetét. A teremtés minden napjáról azt olvassuk :  ״és
Isten látta, hogy jó^^ mig ellenben a második napon e szó : כי טוב
״hogy jó‘^ hiányzik. Rasi szerint ez *azért van, mert a vizek teremtése a második napon még nem volt perfect, és telj es. Félmunkára pedig nem illik a szó: jó. Mások szerint, minthogy a
vizek perlekedtek és elégedetlenek voltak,. ezért hiányzik e ^szó :
jó, ezzel Isten egyszersmind arra tanit bennünket, hogy ahol
egyenetlenség, békétlenség, viszály és szertevonás uralkodik ott
Isten áldása föl nem található. Egy harmadik nézet szerint a második napon teremtetett a pokol  גיהנםés ezért hiányzik e szó: jó.
 ״ יקוו המים מתחת השמיםGyűljenek egybe a vizek az ég alatt.
A vizek beboritották az egész föld területét, ezért szólt Isten,
hogy a vizek gyülekezennek egy helyre, hogy a szárazföld látható legyen, ilyetén-módon képződött á nagy óczeán, melyet Isten
״tengerek^^־nek nevezett el és a szárazság ״földnek“ neveztetett.
 ״ תדשא הארץ דשאSarjadzon a föW mindenféle növényzetet“,
mindennemű fát, melynek nemcsak a gyümölcse, de maga a fája
is élvezhető és. oly izü legyen, mint gyümölcse. És* igy lön, de a
fának nem volt gyümölcs ize, ezért, midőn Isten Adámot megbüntette egyszersmind a földet is elátkozta engedetlensége miatt.
A harmadik napon kétszer használja a Szentirás e szót כי טוב
״hogy jó“, mivel akkor a vizek alkotása is teljessé lett és mivel
a gyümölcsfák is az napon teremtettek, igy tehát tulajdonképen
két rendbeli teremtésről van a szó.
A negyedik napon alkotta Isten a napot, holdat és számtalan csillagokat. Rasi szerint már az első napon teremtettek az égi
testek, de rendeltetésük, czéljuk és hivatásuk csak a negyedik
napon lett közelebbről megjelölve. És mi a czéljuk ezen ^ ’ ^esteknek? Hogy jelekül szolgáljanak az embereknek, napok és
megjelölésére, ünnepek meghatározására, isteni szolgálatra, áltí- v
tudjuk meg, mikor van a reggeli és esti ima elvégzésének idejf .
 ״ ויעש אלהים את שני המארת הגדליםisten alkotta a két nagy
világitót“ az egyiket nappali és a másikat éjjeli világitásra. E
mondat szövegéből kitetszik, hogy a hold kezdetben oly nagyságbán és oly vUágitó erővel alkottatott, mint a nap, de — igy magyarázza a Midras — minthogy a hold irigykedve igy szólt Istenhez: ;״גminek alkottad a napot is, hiszen két király egy koronával
nem uralkodhat“, ezért büntetéskép veszített fényéből és világitó
•
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•ferejéböl a hold, de még 6 ciekély világát is a naptól nyeri, végre
pedig fogyatkozásban szenved és minden hóban megújul. Ezért
hoztak áldozatot minden ujhold napján a szentélyben, mintegy
engesztelésül a hold vétkéért.
Ugyancsak a negyedik napon lön éj és nap meghatározva.
Ezen beosztás fölötte hasznos az emberiségre nézve. A nappali
időszak munkára, az éj a nyugalomnak van szánva. Ha történe־
tesen ezen időszakok meghatárolva nem lettek volna, az ember
azt sem tudta volna, mikor hagyja abba a munkát és az emberi
test a szüntelen, szakadatlan robot munka tprhe alatt elcsigázott
volna.' Pedig munka után édes a nyugalom, mely a munka valóságos fűszere. A csöndes éj azonfelöl a Tora tanulmányának lett
szentelve.
Az ötödik napon teremtette Isten a csuszó-mászó férgeket,
élő állatokat és szárnyas madarakat: Továbbá a nagy tengeri ^
szörnyeket,, mely alatt a Midras a Leviathant érti. Minthogy pedig
a madarak és halakból számos elpusztittatik, ezért különösen megáldotta őket Isten mondván:  ירבו1 ״ פרszaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek meg a vizet a tengerekben és a madár sokasodjék a földön“. Jóllehet, hogy a mezei vadakból is sokat ölnek,
mégsem áldotta meg őket Isten, mert a később elatkozandó kigyo
is a vadak közé tartozik, ezt pedig nem akarta Isten áldásában
részesíteni. •
.
A hatodik napon teremtette Isten a szárazföld állatait, a mezei
vadakat és mindennemű csúszó-mászó férgeket és utoljára az
embert, azért, utoljára, hogy mindent már készen találjon ami
élelmezése és eltartására szükséges. Bölcseink azt is tanították,
hogy azért teremtetett az ember utolsónak, ha netalán büszkéikedne és hivalkodó volná,i^kkor azt mondhassák neki: ״miért büszkélkedel, hiszen az állatnak is előnye van fölötted, ; rnert előbb
teremtetett.“
Isten azt mondta :  ״ נעשה אדםalkossunk embert.“ Tanácskozott az angyalokkal, nem mintha szüksége lenne tanácsra, de ezzel
szerénységre akarta oktatni az embert, hogy minden fontos ügyben embertársa tanácsát kérje ki. Több embernek több az esze.
Élénk tanácskozásban fejlődik ki az igazi szabad vélemény. Az
igaz barátok a legjobb tanácsadók, mert sem remény, sem félelem nem tartja őket vissza az igazság kimondásától. Mindazonáltal — bárha a látszat kedvéért tanácskozott az angyalokkal ־
%
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Isten egymaga teremtette az embert, amint mondva van: ויברא
אלהים את האדם
teremte Isten az embert.
Midőn Isten az embert megakarta teremteni, pártokra szakadtak az ég seregei.  הסדA szeretet angyala arra kérte Istent:
011 teremtsd meg az embert, én majd kiöntöm rá az irgalmasság
lelkét, elliintem szivébe a szeretet magvát. ם1 שלA béke angyala
felkiáltott: Uram, Istenem ne teremtsd a gyarló embert, mert
megbontja majd a békét •a földön és visszavonást, egyenetlenséget terjeszt.  צדקNyugodt önérzettel közbeszól a jog angyala:
csak teremtsd Uram az embert, majd én korlátot szabok a vágyaknak, féket hozok az indulatoknak, gátat vetek az önös szív
gyarlóságainak. A jog, törvény és parancs fegyvereivel fogom
biztosítani a békét.  אמתFelszólal végre az igazság angyala:
Igaz Urunk ne teremtsd meg az embert, a hazugság apját שבלו
 שקריםtele hinti a világot hazugsággal. E viszás helyzetnek
Isten igyen vet véget, megfogja az igazságot és ledobja a földre.
Midőn látja az angyalok kara, mint fosztja meg magát az Ur
legszebb díszétől, igy lön a szózatos ige: ״Az igazság a földből
sarjadzik fel.^^
״Es teremté Isten az embert az 0 képmására, Isten kepére,
Ilim- és nőneművé teremtette őket. És Isten megáldotta őket, mondváll: szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet és hóditsátok meg, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden állaton, minden zöldet a földön és minden fagyümölcsöt nektek adom eledelül, de a mezei vad és az ég madarainak csupán
a zöld füvet adom eledelül.*^ Mindazonáltal kezdetben az embernek sem volt megengedve állatot ölni és busát élvezni, ez csak később Noachnak volt megengedve.
 ״ וירא אלהים את בל אשר עשה והנה טוב מאדisten látta, hogy mind
az amit alkotott igen jó.^^ Alidras szerint  ״ טוב מאדigen jó‘" ־alatt
a halál értendő, mert ha a vétkes ember a halálra fog gondolni,
akkor visszu fog riadni a bűn és vétektől. Nincs semmi, ami
annyira meghatná az embert, mint az elmúlás gondolata. Magába
száll a halandó, ha lelki szeme elé vezeti a végczélt éS a földi
küzdelmek hiábavalóságát, ilyenkor megélénkül szivében a szunynyadó hitélet, megfogadja, hogy jobb útra tér. Istent imád. Ezért
ajánlja a Talmud a bűn kisértései ellen legbiztosabb és leghathatósabb óvszer gyanánt  יזביר יום המיתהa halálról való megem!élvezést.  אמת,,Igazság'^ ez Isten pecsétje, de egyes betűi ezt is
jelenti  ״ ארון מטה תבריבםkoporsó,halottasAgy é&halottiruha.''Erre
f

ff

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

^

^

,ג

8

וראינה

בראשית

צאינה

gondoljon minden halandó és akkor vértezve lesz a bűn kisértései
ellen. Ámde az ang:yalok ellenvetették:  ״Uram Istenem a te pecséted,
melyet az ember homlokára nyomtál, az ember halálával elvész,
eltorzul.Ekkor Isten igyen felelt: Az embernek három rokona van:
Isten, , aki a lelket adja belé, atya és anya, kik a porhüvelyt
szolgáltatják hozzá. Ha tehát az ember meghal, én azt mondom
a szülőknek: vegyétek részeteket, a porhüvelyt én pedig veszem
az én részemet, a halhatatlan lelket. Ilyetén módon תעלה אמת מן
 ״ הארץaz igazság fölszáll a földről az égbe.^'
r

 ״ ויהי ערב ויהי בקר יום הששיÉs 10n esteésiőn reggel: ahatodik nap.“ E szóban  ״ הששיa hatodik“ a  הbetű fölösleges, de
ez a Tóra öt könyvére vonatkozik,'mely miatt a világ életbe hivatott. Vagy pedig  ״ הששיa hatodik“ vonatkozik. Szivan hó hatodik napjára, mint a Tóraadás napjára, mivel e ténytől függött a
világ fenmaradása, mert, ha Izrael nem fogadta volna el a Tórát
Szinaj hegyén, akkor az Ur lerombolta volna a világot és ismét
puszta és üres lenne.
 ״ ויכלו השמים והארץ וכל צבאםÉs befejeztettek az ég, a föld
és minden serege“. Minden meg volt tehát csak a nyugalom hiányzott, a hetedik napon, ezért  בא שבת בא מנוההjött a szombat
és vele a nyugalom is. Szükséges az embernek a nyugalom, ezért
adta Isten az emberiségnek a szombatot. Azt akarta, hogy az
ember ne legyen nyomorult kereke annak az élettelen gépnek,
melynek neve: köznapiság, ki feláldozza lelkét a gyomornak és
sovány abrakért, mint az igavonó állal szünes-szüntelen dolgozik,
nem engedve nyugtot önmagának sem szombat sem ünnepnapon.
A szombat nyugalma előíze részben  עולם דבאa jövő
életnek  רם שכלו שבתazaz az  ״örökös nyugalomnak.“ A Talmud
szerint a szent földön kivül lakó emberek csak azért érnek el magas
kort, mert szentül tartják a szombatot.' Rabbi Chijja bar Abba
beszéli Laodicában (Szíria) jártamban egy ottani lakos meghívott
szombatra. Ebéd előtt tizenhat ember hozott egy ezüstasztalt,
mely tele volt rakva •minden élvezhetővel, amit csak teremtett
Isten az alkotás hat napjában. Az asztal közepén egy gyermek ült,
aki folyton ezt kiáltotta: ,' הארץ ומלואה. ״ לדIstené a föld és minden ami rajta van.“ Ezt azért kiáltotta a gyermek, nehogy a nagy
vagyon birtokosa elbizakodjék vagyona miatt. ־Én megkérdeztem
házigazdámat, hogy milyen érdem következtében jutott ily nagy
vagyonhoz. Mire ő azt felelte: Mindenkor nagy tiszteletben tar-
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totiam a szombatot, mészáros voltam és valahányszor egy szép
marhát vettem, mindig szombatra tartogattam.
תולדות השבים והארין בהבראס. ״ אד־הEz az ég és f0id keletkezési története, amikor teremtettek.“  הא בי* אםEz a világ ה
betűvel teremtetett. Ez annak a jele valamint a  הbetű nyitett, Így a megtérés és magábaszállás kapuja is nyitva áll minden vétkes embernek. De jelzi egyszersmind, hogy mily könnyen
válhat az emberből vétkes lény, mert egy kis vonállal bezárul a
 הés lesz belőle  ״ הeh“ azaz  ״ חטאbűn“. Hiszen az erkölcsi eszmék világában úgy összefolynak a határok, hogy alig lehet meghatározni a vonalat, hol kezdődik a rossz és hol a jó. Egy lépés,
egy szó, egy hang, egy pont elég felbillenteni a mérleget.
'  ״ וייצר ה׳ אלהים את האדם עפרÉs alakította az Isten az enibért porból.“ E szóban  וייצרkét  ״ יודj “ betű fordul elő, meír
a két bajiam  יצר טוב ויצר רעa jó és rossz bajiamra vall, melylyel
az ember alkottatott, ellenben az állatok teremtése egyszerűen
 וי{ירegy ,,j^-vel van jelezve.
Az örökkévaló a világ minden tájékáról vett egy-egy csöp
földet és ebből alakitotta az embert azon okból, bogy ba az embér bárból meghal az anyaföld befogadja és megőrizze a föltámadásig. Az ember csodálatos vegyűléke a jó és rossznak, szelleme
isteni, teste: anyagi rész és igy bizonyos rokonságban áll az őszszes teremtett lényekkel. Létezik : az ásvány világgal, tenyészik :
a növényvilággal, érez: az állatvilággal és felfog: a szellemvilággal.
m

Ádám és Éva.
 ״ ויטע ה'אלהים גן בעדןÉs ültetett az örökkévaló isten kertet
Édenben.“ E kertbe helyezte Isten az első embert, hogy mivelje
és őrizze. Különféle kellemes fák termettek benne, a közepén
pedig az életfája és a jó meg rossz megismerésnek fája. E varázslatos szép, üdén viruló kert természeti pompáját kiegészíti egy
négy ágra szakadó csöndes folyó. Isten Ádámnak megengedte,
hogy a kert minden fájáról egyék, csak a kert közepén álló
megismerés fájáról mondta Isten, hogy ne egyék, mert amely
napon eszik e fa gyümölcséből meg fog halni. Tudjuk, bogy Adáni
evett a megismerés fájáról és még sem halt meg aznap. Lehet,
hogy I^en ekkép gondolta: azon napon, a melyen eszel belőle
h a l a n d ó v á leszesz. Vagy pedig — miként bölcseink mondják
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— az ü r kegyelemből az 0 napját vette zsinormértckiO, Isten
napja pedig ezer év, ezért élt Ádáni mintegy ezer évig. Mások
Így magyarázzák: Adám megtért, megbánta vétkét és Isten megbocsátott neki. Egy harmadik nézet szerint Adám pénteki napon
vétkezett és pénteki napon halt meg, igy teljesült rajta az Ur
kijelentése:  ״amely napon eszel belőle meg fogsz halni.“
Szólt az Örökkévaló  ״ לא טוב היות האדם ל ב תnem jó, hogy
az ember egyedül legyen.‘‘ A természet pazar szépsége nem kárpótolja öt azon boldogságért, melyet a társas élet nyiijt. Odavezette tellát hozzá az összes teremtett lényeket, hogy választana
közülök társat, de az ember nem akadt kö'zülök lelkes lényre; a
köszirt viszhangozta ugyan panaszát, de nem értette meg; az
esti szél széjjelhordta ugyan sóhajtásait, de nem érezte át, lelke
rokonlélek után vágyódott és szive egyező szivet keresett, ekkor
teremtette Isten az első nőt. Az ember az állatoknak neveket
osztott az illetők ösztönét és természetét véve figyelembe. így
például elnevezte a szamarat  חמורnak, ezzel jelezni akarván, hogy
csekély értelnii ösztönnel bir és olyan, mint a  ״ חומרaz érzéketlen agyag.‘^
Adám látva, hogy minden hímállatnak van nőnemű társa,
azzal a kérdéssel fordult az Úrhoz, hogy neki miért nem ad hitvestársat? Ekkor Isten mély álmot'bocsájtott reá és oldalbordáinak
egyikét kivette  ״ רבן ה׳ אלהים את* הצלעés épité az Örökkévaló
Isten a bordát asszonynyá.‘' E szó  ויכןarra vall, hogy Isten körültekintéssel, megfontoltan, előrelátással, és bölcsességgel alkotta
a nőt éppen a bordából, mert ha Adám fejéből alkotta volna,
akkor fennhéjázó büszke, ha J)ejjig Ádám lábából alkotta volna
akkor csavargó lett volna. Ezért alkotta a bordából melyet rejtett
helyről vett, hogy otthonülö legyen, mert a nő hivatása a ház, a csaIád, a csöndes tűzhely mellett igyekezzék érvényesülni. Egy császár egykor igy szólt Rabban Ganilielhez: ״Istentek tolvaj meglopta
Ádámot álmában.“ A rabbi leánya ezt hallván atyjához fordult:
 ״Engedd édes atyám, hogy én feleljek, aztán igy szólt: Egy jogi
kérdésben kell tanácsát kikérnem felség, az éjjel egy rabló betört nálam, ezüst serleget vitt el és helyébe arany serleget hagyott itt.“ ״Ilyen betörőket magamnak is óhajtanék“ — felelt a
császár. — ״Nos hasonlóan cselekedett Isten is az első emberrel
— elvett tőle bordát és adott érte szép
— szólt a rabbi leánya —
asszonyt, gyöngéd társnőt.•“
Midőn Isten a nőt Ádám elé vitte ez igy kiáltott f e l: את
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 ״ הפעם עצם מעצמי ובשר בבשריEz immár csont csontjaimból és
test a testemből. Ezért hagyja el a férfi atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté.“ A jó nő a házaséletet valóságos édenné, de a rossz, valóságos pokollá ^varázsolhatja át. Ha férfit látsz, ki önmagával meghasonlott, aki a családi kertben elhanyagolja az erkölcsöket, kérdezd, ki a felesége.
Az ember, aki nem magához való feleséget vesz, kicserélődik, az
előbbi ember elvész és más lélek költözik a testébe. A Midras
beszéli: Egy vallásos embernek istenfélő felesége volt, de mert
magtalan volt, elvált tőle. A nő egy istentelen férj felesége lett
akiből később vallásos embert alakított, előbbi férje pedig egy
házsártos, gonoszlelkü nőt kapott, aki férjét is vallástalan útra
terelte.
 ״ והנחש היה ערוםa kígyó pedig ravaszabb volt nlinden mezei
vadnál és mondá az asszonynak: Valóban mondta Isten ne egyetek a kert minden fájáról?“ Tudta a kigyó, hogy Isten megtiltotta
a megismerés fájáról enni, de beszedbe akart ereszKedni a nővel,
azért kezdte igy szavát. Vannak, akik azt tartják, hogy a nő ismerte az állatok beszédét, ami nem is lett volna csoda, hiszen
egész környezete csak állatokból állt és igy könnyen elsajátíthatta
beszédmódjukat. Bölcs Salamonról is beszéli az írás, hogy értett
az állatok nyelvén. Mások szerint a kigyó nem más, mint az eiiibér bensejében ólálkodó rossz gerjedelem. E nézet ellen azonban
kigyó büntetése szól. Valószínűbb, hogy az első kigyó beszélő
tehetséggel volt megáldva és egyenesen álló alakja volt. •
Felelt a nő a kígyónak: ״A kert minden fájának gyümölcséb(A ehetünk, de a kert közepén álló fa gyümölcséből, mondta
Isten: ne egyetek róla és ne nyúljatok hozzá, hogy meg ne haljatok.“ A nő ezzel többet mondott, mint amennyit Isten megtiltott. Isten nem mondotta, hogy ne nyúljanak hozzá. Ez a megtoldás okozta Éva vétkezését. A ravasz kigyó ugyanis, odalökte
a nő kezét a fához, aztán nevetve mondta: ״lám nem haltál meg
érintésétől, igy nem fogsz meghalni akkor sem, ha eszel belőle,
sőt Isten tudja, hogy amely napon esztek róla megnyílnak szemeitek és lesztek mint isteni lények jót és rosszat tudók.“ Az
asszony tehát vett a gyümölcsből, evett belőle, férjének is adott,
ki szintén evett. Ekkor megnyíltak mindkettőnek szemei és látták,
hogy mesztelenek, fontak fügefalevelet és készítettek maguknak
őveket. Különböző nézetekkel találkozunk a Talmudban a fa minőségére nézve. Vannak kik azt mondják, hogy fügefa volt és
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erre vall az a körülmény, hogy fügefalevélből készítettek maguknak öveket. Mások pedig azt tartják, hogy szölötö volt és a nő
vett a fürtökből, kifacsarta nedvét és adott férjének inni
 ״És hallották az Örökkévaló Isten szavát és elrejtőztek Isten
színe elöl a kerti fák közé. Ekkor kiáltott az Örökkévaló Isten
az embernek: hol vagy?‘^ Nem mintha nem tudta volna Isten,
hogy Adám hol van, de nem akarta őt megijeszteni és kérdésével
időt akart neki engedni, hogy összeszedje magát. Ebből az a tanulság, hogy kérdezetlenül ne rontsunk be embertársainkhoz. Ezt
a szót  ״ איכהhol vagy^^ igy is lehet értelmezni  אי— כהhogyan jutottál idáig, hogy ártatlanságodat oly gyorsan bűnnel fertőzted
meg: Adám felelt:  ״Szavadat hallottam a kertben és félteni, mert
meztelen vagyok és elrejtőztem. Erre mondta Isten: Ki jelentette
meg neked, hogy meztelen vagy? Avagy a fáról, mely felöl parancsoltam neked, hogy arról ne egyél, ettél ? Es szólt az ember:
az asszony akit mellém adtál, adott nekem a fáról és én ettem.‘‘
Adám azzal védekezett, hogy azt hitte miszerint a nőnek, akit
Isten segitönö gyanánt adott oldala mellé, engedelmeskednie
tartozik.
A  תולדות יצחקszerzője a kérdést veti föl: Hogyan győződött
meg az asszony, hogy a fa érintése következtében nem fog meghalni,
hiszen Isten azt mondotta  ״amely napon enni fogsz belőle,“ a nap
pedig még nem múlt el és igy várnia kellett volna, mig a napnak vége lesz ? Továbbá kérdi: mi indította a nőt arra, hogy
Isten tilalmát önkényt megtoldja? De Adámon is kell csodálkoznunk, hogy feleségének inkább engedelmeskedett, mint Istennek.
Ámde ezt igy lehet magyarázni. Az ismeret fája a kert közepén
állt, valamely hely közepe pedig Isten dicsőségének központja,
ezért Adám is, felesége is azt hitte, hogy azért volt tiltva az ismeretfájáról élvezni, mert a hely szentsége miatt, nem szabad a
fa közelébe jutni, ebből következtette aztán az asszony, hogy a
fát megérinteni is tilos. De ha a fa gyümölcse önmagától elgurul és közelébe jut, akkor élvezete nem tilos, minthogy nem érintette a fát és közelébe sem ment. Adám pedig aki nem volt jelen,
midőn az asszony szakított a fáról, jóhiszemüleg vétkezett nem
tudván, hogy a nő szakított az ismeret fájáról, ezért az ö vétke
kisebb volt, mint a nő és a kígyóé.
 מה זאת עשית. ״ ויאמרה׳אלהים לאשרSzóit az örökkévaló ׳isten az asszonynak: Mit cselekedtél? És niondá az asszony: A
kígyó biztatott engem és én ettem.“ De a kígyótól nem kérdezte
r

r
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Isten, hogy miért cselekedte ezt, mert a kígyó csábitó volt, a
csábitónak pedig nem nyújtanak alkalmat arra, hogy magát tisztázhassa.
״És szólt az Örökkévaló Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt
cselekedted, légy átkozott minden barom és minden mezei vad
közül, hasadon járj és port egyél életed minden napjain/^ Lábai
levétettek és bármit eszik is olyan ize van, mint a pornak. Az
asszonyt pedig megátkozta, hogy fájdalommal szüljön és neveljen
gyermekeket. Adámnak végre azt mondotta:  ״Mivelhogy hallgattál feleséged szavára és ettél a fáról, mely felöl parancsoltam
neked, mondván: Ne egyél arról, átkozott a föld miattad, fájdalommal egyél belőle életed minden napján. Tövist és bogáncsot
fog teremni neked és enni fogod a mezei füvet. Arczod verejtékében egyél kenyeret, miglen visszatérsz a földhöz, melyből vétettél, mert por vagy és porhoz térj vissza.“ Rabbi Jószé mondta:
״Nézd milyen ^különbség van Isten és ember között. Ha az ember
haragszik embertársára, akkor kész élete ellen is törni, nem úgy
Isten. Megátkozta a kigyÖt és ime akárhol jár feltalálja élelmét,
mert por mindenütt van. Megátkozta a nőt és mégis mindenki utána
fut, kegyei után vadászik. Megátkozta a földet és mégis mindenki
általa táplálkozik.
״Adám elnevezte feleségét  חוהEvá-nak, mert ö lett minden élőnek anyja. Es mondá az Örökkévaló Isten: íme az ember
hozzánk hasonló lett ismervén a jó és rosszat, és most — hogy
ki ne nyújtsa kezét és vegyen az élet fájáról is és egyék és éljen örökké, elbocsátotta öt az Örökkévaló Edén kertjéből, hogy mivelje a földet, ahonnan vétetett.“ A• bűn elkövetése előtt az életfája
nem volt eltiltva neki, mert úgyis örök életre volt hivatva. Most, hogy
vétkezett, csak egy módja van, hogy bűnétől tisztálkodjék: a halál.
f

/

Kain é5 Ábel.
 ״Adám megismerte Évát, ez szülte Kain és Ábelt.“ A Midras szerint Káinnál egy és Ábellel két ikernövér született, akiket
később nőül vettek.  ליהי מק^ן ימיםIdők múltán ajándékot hoztak
/
. Kain, aki földmivelö volt, a föld gyümölcséből, Ábel,
f aki juhpásztor volt nyájának első fajzásából és kövérjeiból. Az
Oröki^való kedvesen fogadta Ábel ajándékát, de Kain ajándékára
ügyet s^m vetett. Joggal feltűnik és csodálatosnak tetszik a dolog,
hogy Isién miért nem fordult Kain ajándékához? azért, mert Kain
nem szívből hozta az ajándékot és nem válogatta ki a legszebb
••־
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gyümölcsöt, hanem vett, ami épen kezeügyébe akadt, kendermagot. Egy más mézet szerint Kain csak akkor hozott ajándékot ל
mikor már annyi gyümölcse volt, hogy önmaga el nem fogyasztháttá és a gyümölcs immár rothadásnak indult. Ezért beszéli a
Szentirás:  ויהי מק^ן ימיםTörtént idők múltával, midőn gyümoíese
már rothadni kezdett. Ábel azonban hozott ajándékot nyájának e l s ő f a j z a t á b ó 1 és kövérjeiből, ezért fordult Isten
Ábel ajándéka felé. Az ajándék elfogadását, úgy kell érteni, hogy
tűz jött le az égből s fölemésztette az ajándékot.
Kain bosszankodott és arczszine megváltozott, de Isten azt
mondta neki: ״miért boszankodol és miért esett be arczod?
 הלא אם תטיב שאתhiszen ha megjavulsz: felemelkedés, de hanem
cselekszel jót, a bűn, ajtó előtt fekszik, reád ólálkodik és utánad
vágyakozik, de te uralkodthatsz fölötte.
Minden erénynek vagy érdemnek lényege azon képességből
áll, hogy bűnös szenvedélyeinken uralkodunk, vágyainkat fékezzük és csak azt kövessük, amit az erkölcsi érzék javai. Nincs
nyomorultabb azon embernél, aki elvesztette uralmát önmaga
fölött. Azért lelkes, értelmes észlény az ember, hogy tudjon választani a jó és rossz között, tudjon lelkesülni minden nagy, nemes és szentügyért. Kain azzal védekezett, hogy ő azt hitte, hogy
az embernek nem áll jogában állatot életétől megfosztani, mivel
az embernek nincs fölénye az állat fölött. Isten azonban felvilágositotta öt, szólván: Igaz, hogy'a bűnös hajlamokkal és vétkes
gerjedelmekkel telitett gonosz ember nem áll magasabban az
állatnál, ámde  אם תטיבh a j a v u 1 s z, 11 a e r k ö l c s ö k b e n
e r ö s b ö d ö l  שאתa k k o r i g e n i s m a g a s a n t ú l e m e l k e d e l az á l l a t f ö l ö t t .
Kain irigykedett Ábelre ויאבר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה
Káinnak szóváltása volt Ábellel, midőn a mezőn voltak. Kain rátámadt Ábelre és megölte öt. Vannak nézetek az irásmagyarázók
közt, hogy Kain fölakarta osztani a világot közte és fivére közt
és ezen vesztek össze. Mások szerint nővéreiken vesztek össze.
Kain kettőt akart közülök nőül venni, azt vitatván, mivel ö az
elsöszülött öt két feleség illeti meg. Valószinübb a Talmud magyarázata, hogy Kain nem akarta megengedni Ábelnek, hogy a
mezőn járjon, minthogy ö (Kain) földmivelö volt, tehát a föld az
ö tulajdonát képezi és követelte Ábeltől, hogy a földet ne érintse
lábaival, hanem a levegőben repüljön. Erre vall a szentirás szővege  ויהי בהיותם בשדהhogy a mezőn, illetve a mezöügyön veszr

f
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tek össze. Á Midras szerint. Ábel erősebb volt és Káint leteritette
a földre és öt megölni készült, ekkor Kain igy szólt fivéréhez :
Ketten vagyunk testvérek, ha engem megölsz, vajon miként fogod
titkolni gyilkos tettedet atyánk előtt. Ekkor Ábel megkönyörült
rajta, mire Kain felülkerekedett és megölte Ábelt.
״És monda Isten Káinnak: Hol van Ábel fivéred ? és Kain
felelt: nem tudom, hát fivérem őrzője vagyok én?“ Isten csak
azért kérte számon Káintól Ábel fivérét, mert alkalmat akart neki
nyújtani arra, hogy bűnét beismerve engesztelésért esedezzék.
״És szólt Isten: Mit cselekedtél? Öcséd vere hangosan kiált fel
hozzám.“ Itt  ״ צעקיםkiáltanak“ áll, a többes számban, azaz:
vére és az esetleg tőle származandó utódok vére.  ״Átkozott légy
a földön, mely bevette fivéred vérét a kezedből. A föld ne adja
gyümölcsét, kóbor és bujdosó légy a földön. Es szólt Kain: Nagyobb az én büntetésem semmint elviselhetném.“ Hát oly nagy
az én vétkem, hogy vezeklés sem használ. Ekkor Isten azzal vigasztalta meg öt, hogy bűne csak a hetedik nemzedékben toroltassék meg.
 ויצא קיןKain elment Isten elöl és találkozott atyjával ki igyen
szólitotta meg öt. Nos hogyan áll az ügyed? Mire ö felelt: Megtértem és kiegyezkedtem, ügy — szólt Adám — ily roppant nagy
erkölcsi erő rejlik a megtérésben? Akkor én is megtérek és legott belefogott a  מזכור שיר ליום השבתszombati imába, melynek
szövegében elűfordul e mondat: ״jó hódolni Istennek.“
Kain letelepedett Nód földén, Edentöl keletre,  נולalatt az
is érthető, hogy a föld ingott alatta. Minden teremtmény kerülte
Káint ás akkcsak meglátta újjal mutatott reá: Imhol ez Ábel gyilkosa. Kain fiat nemzett és elnevezte Chanochnak. Később várost
épített, melyet elnevezett fia után Chanoch-nak. Az emberek szaporodtak Lemechig. Lemechnek két felesége volt: Adah és Cillah. Adah szülte Jabalt, ö volt ősatyja a sátorlakóknak és baromtenyésztőknek, ennek testvére Jubal volt ősatyja minden citcrán és
flótán játszónak. Mások szerint ők épiteftek kunyhókat és készítettek
zeneszerszámokat a bálvánvok részére. Cillah szülte Tubái Káint
aki kovács lett. Tubái Kain nővére volt Naamah, aki később
Noach felesége lett. Lemech vak volt és Tubái Kain vadászaton
vezetője volt. Az utóbbi látván Káint távolból, akit vadnak vélt,
szólt Lemechnek, hogy ijját röpítse el, amivel megölte Káint.
Midőn a vak Lemech megtudta, hogy Káint ölte meg kétségbeesésében összecsapta kezeit, de oly szerencsétlenül, hogy hatalt
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inas kezének legyintésével Tubái Káint megölte, ekkor feleségei
niegbaragudtak reá, de ö igy szólt hozzájuk: ártatlan vagyok,
mert nem szándékosan öltem és ha Kaiiinak hét korszak adatott,
engem lietvenszerhét illet meg.
Adám ismét nemzett fiat és'elnevezte Setnek ettől származott Enos. Az ö korában kezdték a planétákat Isten gyanánt
imádni. Ezután az írás az egyes emberek történetét csak ennyiben jegyzi meg: született élt és meghalt. Szomorú, 11a valakiről
többet nem mondhatnak, minthogy született, élt bizonyos számú
évet és meghalt. Csak Chanochról jegyzi fel a Szentirás, hogy
Istennel járt, de minthogy attól lehetett tartani, hogy ily romloft
korszakben ö is rossz útra fog térni, ezért Isten magához vette
öt időnek előtte. Mesuszeloch érte el a legmagasabb kort, Ö nemzette Noacht. Az utóbbinak születéséig a föld csak mostohán
táplálta az embert, csak Noach születésével javult a termés is,
‘ ezért nevezték öt Noachnak  ״ זה ינחמינוez fog vigasztalni bennünket munkánkban és kezeink fárádalmában a földön, melyet
Isten megátkozott.^^
Midőn az emberek szaporodtak a földön, az erkölcstelenség
is elterjedt köztük. Isten 120 esztendőt engedett nekik a megtérésre. Midőn az Örökkévaló látta, hogy az emberek rosszaságai
mind nagyobb mérveket öltenek, elszomorkodott, minthogy kénytélén lesz a világot eltörülni. Egy pogányember igy szólt liabbi
Josuához. ״Nemde Isten ismeri a jövőt és előre tudja, hogy a
jövendő mit rejt méhében, és igy tudta, hogy az ember rosszra fog
hajlani, miért teremtette t e h á t M o s t a rabbi igy felelt: Született-e neked valamikor gyermek? Igen — felelt a kérdezett —
Orültél-e neki? Hogyne! En is, mások is örvendtünk neki. 110־
gyan örülhettél neki, hiszen előre tudhattad, hogy egykoron meg
fog halni? Az más — felelt a pogány — örömidején örvendjen
az ember, bánkódás, szomoruságidejében pedig szomorkodjék. .
No lám — mond a rabbi — Isten is igy gondolkodott. Bárha
eleve tudomással bírt arról, hogy az emberek le fognak térni az
egyenesség, az erkölcs és a vallás útjáról, mégis örvendett az
ember alkotásának, mert tudta, hogy mindenkor lesznek igaz emberek is, jámborak, istenfélők, kik gondosan fogják ápolni és
terjeszteni a tiszta erkölcsöt.
Isten elhatározta tehát minden ember és állat elpusztítását.
Egyedül Noachról beszéli a Szentirás ' ״ ונח מצא ייז ב עני הNoach
kegyelmet talált az Örökkévaló szemeiben.
r
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אהל יעהב
Miután Isten az égi testeket, a növény és állatvilágot megteremtette, tanácskozott az angyalokkal, szólván : נעשה אדם
kössünk embert'k Az angyalok egyrésze hevesen ellenezte
ezt mondván :  ״ מה אנוש כי תזכרנוMi az ember, hogy megemlékezel róla/^ Vétkezni fog minduntalan, törvényeid és rendeleteid ellen
fog cselekedni és pártos magatartásával boszantani fog téged.
Még az angyalok be sem fejezték tanácskozásukat, midőn Isten
jelentette nekik, hogy a vita immár tárgytalanná vált, mert már
megteremtette az embert.
Valóban az emberi elme alig tud megbarátkozni a gondolattal, az eszmével, hogy Isten valakivel, legyen az bár égi lény,
tanácskozzék. 0, aki maga a tökély és az angyalok gondolatait
Úgy is ismeri. 0, minden lények lénye csak nem szorult mások
tcmácsára? De ha már az angvalok tanácsát kikérte, miért teremtette az embert mégis tanácsuk ellenére ?
Az itt fölvetett kérdésekre egy hasonlattal lehet felelni. Egy
hatalmas, gazdag úr meghagyta szolgájának, hogy egy bizonyos
tárgyat vásároljon számára az országos vásáron és szivére kötötte neki, hogy e tárgy *nélkül ne merészkedjék haza jönni. A
szolga tehát elment a vásárra és a kivánt tárgy csak egy példányára akadt az egész vásáron, melyért a tulajdonos igen magas
árt követelt. A szolga sokáig alkudozott a tárgyra, párszor ott is
hagyta a kereskedőt, de mindannyiszor vissza is tért hozzá engedményeket kérve tőle. Végre már majdnem megegyeztek az
árban, midőn egy kufár az egész adás-vevésről hirt vett. Ez elment a -kereskedőhöz és igy szólt hozzá: Én jól tudom, hogy a
kérdéses táxgy hibás, te is tudod, csak a vevő nem vette észre,
ha megígéred, hogy a vételárból nekem egy részt adsz akkor
nem szólok neki, ellenesetben felhivom figyelmét a hibára és
akkor nem fogja megvenni. Erre a kereskedő indulatosan szólt.
Mi közöd a dologhoz, én nem Ígérek semmit, menj és figyelmeztesd öt, nem bánom. A kufár aztán tényleg fölhívta a vevő figyelinét a hibára, amire a szolga elvesztette vásárlási kedvét. Majd
eszébe jutott, hogy gazdája szigorúan'^ meghagyta neki, hogy e
bizonyos tárgy nélkül haza ne jöjjön és igy kénytelen-kelletlen
mégis megvette azt. Hazaérkezvén gazdája azzal fogadta, hogy
már nincs szüksége az óhajtott tárgyra, mert már alkalmil§^-.»3K'^
maga vett olyat. Most a szolga visszament a kereskedöhö/^^^fe
ft
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szólt: Add vissza a pénzem, mert hibát fedeztem föl a tárgyon,
de a kereskedő nem akarta vissza adni a pénzt hivatkozván arra,
hogy a vevőnek tudomása volt a hibáról, minthogy a kufár előre
figyelmeztette reá.
így cselekedett Isten is. Az ember teremtésének az volt a
czélja, hogy itt a földön tökéletesítse magát. Istent félje, törvényelt teljesítse, parancsait kövesse. De a bölcs alkotó jól tudta,
hogy az ember vétkezni fog, amely esetben az angyalok vádlókként föl fognak lépni ellene és büntetését fogják kérni, bünbánásra
alkalmat sem engedve az embernek. Ezért tanácskozott az angyalókkal, hogy ezek eleve fölhívhassák Isten figyelmét az ember
vétkező hajlamaira. Ha aztán az ember vétkezni fog és az angyalók példás megbüntetését fogják kérni. Isten igy válaszolhasson
nekik: Hiszep ti is, én is tudtam, hogy az ember vétkezni fog, e
tudat ellenére még is teremtettem őt, igy hát, térjen meg és a
büntetésnek nincs és nem lehet helye. Ez ellen az angyaloknak
sem lehet ellenvetésük.
*

Nóach

נה

Kóach és az özönviz.
 ״ אלח תולדת נחEzek Nóach nemzetségei.^^ Bölcs Salamon
mondotta:  מתחלך בתלמו צדיקEzzel azt akarja kifejezni, hogy az
ember a jót magáért :a jóért cselekedje. Vannak emberek, kik
szivük mélyében igen keveset gondolnak a szegényekkel, de
annál többet a világ dicséretével és bámulatával és olykor készék tehetségükön felöl áldozni, csakhogy minél hangosabban és
minél gyakrabban dicsérjék tetteiket. Aztán vannak nemesen érző
emberek is, kik nem kívánnak elismerést, dicséretet, felmagasztál ást, hanem azért segítenek, mert enyhíteni akarják embertársaik nyomorát. Ez utóbbiakról mondja bölcs Salamon: מתהלך
 בתומו צדיקAki nem büszkélkedik, nem hivalkodik cselekedeteivel,
hanem megmárad a maga egyszerűségében, a maga jámborságábán, az megérdemli az  ״igaz ember“ nevet. Példás tettein fölbuzOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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dúlva gyermekei is nyomdokaiba lépnek. Erre vonatkozólag mondta
a világbölcs:  רב אדם יקראSok ember kikürtöli jótékonyságát,
ámde igaz ember elvétve található. Csendben és tiszta szándékkai véghez vitt jótétemények holtak, melyek a sirban élnek, virágok, melyek a zivatart kiállják, csillagok, mik soha le nem tűnnek. Fölötte jó az alamizsna, ha az adakozó nem tudja k i n e k
és az elfogadó nem tudja k i t ő l .
Az igaz jámbor emberek három fokozatát különböztetjük
meg. Az egyszerű jámbor ember neve:  ״ צדיקigazságos.^^ Aki
m'inden irányban kitűnik erényes életmódjában az: ים1 ״ תפtökéletes.^^ Az olyan ember pedig aki erős, kitartó, állhatatos erényei
és erkölcseiben, az elérte a legmagasabb erényfokot  התהלכותa
messzire világitó és tündöklő erkölcsi magaslatot. Ezt a három
fokot érte el Nóach is:  נח איש צדיקNoach igazságos volt, תמים
tökéletes,  את האלהים התהלך נחés örökön Istennel járt Nóach,
azaz : titokban gyakorolta a jótékonyságot, csak Isten tudta.
Szakaszunk első mondatában háromszor emlittetik Nóach
neve, mivel Nóach három különböző állapotban és helyzetben ismerte a világot. Először benépesítve, aztán elpusztulva és végre
újból fölépülve és népesítve.
 ״ בדורותיוNemzetségei közt.“ Majdnem minden ember magán
hordja korának jellegzetes bélyegét. Ritka az olyan ember, aki
környezetének befolyásától, gondolkozásmódjától és charakterétŐl
fölszabadíthatná magát. Nóachról beszéli a Szentirás, hogy בדורותיו
abban a !*omlott erkölcsű korban is jámbor, istenfélő volt, hátha
még jobb, vallásossabb korszakban élt volna. Mások e szóban
 בדורותיוszelíd gáncsot látnak, Így magyarázván :  ־Nemzettségei
közt igaz, vallásos volt, de ha történetesen Abrahám korában
élt volna érdeme eltörpült és figyelmet sem keltett volna.
 ״ והמלא הארק חמםÉs a föld megtelt gonoszsággal.“ Rablássál  ״ כי השחית כר בשרmert megrontotta minden test' az ő útját
a földön.“ Minden teremtmény szemérmetlen lett és bálványt imádott.  ״ כי מלאה הארץ חמםMert a föld megtelt gonoszsággal.“ A
földön elterjedt gonoszság és rablás okozta a pusztulást. Hogy
embertársaink vagyonához ne nyúljunk: ez az emberszeretet legelemibb törvénye, melyhez nem is kell isteni tilalom, maga a józan ész diktálja.
Ama korbeli emberek nem hitték, hogy Isten a jót megjutalmazza és a gonoszságot megtorolja. Azt hitték és vallották,
hogy Isten a magasban székei és nem törődik azzal, hogy mi
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történik a földön és igy az ember bízvást követheti szive* gerjedelmének siigalmát. Ezért hozta Isten az özönvizet a földre ezzel
mintegy documentálva, hogy a jót érdeme szerint jutalmazza, midön megmenti Noacht és családját, de egyszersmind sújtja a gonoszokat, kiket az özönvíz eltöröl a földről.
 ״ עיגזה לך תבת עצי גפרKészíts magadnak bárkát Gófer fából.‘^
Ilajóhoz hasonló épületet és tapaszd be azt belül és kivül sziirokkal. A mentéshez nem volt szükség ez az alkotmány. Isten
e nélkül is megmenthette volna őket, de kívánta, hogy Noach
120 esztendeig építse a bárkát, azon czélból, hogy a nép látva e
nagy előkészülést, annak oka után tudokozódjék és aztán magába
térjen. Rabénu Bachja mondja: Nóach azért nem imádkozott Jstenhez a nép megmentése érdekében, mert látta, hogy nincs közötte
tiz vallásos ember sem, már pedig Abrahám is csak addig könyörgött a szodomaiakért amig azt hitte, hogy legalább tiz jámbor ember él közöttük. Mások szerint Nóach fölöslegesnek tartotta
értök könyörögni, miután Isten 12Ó éven keresztül óva intette
őket és mégsem szálltak magukba. A  תולדות יצחקszerzője szerint
Nóach maga sem hitte, hogy Isten ebbeli szándékát megvalósítani
fogja, lianem csak rájok akart ijeszteni,, hogy megjavuljanak.
 ״ וזה <^שר תעשהEkképen készitsd.'^ Háromszáz könyök a
bárkának hossza, ötven könyök szélessége és harmincz könyök
magassága. Yilágitást csinálj a bárkának, három kamrából álljon
a bárka, a felső: emberek, a középső: állatok és az alsó: ^szemét
és ganaj számára.
 ״ והקטתי את בריתי אתךDe veled megállapitom frigyemet.“
Arra nézve, hogy a bárkába hozandó élelmiszer el ne romolj ék
és hogy kortársai meg ne öljék. ״Menj be a bárkába tenmagad?
íiaid, feleséged és fiaidnak felesége.“ Élelmiszert is kellett vinnie
emberek és állatok számára.
 ״ כי אתך ראיתי צדיקMert téged láttalak igaznak“, de nem
mondja:  ״ צדיק תמיםtökéletes igaz“-nak. Ebből azt tanuljuk, hogy
embertársaink jelenlétében ne soroljuk fel összes érdemeit. Túlcsigázott dicséret és hizelkedés valóságos szellemi méreg. Isten
meghagyta Nóachnak, hogy a tiszta' állatokból hét párt vigyen
magával, a tisztátalanból csak két pá.rt, mert a tisztákból áldózatokat kellett hoznia Istennek.
 ״ כי לימים עוד שבעהMert hét nap múlva esőt bocsátók a
a földre.“ E hét nap a gyásznak volt szánva, minthogy azon időben halt el Meszuselech, aki igen jámbor volt. ומן הבהמה אשר
f
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איננה טהורה
állatból, mely nem tiszta kettőt, Ilimet és ilöstényt.Bölcseink kérdik, miért nem mondja a Szentirás röviden:
,.a tisztátalanból?^^ Felelet: A Tbra ezzel arra akar oktatni benIliinket, liogy választékosai! beszéljünk. Nem akarta e szót basználni:  ״tisztátalair^ mert nem szép szó, már pedig a szó a lélek
egyedüli orgánuma. Egyes rút kifejezések külső foltokat ejtenek
a leiken, mivel a nyelv érzelmünk legliübb tükre.
 ״ אנכי מטטיר על הארץÉn esőt bocsátók a földre negyven
nap és negyven é j j e l .  מפני מי המבולEzzel azt akarja mondani,
hogy Nóacli addig nem ment be a bárkába, inig a viz be nem
szoritotta, mintliogy a végső pillanatig remélte, liogy Isten megkiiiiéli a világot az özönvíztől.  באו אל נחMind a teremtmények
maguktól mentek a bárkába, de csak azok maradliattak benne,
melyeket a bárka magába fogadott. Kezdetben lassú eső jött. Isten időt engedett nekik, liogy még az utolsó perczben is megtérliessenek, de midőn, látta, liogy még mijidig nem térnek meg,
forró víz ömlött reájuk, mely megégette őket.
 בעצם היוםFényes nappal ment Nóacli a bárkába. A gonoszók azt mondták, liogy 11a majd látják Nóaclit a bárkába vonulni
meg fogják ölni, liogy velük együtt pusztuljon el. Erre Isten fényes nappal, szemük láttára küldte Nóaclit a bárkába és még
sem bántalmazliatták.  ויסגור ה'בעדוIsten Oltalmazta Nóaclit a gonoszak és az özönviztől. Egyes bölcsek áliitják, liogy az özönvíz idejében Isten teljes tizenkét liónapon keresztül a nap, a hold és
csillagoknak nem adott fényt. xV bárkát azonban egy fénylő nagy
ékkő világította meg. xV gonoszok vesztüket látva, a bárkát felfordítani igyekeztek, ekkor küldött Isten vadállatokat reájuk,
amelyek megölték őket. Először az állatok pusztultak el az
özönvíz által, azután az emberek, mivel az ember utolsónak teremtetett, igy utoljára pusztult el. De azért is, bogy az általános
pusztulás közepeit, utolsó pillanatban is megtórbessenek. Másdielyütt a Talinud ennek ellenkezőjét tanítja. xVz ember utolsó volt
ugyan a teremtésnél, de első a pusztulásnál. Erre vall a Tóra
szava:  ״ וימה את בל היקוםÉs eltörölte minden álló lényt, amely
a föld szilién volt embertől baromig,‘^ tebát először az embert és
csak azután az állatot.
Először a vizek a begyekkel egyenlő magasságban állottak,
de később a vizek tizenöt könyökkel felülemelkedtek a !legyeken.
 ״ כל אשר נשמתMinden, melynek orrában élő lélek volt, meghalt.^‘
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Ebből megtudjuk, hogy a lélek, midőn elvál a testtől, az orron
át száll ki porhüvelyéből, vagyis azon üregből, amelyen át Isten
belehelte a lelket az első ember testébe, onnan száll ki מכל אשר
 ״ בחרבה מתוMinden ami a szárazon volt moghalt^^, de a halak a
vizben megmaradtak és a vizzel együtt beúsztak a hatalmas
Óceánba.
 ״ וישאר אך נחÉs maradt egyedül Nóaclk^ azokkal, akik a
bárkában voltak. Bölcseink szerint Og Básan királya is életben
maradt, mert az özönviz megérkezésekor felkapaszkodott a bárka
tetőzete alatt levő deszkára és minthogy Nóachnak hit alatt Ígérte,
hogy utódait nem fogja üldözni, az utóbbi megkönyörült rajta,
rést ütött a bárkán, amelyen át élelmiszert juttatott neki. E szó
 אךfogyatkozást fejez ki, mivel Nóach egy alkalommal elfelejtett a bárkában levő oroszlánnak táplálékot nyújtani, amiért az-•
tán az oroszlán véresre marta és igy ^^ך נחvérvesztésben szenvedett Nóach.  ״ ויגברו המיםÉs növekedtek a vizek a földön százötven napig.“
 ״ ויזכר אלהים את נח ואת בל החיהisten megem]ékezett Nóacliról
és minden állatról és minden baromról, melyek vele voltak a
bárkában.“ Rebenu Bachja kérdi, miért nem emlékezett meg a
madarakról? Mivel az állatok és barmok az emberrel egy napon
teremtettek, ezért egyidőben emlékeztettek meg,  ותנח התיבהSzivan hó tizenhetedik napján megállapodott a bárka Arárat hegyein.
 רמבןNachmanides igy irja le az özönviz lefolyását: Először négyven napig és negyven éjjel a viz emelkedőfélben volt eladdig,
hogy tizenöt könyökkel felülemelkedtek a hegyeken, a mélység
minden forrásai felfakadtak és az ég zsilipjei megnyiltak. Százötven napig elhatalmasodtak a vizek. Azután Isten szelet bocsátott a földre, a vizek megállapodtak a mélység forrásai és az ég
nyílásai bezáródtak. Tamuz hóig a bárka négy'könyöknyire inélyen állott a vizben, ezután a hegy csúcsai láthatók voltak. Ah
hó tizedikén nyitotta- ki Nóach a bárka .ablakát. Három héttel
később kiküldte a galambot megtudandó, hogy kevesedtek-e a vizek
a föld szilién. Ilarmincz nap után pedig levette a bárka födelét.
 ״ וישלח את העורבÉs kibocsátotta a hollót.b Nóach igy gondolkozott. A holló úgy sem hasznos állat, ha elpusztul se baj.
De Isten semmit sem alkotott ok és czél nélkül. Egy teremtményröl sem állithatjuk, hogy nem vehetjük hasznát. A hollónak is
magasztos küldetés tartatott fenn. Holló volt, amely Illés prófétának eledelt vitt Juda királyának házából, midőn a prófétát
4
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Acliab üldözőbe vette és az isteni látnok erdőkben bujdosott.
 ״ וישלח את היונה מאתרÉs elbocsátotta a galambot maga mellől.‘^
A bollónál nem áll, bogy elbocsátotta  ״maga mellök^, banem
egyszerűen és kibocsátotta a bollót. Ez azt bizonyitja, hogy a
tiszta állatok vele egy kamrában laktak, de nem a tisztátalan
állatok.  ״ וחנה עלי זיתÉs ime leszakított olajfalevél volt a szájában.^^ Kérdés: Minthogy minden fa elpusztult, honnan vett a galamb olajfalevelet ? Felelet: Kanaán földén nem volt özönvíz és
Így onnan hozhatta. Miért hozott éppen olajfalevelet? Az olajfalevél keserű és igy ezzel mintegy jelezni akarta, jobb a keserű
táplálék a jóságos mennyei Atyától mint a legédesebb eledel az
ember kegyelméből. Csak Isten adományán van áldás.
 יבשה האר^ןMidőn a föld már teljesen száraz volt sem ment
ki Nóach a bárkából, mig erre nézve Istentől engedelmet nem
nyert,  ספר הישרszerint maga az Örökkévaló mondta neki, hogy
még ne menjen ki. Ebből következtette Chanaanja, Misáéi és
Azarja is, hogy a mészgödörből, amelybe Nebukadnecar dobatta
őket, az ő engedelme nélkül ne menjenek ki.
 צא מן התיבהMost megparancsolta Isten nekik, hogy férj
és nő párosán menjen ki, ember és állat egyaránt és a társulást
megengedte nekik, de a bárkában a társulás tiltva volt.
 כי יצר לב האדםAz örökkévaló mondotta: ״Nem átkozom
meg többé a földet az :ember miatt, mert az emberi szív hajlandósága gonosz ifjúságától kezdve és nem fogom többé megverni
minden élő lényt, amint cselekedtem.‘^ A rossz hajlam veleszületik az emberrel, mig a jó hajlam csak tizenhárom éves korában
ébred fel benne és igy a rossz hajlam, mely az emberrel felnőt,
szerfölött hatalmasabb, erősebb a jobb sugallatnál. Hasztalan
buzdít, serkent, sarkal, ösztönöz, ösztökél a hazajáró lelkiismeret?
a ‘  יצר טובjobb hajiam, magasztos érzelemre, jóra, üdvösre, vallásósságra, a  יצר הרעa vétkes gerjedelem, legyőzi, legyűri, fékezi,!
elaltatja, és elhallgattatja a nemesebb érzést.
 ״ עוד בל ימי הארץa föld mindennapjain lesz vetés és aratás,
hideg és meleg, nyár és tél, se nappal se éjjel meg ne szünjenek“. Isten azt mondotta: Nem fogom kiirtani többé az emberekét egyszerre, miként az özönvíz idejében, hanem igenis elpusztitom őket egyenként, egyesek szüléinek, mások elhal áloznak.
Ezért szól az Iiás: lesz vetés és lesz aratás azaz: születés és
halál. Mi által fognak az emberek elhalni?  קור וחםhideg és melég által. Midőn nyár és tél váltakozik keletkeznek á különféle
• •
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betegségek. Ezért böjtöliink  סוכותés  פסחután: שני וחכ׳ישי שני
két hétfőn és egy csütörtökön, mert ezen idötájon változik az
idő. Könyörgünk tehát Istenhez, hogy az időváltozás meg ne ártsón gyönge testi szervezetünknek. A  תולדות יצחקszerzője azt
mondja: Isten megigérte, hogy özönvizet nem hoz többé a földre,
de megbünteti a vétkes emberiséget hidegség és melegség által.
A perzselő nap elfonnyasztja majd a vetést, a fagy pedig megdermeszti, elhervasztja.
 ״ ואך את דמכםEgyedül a ti vereteket, elteteket keresni fo־
gom, minden élő lény kezéből fogom keresni.M ivel Adámnak
el volt tiltva az állatok húsának élvezete, de Noachnak megvolt
engedve. Isten attól tartott, hogy az állatok Noacht megölik, ezért
mondotta: Keresni, azaz: számonkérni fogóm véreteket, élteteket
minden élő lénytől, akár ember, akár állattól, de egyszersmind
hozzá teszi:  ״ ומוראכם וחתכםTőletek való félelem és rettegés legyen a föld minden állatán.
 ״ ויצא נח ובניוÉs kiment Nóach és fiai, felesége és fiai feleségei vele.^^ Miért nem ment ki Noach feleségével párosán, hiszen
Isten azt mondta, hogy társuljon feleségével ? Három dologtól tartott Nóach. Félt, hogy Tsten újból hoz özönvizet és utódait elpusztítja. Erre nézve megnyugtatta Isten, megígérvén, hogy nem
fog többé özönvizet hozni a földre. De attól is tartott, hogyha
gyermekei gonoszak lesznek és nem élnek az Ur parancsa szerint
a vadállat alacsony fokára sülyednek, mely esetben Isten nem
védi az embert a vadállatoktól és ezek utódait el fogják pusztitani. Ezért megigérte Isten Nóachnak: ״Tőletek való félelem és
rettegés lesz a föld minden állatán.V égre attól is tartott, hogy
gyermekei annyira elfognak vadulni és emberi voltukból kivetkőzni, hogy egymást öldöklik és elpusztítják. Ezért mondta Isten
 ״ אך את דמכםvéreteket, élteteket számon fogom kérni minden
embertől.
 מיד כל חיה אדרשנוIla állat öl embert, az állaton fogom
számon kérni. Hogyan, hiszen az oktalan állat nem vonható fele!őségre? Értsd, ha valaki embertársát életétől megfosztja titokban
és nem bizonyítható rá, akkor Isten vadállatot küld a gyilkosra
és általa pusztittatja el.  מיד האדםMiért sorolja fel a Szentirás:
Állattól, embertől, testvértől követelem az ember életét? Ezzel a
Tóra azt óhajtja kifejezni, .hogy négyfélekép történhetik gyilkosság. öngyilkosság utján. Erre nézve azt mondja a Szentirás:
 ״ ואך את דמכםSaját véreteket élteteket fogom keresni.A máso%

•
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dik eset: Ha valaki vadállatot ingerel embertársa ellen és ily
módon megöli. Ezért mondja a Tóra:  כל חיהTO  ״ha állat által
pusztítja el embertársát, akkor is követelni fogom az illetőtől felebarátja életét. A harmadik eset: ‘Felbérelt orgyilkosság, amire
nézve az írás mondja:  מיד אדםha ember által gyilkoltatja valaki
embertársát számon fogom kérni az orgyilkostól felebarátja életét. A negyedik eset, ha valaki megöli embertársát, amire a széntencia:  ״ שופך דם האדםAki ontja az ember vérét, annak vére
ontassék ember által.“
 ״ את קשתי נתתי בענןivemet helyeztem a felhőbe.“ Isten azt
mondta Nóachnak: Jelet adok neked, hogy nem hozok többé
özönvizet a földre. Ha borúlátót boritok a földre, meglátszik a
szivárvány, jeléül annak, hogy bár az emberek gonoszságuk miatt
megérdemelnék, hogy elpusztuljanak, de én megakarom tartani
Ígéretemet. Az iv szélei a földszine irányában állanak, mintegy
jeléül annak, hogy Isten békeszövetséget kötött velünk. Ha szentéletű emberek élnek a földön, akkor a^ béke ezen jele szükségtélén, mivel a jámbor emberek élete elég garanczia arra nézve,
hogy Isten nem fogja elpusztítani a világot. Ezért nem volt látható a szivárvány sem Chiszkijáu király, sem Rabbi Simon ben
Jochui, sem pedig Rabbi Jehosua ben Lévi korában.
Nóach szőlőt ültet. — Bábel tornya.

 ״ ויחל נח אי־ש האדמה ויטע כרםNóach kezdett földmivelő lenni
és ültetett szőlőt.“ Nóach magával vifl a bárkábn szőlővesszőt és
most, hogy a bárkából kijött, elültette. Azért emlittetik a SzentÍrásban az özönvíz után a szölőültetés, mert valamint az emberek
gonoszsága eredményezte az özönvizet, úgy a szenvedély, az iszákosság is bajt, szerencsétlenséget hoz az emberre és aláássa
egészségét. Salamon király is mondotta:  למי אוי למי אבדJaj kétszeresen jaj annak, a ki sok bort vagy egyéb szeszes italokat
iszik. Minden erénynek, vagy érdemnek lényege azon képességben
áll, hogy szenvedélyeinken uralkodjunk, vágyainkat megfékezzük
és csak azt kövessük, amit az erkölcsi érzék javai. Nincs nyomorultabb azon embernél, aki elvesztette uralmát szenvedélye fölött és
lemondott arról örökre. Hajdan, a szent földön az áldásserleget
vízzel vegyítették, mert az ő boruk igen erős, részegítő volt, már
pedig olyasvalamire, ami úgy az erkölcsre, mint a testi szervezetre káros befolyással van nem illik áldást mondani. Ez a szó
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 ויחלazt jelenti, hogy Nóacli, midőn mértéktelenül ivott megszentségtelenült. 0, aki ,előbb igaz ember volt, most hanyatlott érényeiben, mivel részegségében a szemérem ellen vétett, követkézménjeiben fiai is vétkeztek és ő elátkozta egyik fiát. Mily különbség Nóacli és Abrahám közt! Abrahámot az írás נשיא אלדדם
 ״isteni fejedelem^^-nek nevezi, Nóachról pedig beszéli, hogy midőn
szőlőt ültetett, legott  איש האדמהgyarló, földi ember lett.
A Midras beszéli: Midőn Nóacli szőlőt ültetni készült melléje
telepedett a Sátán. ״Mit niivelsz?“ kérdé tőle a Sátán.  ״Szőlőt
ültetek“ volt a válasz. ״Milyen a szöllő ? Édes a gyümölcse és
megörvendezteti az emberi szivet.“ Erre a Sátán társul és segitőül szegődött hozzá. Hozott: bárányt, oroszlánt, sertést és májniot. Ezeket mind levágta és vérét a szőlő nedvével vegyitette,
majd Így szólt: ״íme ez a bor hatása és sajátsága:  ״Ártatlan,
mint a bárány az ember mielőtt bort iszik, bátor, mint az oroszIán, ha mértékletesen élvezi, undorító, mint a sertés, ha a kelle־
ténél többet iszik, de hasonló a majomhoz, ha túlságos sokat
iszik.“
•
Ne légy rabja szenvedélyednek, mert az egész fejezetben,
melyben Nóach szőlő ültetése van leírva, gyakran ismétlődik e
kifej ezés וי
 ״ ויחלkezdett“  ״ ויטעültetett“  ״ וישתivott“ ויתגל
״feltakaródzott“ stb.  ויתגלannyit is jelent mint:  ״száműzetett.“
Izráel tiz törzse a mértéktelen dőzsölés következtében száműzetett
Izráel országából, amint mondva van:  ״ השותים במזרקי ייןakik
öblös edényekből iszik a bort.“ Hasonló sors érte Juda és Benjaniin törzsét.  ״ וגם אלה ביין שגו ובשכר תעוEzek is bor és szeszesital élvezete következtében kerültek tévútra és tértek le a helyes
ösvényről.“
 וירא חם אבי כנעןKanaán, Cham fia látta atyja meztelenségét
és elbeszélte Chamnak, ez pedig elmondta testvéreinek: Sém és
Jáfethnek. Cham és fia mulatott rajta. Sém és Jáfet azonban, —
de kiváltképen Sém — vettek ruhát és befödték atyjuk meztelenségét. Ennek érdemében kapták Sém utódai  מצות ציציתa szemlélőszálakról szóló törvényt, melyet ruháikon viselnek. Jáfet is
áldásban részesült, mivel Sémnek segitkezett a betakarásban. Ellenben Cham büntetésben részesült olyképen, hogy utódai az Assyr
"király hatalmába kerültek, kiket meztelen állapotban, nyilvánosan
hurcoltak végig a harcmezőről a fogságba. Midőn Nóach mámorából kijózanodott és megrudta Cham gyalázatos viselkedését elátkozta Kánaánt, Cham negyedik fiát. Miért csak fiát és nem ma^
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gát Chamt? Mivel Cham egyike volt azoknak, kiket Isten az
özönviz után megáldott, ezért Nóach nem Chamt, hanem annak
fiát sújtotta átokkal.
 ״ ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנהNóach élt az özönvíz után
liáromszázötven esztendőt. Nóach összes napjai kilönczszáz és ötven esztendő volt.^‘  ״ ואלה תולדות בני נחEzek pedig Nóach fiainak
nemzettsógei.^^ Hetven férfiről tesz emlitést a Szentirás, akik Nóach
fiaitól származtak és ezektől származott hetven különböző nyelvű
nép. A Tóra csak azért sorolja fel a következő nemzedékeket^
mert megakar ismertetni bennünket Abrahám keletkezése és származásával. Ugyanis ezek révén tudjuk meg, hogy Abrahám
Sémtől származik.
Rambán mondja: Abrahám tanuskodJiatott a világnak Isten
által való teremtése mellett, ntínthogy Abrahám negyvennyolcz
éves volt, midőn Nóach meghalt és igy Abrahám még beszélt
kortársával Nóachchal. Ez utóbbi elmondta neki, hogy az ő atyja:
Lemech még látta 'Adámot aki sokat beszélt neki e világ teremtéséről. Abrahám viszont elmondta Izsáknak és Jákobnak. Az
utóbbiak még ismerték Sémt, aki ecsetelte előttük az özönvizet
és a mentő bárkát és Jákob tovább adta a hallottakat gyermekeinek. E célból emliti a Szentirás Sém és gyermekeinek neveit
és származásait.
^  הוא החל לדדות נבור בארNimród istentelen gonosz volt, 0
adta a tanácsot nemzedékének, hogy Istentől elpártolva Bábel
tornyát épitse. Ezért, ha hajdan valakit megakartak bélyegezni
és gúnyszóval illetni, azt mondták neki:  ״Olyan gonosz vagy és
arcátlan, mint Nimród “ 0  ״ הוא היה נבור צידhatalmas vadász volt
Isten előtt.“ Édes szavaival és rábeszélő tehetségével elvadászta
a hiveket Isten elől. A Talmud szerint azt a köntöst, amelyet
Isten Adámnak készített Nóach örökölte, ez pedig Nimródnak
ajándékozta és minthogy e köntösön az összes vadállatok és madarak ábrázatjai láthatók voltak, valahányszor Nimród magára
öltötte, az állatok hozzáfutottak és meghajták magukat előtte.
Ezáltal nagy tekintélyre tett szert kortársai között elannyira, hogy
királyukká választották.
Ebben a tisztségében és állásában kezdte rábeszélni alattvalóit.  ״ הבה נבנה לנו עירf ö l! Építsünk magunknak várost és tornyot, melynek csúcsa égig érjen.“ Húsz mértföldnyi magasra épitették már a tornyot, melynek keleti és nyugati oldalán lépcsőfokozatot készítettek. Akik téglát vittek fel a keleti oldalon szállf
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tak f?)], visszamenet pedig a nyugati lépcsözetet használták,
nehogy egymással összeütközzenek. Közönnyel vették, mind(‘!!
megilletödés nélkül, ha valaki leesett a toronyról, mert emberanyagban nem volt hiány, de bezzeg bánkódtak, ha egy tégla
esett le, ami által a munka némi késedelmet szenvedett. Ábrahám gúnyosan megmosolyogta egész ténykedésüket.
Ama korbeliek korlátolt felfogásukkal igy okoskodtak :  ״Isten az égben akar székelni, nekünk pedig a földet adta csupán. Nos, mi fölszállunk az égbe és ott fogunk uralkodni. A
torony csúcsára bálványt állitottak, kardot adván kezébe, hogy
olyan szinezete legyen a dolognak, mintha a bálvány Isten ellen
küzdene. A Midras szerint: a sok vagyon és földi javak tették
az embereket elbizakodottá és kevélylyé.
Az özönviz idejében élt nemz(‘dék azért pusztult el, mert az
emb(‘rek egymással szemben gonoszak voltak, rablás, erőszakoskodás napirenden volt. Ellenben a Bábeitorony épitése korában
az emberek egymást szerették, egységc'sek voltak, békesség és
egyetértés uralkodott közöttük, ezért, noha Isten ellen vétkeztek,
Isten nem pusztította el őket csak megzavarta nyelvüket és elszélesztette őket a föld egész színén. Ebből következteti a Talmud,
hogy mi sem üdvössebb az emberiségre nézve, mint a béke.
Még ha Izráel bálványimádó is, de ha békesség honol közte.
Isten igy. nyilatkozik:  ״Nem bánthatom Izráelt, mivel békében
és egyetértésben él.^^
így gondolkozott ama pártos nép : llatszáznegyvenhat év
után az ég meglazul, ezért szükséges, hogy az ég számára négy
nagy oszlopot készítsünk, amelyekkel megtámaszthassuk. Három
különböző nézet uralkodott köztük. Az egyik csoport igy vélekedett: Fölmegyünk az égbe és ott fogunk lakni, (!zeket szétszórta Isten a föld különböző tájékára. A másik csoport azt
mondta: Fölmegyünk az égbe és ott bálváiiyt imádunk, ezeknek
nyelveit zavarta meg Isten. Végre a harmadik csoport föl akart
szállni az égbe, hogy Isten ellen hadakozzék, ezt a csoportot
elátkozta Isten. Rabbi Jochanan szerint, e hatalmas torony egy
része elégett, a másik része bedült, a harmadik része fennmaradt.
 ״ ונבלה ש ם שפתםZavarjuk meg ott n y elv ü k et.A Talmud
állítása szerint Isten az angyaloknak mondta  ״zavarjuk meg nyelvűkét és aztán osszuk fel őket hetven népfajra különböző nyelvezettel.^^ Aztán sorsot ve‘tett Isten a trónusa körül szolgálattevő
hetven angyal között, minden angyalra egy —egy nemzet esett.
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Abrahám és utódainak sorsa pedi^ az Örökkévalóra esett. Ez az
amit az irás m onj:  ״ בי חלק ח' עמו יעקב חבל נחלתוAz örökkévaló osztályrésze Jákob és utódai az ő birtoka.“ ]Minthogy pedig ajkukkal vétkeztek szólván: ״Épitsünk várost és tornyot“
ezért bünt(‘tte Isten őket, hogy nyelvük összezavarodott. Azelőtt
valamennyi a szent nyelvet beszélte, most nem értette többé
senki egymást. Ha valaki fejszét kért, lioztak neki követ. Végre
is kénytelenek voltak az épitést abbanhagyni.
 ״ אלה תולדות שםEzek Sém nemzetségei.“ Miért említi a
Tóra Nóach utódainál csupán ho,s;y meddig éltek és kiket nemzettek, de halálukat nem emliti, niig Adám utódai, vagyis az
özönvíz előtti nemzedékeknél halálukról is tesz említést? Mert
Sémtől származott Dávid háza és a jövendőbeli ! משי דmegváltó,
akiről az írás azt mondja: חיים שאל ממך נתתה לו אורך ימ^ים עולם ועד
״Elet(d kért tőled, adtál neki hosszú kort, örök életet.“ Továbbá
azért nem emliti Nóach utódainál a halált, mert általuk épült újból
a világ, ellenben Adárn ivadékai egész Nóachig okozták a világ
rombadülését és elpusztulását. Végre az özönvízig az emberek
magas kort értek el és utóbb elhaltak, de Nóach utódai nem
értek el ily magas kort, ezért nem emliti korai halálukat.
 ״ ויפת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדיםÉs meghalt Hárán, atyja Terach előtt szülőföldén Úr-Kaszdinban.“ Áhrahám feláldozta magát az isteni eszméért, ezért részesült
abban a rendkívüli kitüntetésben, hogy Isten beszélt és közieke־
dett vele. Abrahám ugyanis rendithetlen hite miatt tüzeskemencéhe dobatott, de Isten megmentette öt. Terach bálványokkal
kereskedett. Egy Ízben Abrahámot bízta meg az eladással és
midőn vevő érkezett az üzletbe bálvány szobrocskát vásárinndó,
Abrahám e kérdésscd fordult a vevőhöz:  ״Hány éves vagy?
 ״Hatvan“ volt a felelet. Ekkor igy szólt hozzá ábrahám:  ״Hogyan hatvan éves vagy és leakarsz borulni bálvány előtt, mely
csak egy napos, hiszen e bálvány csak ma készült?“ Pirulva és
szégyenkezve távozott a vevő az üzletből. Másszor ismét asszony
hozott egy tál tésztát a bálványnak áldozatul. Abrahám vette a
tálat a bálványok elé tette, aztán fogott egy botot és összevissza, darabokra törte a bálványokat, de a legnagyobbikát épségben hagyta és a botot a kezébe adta. Midőn Terach hazaJött és e nagy pusztulást látta indulatosan szólt Abrahámnak :
 ״Ki cselekedte ezt?“ Mire Abrahám igy felelt: ״Egy asszony
hozott süteményt áldozat gyanánt a bálványoknak. Ezen összef
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vesztek a bálványok, ekkor vette a nagy bálvány ezt a botot és
társ-nit darabokra tö r te M o s t Terach dühösen kiáltott Ábrahámra : ״Hazudsz ! Hiszen a bálványnak nincsen esze, sem ereje,
sem akarata/^  ״Úgy“ — szólt Abrahám — akkor meg miért
imádjuk őket. Ezek után Terach kiszolgáltatta Abrahámot Nirnródnak. Az utóbbi szigorúan meghagyta neki, hogy boruljon le
bálványa előtt, de midőn Abrahám Nimród parancsának ellenszegült tüzes kemencébe dobatta. Hárán ki e jelenetnek szemtanúja volt igyen okoskodott: Ha Abrahám sértetlen marad a
tűzben, akkor én is az ő hitét követem, de ha* nem menekül a
tüzhalálból, akkor Nimród bálványát imádom. Midőn pedig Abrahám Isten kegyelméből sértetleiiül jött ki a tüzeskemencéből
Hárán is megtagadta a bálványszolgálatot. Ekkor Nimród öt is
bedobatta a tüzes kemencébe, de bizony Hárán elég(d,t és oda*
veszett és mivel Terach e tüzpróbánál jelen volt, de meg azért
is, mert ö okozta fia halálát, ezért olvassuk a Szentirásban
 וימת חרן על פני תרח אביוHárán meghalt atyja Terach színe előtt.
 ״ ותהי שרי עקרה אין לה ולדSzáraj pedig magtalan volt, nem
voltak neki gyermekei
Miért e fölösleges kitétel: ״nem vol• tak neki gyermekei
Hiszen e szóból:  ״magtalan^^ eléggé
érthető, hogy nem voltak neki gyermekei? Ámde vannak nők
kik hosszú időn által nem szülnek, évek után mégis hoznak gyérmeket a világra. Ámde Száráj sok év után sem szült, ezért
mondja az írás :  ״Száráj magtalan volt,^^ de nemcsak kezdetben,
hanem egyáltalában
״
nem
voltak
neki
g
y
erm
ek
ei.E
zért
elhaf^
tározta Abrahápi meg Száráj, hogy Kanaán országba vándorolnak, hátha ott e szent országban inkább nyernek utódokat. Mivei pedig Abrahám a család legelőkelőbb tagja volt, összes családtagjai követték öt Kanaánba. Abraham azonban ismert
szerénységénél fogva atyját tartotta a családfőnek, ezért olvassuk
f a szentirásban ויקה תרח את אברהם בנו ואת לוט
*  ״Terach vette
Abrahámot és Lotot Hárán fiát, Szárájt, az ö menyét és kiment
velük Ur-Kaszdinból.^^
 ״ וימת תרח בחרןTerach meghalt Charanban*^ Sém fiai és
utódai közül Terach az egyetlen, akinek haláláról megemlékezik
az írás. Miért? Azért, hogy Abrahámról az utókor föl ne tehesse,
hogy háládatlan volt atyjához és otthagyta a szülői házat elvándorolván Kanaánba.
Terach meghalt. A gonoszok és istentelenek már életükben
is olyanok mint a holtak, azaz : erkölcsi holtak. Ilyen volt Terach
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is. Jóllehet, hogy Isten azt mondotta Áhrahámnak : ואהה תבוא אל
 אבותיך בשלוםés te békében térsz s z ü l é i d h e z , amiből következtetni lehet, hogy Terach is részesült a mennyei üdvösségben,
de ez fiának érdeme volt. Abrahám kedvéért befogadta Isten Teracht dicsőségének égi fénykörében. Ez alkalommal tehát a gyűmölcs mentette meg a fát. Valamint a szentélyben az olaj és bor,
melyet az oltárnál használtak megmentette az olajfát és a szőlőtőt
az oltártüztől (mivei minden más fát lehetett használni az oltáron,
kivéve olajfát és szőlőtőt), a íjiely esetben is a gyümölcs megmentette a fát, igy Abrahám is megmentette atyját a pokol tüzétől.
Ebből egyszersmind azt is tudjuk m0g, hogy a fiú megmentheti atyját, de szülő érdeme nem menti meg, gyermekét a méltó
büntetéstől. Abrahám megmentette Teracht, de- ״nem volt képes
megmenteni fiát Jismaelt. Erre vonatkozik a Tóra ezen kijelentése
 ואין מידי מצילSenki, tehát Abrahám sem menthette meg a gonősz Jismaelt.
\
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אהל יעהב
בל ב ר בא לפני
 ויאמר אלהים לנח,,És mondá isten Nóacimak :
minden t( tnek vége elérkezeti: előttem.‘^ Ehettek az elpusztulásra
 ״ כי מלאה הארץ ח ם מפנn ért megtelt a föld erőszakkal általuk.“ Egyik a másiktól^ rabol, zsarol, lop. Hasonló ez az eset
ahoz a  ׳bi:onyos emberéhez, aki embertársait ebédre hivta meg
és mindegyik elé egy-egy adag kenyeret adott. A vendégek azonbán egymástól erőszak osan elkapták a kenyeret. Mit tett mármost
a házigazda? Veszi a kenyeret és elzárja, oda szólván vendégeinek: Minthogy ily erőszakos, modortalan magatartást tanusittatok,
most már nem kaptok se nmit. így cselekedett Isten is. Látta,
hogy az emberek egymás szájából kirántják a kenyeret, rabolnak
és erőszakoskodnak azt mondta tehát a földnek, hogy ne adjon
többé gyümölcsöt, termést az embereknek. Ez az amit a Szentirás
mónd:  ויאמר אלהים לנחisten azt mondta Nóachnak: Észlelem,
bog} az emberek egymást rabolják, ami által a megrabolt szénved rövidséget, de a rabló konchoz jut, ezért קץ בל בשר בא לפני
minden testnek vége érkezettel előttem, hogy végkép elpusztítsam
őket, olyképen  בי מלאה הארק חמםhogy a föld telve lesz rablássál, és rieni adja termését többé ami által elromlik, elpusztul minden lény  מפניהםsaját gonoszságuk és rosszaságuk miatt.
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Az ember vajmi könnyen felejt, rövid az emlékezete. Az
idí) szalad és mint egj kiáradt folyó magával sodor mindent, ami
útjában akad. Egyik esemény a másikba torlódik a rolianó idő
forgatagában olyan sűrűén és oly nagy mennyiségben, hogy az
embernek ideje sem marad — emlékezni. Isten özönvizzel sújtóttá a bűnös nemzedéket, az ember azt hilietné, hogy a későbbi
nemzedék ezen okulni fog. De mit látunk? Tiz nemzedék élt
Nóachtól Abrahámig és mindmegannyi föllázadt Isten uralma
ellen. Ott látjuk a Nimródokat, a Babeltorony épitőket és hasongondolkozású társaikat. El volt felejtve az özönviz. Isten
haragja, a szörnyű büntetés. Jóllehet, hogy Isten a felejtés térmészetét az ember javára oltotta szivébe, mert, ha az ember nem
felejtene, és örökös búban — !)ánatban élne, agyonsanyargatná
magát. De az ember Isten ezen adományával rútul visszaél és
elfelejti Isten büntetését, parancsát, jutalmazását, jóságát. Az írás
mondja:  ״ צור ילדך ת שי ותשכח אל מחוללךA kősziklát, ki szült téged elhanyagoltad és mcgfeledkezél Istenről, nem ződről.E zt
egy hasonlattal lehet megvilágítani. Yalaki tanácsot kért társától,
mivel sok adóssága volt és több oldalról lett perelve. Barátja
tehát azt tanácsolta neki, hogy őrültet színleljen mindannyiszor,
ha az adósságot tőle követelni fogják. Ezt a tanácsot meg is fog idta s midőn a hitelezők látták, hogy őrült, azt mondták: Hagyjuk, eléggé meg van már büntetve úgyis. Egyszer aztán maga a
tanácsadó követelte tőle adósságát* mire ismét őrültet színlelt,
vele szemben is. Most mérgesen kifakadt ellene barátja. Hiszen
én adtam neked a tanácsot, hogy ilyen furfanggal szabadulj hitelezőidtől és most velem szemben is űzöd e játékot, visszaélve jóSágommal.
Isten ajándékozta és áldotta meg az embert a feledés térmészetével:  צור ילדך תשיa kőszirt oltotta beléd a feledés jótékony ádományát és te háládatlan ellene fordítod jóságát: ותשבח
 אל מחוללךmegfeledkezel róla, teremtődről, nemződről, jóságáról
és bűntető erejéről.

Lech-Lecha
9

ílbram és Száráj.
: tBöics Salamon mondotta:  רעה כסילים ידוע1 הולך את חכמים יחכם
;לAki bölcsekkel tart maga is bölcs lesz, aki pedig botorokkal
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társalog maga is botorrá válik/^ Milliók között nincs talán egy,
ki azon társaság befolyásának, melyben él, ellent tudna állni.
Ezért keresnünk kell a jók társaságát, de kerülni a gonoszokat,
mert a jó embertől erényt tanulunk a rosszak pedig megrontják
erényünket, megmételyezik lelkünket. Ha már a ragályos betegséggel
sújtott ember társaságát kerülnünk kell, mennyivel inkább *tartózkodjunk olyanoktól, kik lelkünket megfertőzhetik. Ezért mondja
a Talmud:  ״ או לרשע ואוי לשכינוJaj a gonosznak, de jaj szomszédjának is.^^ Mivel pedig Ábráin Isten törvényei szerint akart
élni még mielőtt azok kötelezővé váltak, ezért mondta neki Isten:
 ״ לך לך מארצך וממולדתךMenj el hazádból és szülőházadbók^ azaz :
kerüld a gonoszokat. Hasonló ez — szól a Talmud — illatszerhez, mely büzhödt helyen van, ahol illata nem érezhető, de ha
tiszta helyre tesszük, kelleme, illata szerteárad és érezhető lesz.
Ábrám erénye, jámborsága ott a gonoszok között eltörpült, elenyészett, szükséges volt tehát, hogy távozzék tőlük.
Tizszer kisértette meg Isten Abramot, hogy kipróbálja erős
hitét. Az első az volt, hogy hazáját ott kellett hagynia és idegenbe vándorolnia, a tizedik pedig az volt, midőn az Örökkévaló
meghagyta neki, hogy egyetlen, szeretett fiát áldozza fel Isten oltárán. Az első oly nagy próba volt, mint a tizedik. Ezért hasonlit az
első felszólitás a tizedikéhez. Itt azt olvassuk:  ״ לך לד מארצךMenj
el hazádbók'amott ])edig : , ״ לך לך אל אר^[ המורידMenj el Morijoh
földjére.^‘ Ebből azt tudjuk meg, hogy a hazát, azt a rögöt, ainelyen bölcsőnk ringott elhagyni, oly nagy áldozat, mint önmagát
föláldozni.  ״Szivet cseréljen az, ki hazát cserél. ^‘״E szóban: haza
foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összesége. Hol Isten napja legelsőbben rád veté sugarát; hol az első
emberi szem mosolygott bölcsödre, hol anyád először kebelére
szorított: ott gyökerezik szeretet: A hazát elhagyni a legnagyobb
áldozat, amit tőled megkivánhat Isten.
 ״ ואעשך לגוי גדולÉs teszlek nagy nemzetté.‘^ Az utazás három
fog\ atkozásnak okozója. Az ember az úton nem terjeszkedhetik.
Az utazás továbbá fogyasztja a vagyont és kisebbíti a hirnevet,
mivel idegenben nem ismerik eléggé. Ezért tartotta Isten szűkségesnek öt három irányban megnyugtatni, mégpedig: ואעשך לגוי
״ גדולEs teszlek nagy neriizetté ^־azaz, hogy terjeszkedni fogsz.
Továbbá :  ״ ואגדלה שמךnagygyá teszem nevedet, azaz : terjesztem
hirnevedet a messze távolban is, végre:  ואברכךmegáldalak nagy
vagyonnal, sok földi javadalommal.
יח, ״ ודÉs áldásosztó leszesz.“ Eddig én osztottam az
%
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áldást. Megáldottam Adám és Nóaclit, most téged bizlak meg az
áldással. Aid meg mindazokat, akiket áldásra méltónak tartasz.
 ואברכה מברכך,,Aldóidat megáldom és átkozóidat megátkozom.^‘
Jelesebben : Én előbb megáldom azt, aki téged áld, hogy áldása
rajtad megfoganjon és aki téged átkoz, azt én előbb elátkozom,
hogy átka rajtad ne teljesüljön.
A Midras mondja: E szó:  לך לךszáínbetüi: száz. Ez arra
vall, hogy Abrahám száz éves korában fog gyermeket nemzeni.
A Talmud szerint öt dolog változtatja jóra az emberre vonatkozó
végzetet:  ״ צדקהJótékonyság^' amint mondva van: וצדקה תציל־
 ״ ממותJótékonyság megment a korai haláltól."  צעקה,^imádkozás,
fohászkodás" amint a Szentirás mondja: דצעקל אל ה' בצר להם
 ״ וממצוקותיהם יוציאםEs felkiáltanak nyomorúságukban az Örökkévalóhoz és ő sanyaruságukból kiszabadítja őket."  שינו השם:  ״Névváltoztatás." Miként Szárájról mondja az írás : ישרי כי
לא תקרא
 ״ שרה שמהNe Száráj, hanem Szárának ne;/eztessék" akkor gyermekei
lesznek neki.  ״ שינוי מעשהCselekedet megváltoztatása" rosszról
jóra és egyes bölcsek szerint:  ״ שינוי מקוםHelyváltoztatás" köveikeztében változik sorsunk is.
Berachoth tractátusban mondja Rabbi Jehuda : Há mm dolog
rövidíti az emberi életet. Ha a Tóráhc’z hívják az emberi és vem megy,
mert a biblia mondja:  ״ כי היא היי^ זאורך ימיךEz a te életed és
napjaidnak meghossz ibbitója." To\ ábbá, ha áldásserl ־gél tisztelik meg az embert és nem akar a serlegre áldást mondani,
amint mondva vari:  ״ ןאברכהמברכיםAz áldót megáldoi 1", és ha
miaki büszkélkedik és fennen hőre ja fejét, mii ént József, aki
,zért halt el hamarább valamennyi testvéreinél, mert ki ^sé büsz:élkedett. A kevélység bűn, midőn önbecsülésünket massal is
éreztetjük. Könnyebb a hegyet tövibel kiemelni, mint az emberi
szívből a kevélységet kiirtani. Mélyen fészkel a szívben és sok
bajnak, bűnnek és véteknek kútforrása.
 ״ וילד אכרם כאשר דבר אליוÁbrám elment, amint szóllott hozzá
RÍ Örökkévaló, vele ment Lót. Ábrám pedig hetvenöt esztendős
veit, mikor kiment Cháránból." Mivel ilbram hetvenöt éves korábán kénytelen volt idegenbe vándorolni, ezért Isten azzal kárpótolta, hogy egyik származóttja: Eszter Izráel egykori szabaditója
hetvenöt éves komban lett királyné. Ezért nevezték  הדסהnak,
mert e szónak számaránya hetvenöt, magát ' szót is egyszámnak véve.
 ״ ואת הנפש אשר עשי בהרןÁbrám vitte magával a személyzer
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tét, melyet Charánban szerzett.“ Nem lett-e volna czélszerübb előbb a
helyet megismerni, ahol le fog telepedni és aztán a személyzetet és
összes szerzeményét oda vinni ? Ámde Ábrám bizott Istenben és remélte, hogy olyan országot jelöl la számára, ahol személyzetét eltarthatja.  אשר עשו בחרןEzt igy is lehet érteni: Ábrám férfiakat,
Száráj pedig nőket téritett meg, ezért nevezi az írás a személyekét szerzeményének. Izsák hasonlóan cselekedett. Ezt a*következő
mondatból tudjuk:  וישב יעקב בארץ מגורי אביו,,Jákob letelepedett
azon országba, amelyben atyja a térítési munkát végezte. Az ő nyomdókában járt Jákob is : ויאמר יעקב אל ביהו ואל כל אשר עמו הסירו את
 ״ אלהי הגברÉs szóUott ' köb családjához és mindazokhoz kik
vele voltak: távolitsátoL el az idegen Isteneket.“
Bölcseink azt tanították, hogy aki embertársa fiát a Tórával
megismerteti, mások szerint pedig, aki felebarátját jótettre serkenti, annyi mintha nen .ette volna.
 ״ ויעבר אברם בארץ עד מקום שכםÁbrám bejárta az országot
Sechem helyéig.“ Sechemben könyörgött Istenhez, hogy utódai
majdan győzzenek ezen a helyen.  ״Es elérkezett Mamre ligetébe“
ahol egykor utódai hit alatt fogadják el a Tórát és üdvös szabályait. A  תלדות יצחקmondja: Ábrám zarándokolt varosról-városra és terjesztette az igaz hitet. Ezért volt Ábrámnak szüksége
Isten áldására azaz: vagyonra és hírnévre, mert ismeretlen és
szegény ember tanítása semmibe sem vétetik. Különben feltűnő
volna, hogy Ábrám jutalom kedvéért imádta Istent, mivel Isten
vagyont és hirnevet Ígért neki, ami nem illő és nem méltó érényes emberhez. De Isten igy szóit hozzá:  ״Te hirdetni akarod
nevemet és az embereket elterelni a bálványimádástól? Ezt csak
úgy érheted el, ha gazdag és hírneves ember lész.“ A vagyonnak
becse csak föltételes, mert eszközül szolgál céljaink elérésére.
Gazdagság nemes érzelmű ember kezében világot boldogító eszköz. A pénz áttör az őrségen és a sziklavárakat könnyebben töri
szét, mint a villám. Csak azt, aki vagyonos tartja a világ jeles,
bátor, igazságos és bölcsnek, következésképen meg is hallgatják
tanácsát, oktatását, útmutatását.
Miért mondja Isten:  ״ ואברכה מברכךMegáldom áldóidat“, tehát
a többesszámban, inig az átoknál azt mondja:  ״ ומקללך אארÁtkozódat elátkozom“ egyes számban? Mert Ábrahám, ki sok cmbért közelebb hozott Istenhez több embertől kapott á'dást, ellenben
csak egy átkozója volt: Nimród, akiről bebizonyította, hogy nem
Isten, miként ő azt a néppel elhitetni akarta. Ezért szól az írás:
 ״És átkozódat (Nimródot) elátkozom.“
I
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 ״ ויבן מזבחEs épített öltárt^^, de nem mondja, hogy hirdette
Isten nevét, mert kezdetben, midőn általános erkölcstelenség iiralkodott az országban, még nem merte nyilvánosan Isten nevét ismertetni.
Később azonban már azt olvassuk : ' ״ ויקרא ב ש ם הÉs liirdette Isten
n e v é t .  ״ והבנעני אז בארץKanaáni akkor az országban volt.‘^-Kétszer olvassuk ezt a kijelentést. Mivel Abraháni pásztorai civakodtak Lót pásztoraival, Abrahám figyelmeztette Lótot, hogy ne
civakodjanak, mert Kanaáninak ez könnyen visszatetszenék. Másodszor pedig azért emliti Kánaánt, mivel Abrahám nem merte
térítési munkáját Kanaán,jelehlétében megkezdeni.
Miért vándorolt ki Abrahám Kanaán országból az éhinség
idejében, hiszen Isten ezt az országot jelölte meg neki lakóhelyül?
De Abrahám attól tartott, hogy a köznép befogja öt vádolni Kanánnál, hogy téritési munkája következtében jött az éhinség az
országba. Kiváltképen, hogy ez volt az első éhinség, mely a vi!ágon volt és ez az időpont összeesett Abrahámnak Kanaán országban történt letelepedésével.
 ״ הנה גא ידעתיíme tudom, hogy széptekintetu asszony vagy.^^
Rendesen az ut fáradalmai csökkentik az arcz szépségét, de a te
szépséged nem szenvedett az utón sem, ezért csak most tudom,
hogy milyen szép vagy: Es lészen, ha látni fognak téged az
egyptomiak, ezek a feketebörüek, akik ipég soha sem láttak szép
asszonyt és megtudják, hogy feleségem vagy engem megölnek,
hogy feleségül vehessenek téged. Ezért mondd, hogy testvérem
vagy, akkor legalább életben hagynak engem. Rebenu Bach ja,
Nachmanides nevében mondja: Ábrám hibázott azzal, hogy abbeli
félelmében, hogy öt megölik feleségét, férjes asszonyt, másuak
átengedte. Neki biznia kellett volna Istenben, aki okot-módot fog
találni, hogy őt az esetleges haláltól megmentse. Azzal is hibázott, hogy az éhinség miatt otthagyta Kanaán országot. Ezért
büntette Isten Abrámot utódaiban, hogy négyszáz évig rabszolgák
legyenek azon országban, melyben ősük Ábrám vétkezett.
Bölcseink szerint, nem ezen vétek következtében lettek Abrám utódai rabszolgaságra Ítélve, hanem azért, mert Ábrám azt
mondta Istennek:  ״ במה אדע בי אירשנהMi által tudhatom meg,
hogy utQdaim örökölni fogják Kanaán országot^' amivel némi
bizalmatlanságot árult el. Mintjiogy pedig az egyptomi rabszolgaság csupán hibás, vétkes beszéd következménye volt, ezért nem
tartott tovább négyszáz esztendőnél. Ámde a jelenlegi száműzöttség, részint gonosz tervek, másrészt rossz cselekedetek, de még
az. irigység miatt is méretett reánk, ezért tart oly soká.
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 רמבןNaclimanldes mondja‘: Száráj nem akart valótlant mondani, ezért nem mondta, liogv ö Ábrám nővére, hanem midőn az
Egyptomiak meglátták és elcsodálkoztak rendkívüli szépségén és
maguk közt tárgyalták, hogy ez a nő méltó a királynak. Ábrám
, maga úgy nyilatkozott, hogy Száráj az ő nővére, de Száráj nem
szólt semmit. Ezért midőn később kitudódott a dolog. Fáraó csak
Ábrámnak tett szemrehányást, szólva:  ״ מה זאת עשיתMit cselekedtél, miért mondtad, hogy nővéred ő^b de Szárájnak nem tett
szemrehányást, mivel ő egy szóval sem állította, hogy ő Ábrám
nővére.
Méltán feltűnik, miért gyanúsította Ábrám az egyptomiakat,
azzal, hogy Száráj miatt me׳gölik, de nem tartott attól, hogy férjes nőt elvegyenek ? Ábrám igy gondolkoz.ott: Igaz az emberölés,
a gyilkolás minden jogállamban és igy Egyptoml)an is el van
tiltva, de hátha az egyptomiak két rossz között a kisebbiket fogják választani éá őt megölik, amivel csak egyszer vétkeznek, inig
ha férjes nővel élnek minduntalan, azaz ameddig csak vele élnek
folyton vétkeznek. Mások szerint Ábrám válólevelet adott Szárájnak, mielőtt Egyptomba érkeztek, hogy szabad legyen és az
egyptomiakat bűncselekményhez ne segítse.
 ״ ויהי כביאאברם מצרימהEs lőn midőn Ábrám bement Egyptó m b a .H á t Száráj hol volt? Álirám elrejtette egy szekrényben,
de midőn a vámházhoz ért, kinyitották a szekrényt, megtudandó,
hogy milyen áru van benne és meglátták Szárájt.  ״ ותקה האשהEs
az asszony vitetett Fáraó házába.“ A Talmud tiz próbát említ,
amelyen Abrahám keresztül ment és a tiz megpróbáltatás ötödiké
volt, hogy feleségét Fáraó házába vitték. Mivel pedig ez Feszach
napján történt, ezért hozott Isten Faraóra P«6zach napján nagy
csapást. Ez a Peszach tehát előjele volt ama későbbi PesZachnak,
amelyben Isten meg fogja sújtani Fáraót és egész házát.
Fáraó írásba foglalta az ajándékot, mit Szárájnak adott u.
in. aranyat, ezüstöt, rabszolgákat és Gosen tartományát. Ezért
lakott Izráel később Gosenben, jogos birtokában.
A hatodik megpróbáltatás volt, hogy hatalmas királyok háborúba elegyedtek vele és Lótot foglyul ejtették, de Michael angyal hírül hozta neki Lót esetét, amint mondva van: ויבא הפליט
 ״ ויגד לאבדםJött a menekült és jelentette Ábrámnak“. A menekült alatt Michael angyal értendő. Ekkor Ábrám üldözőbe vette
az ellenséget, utólérte és sikerült testvérfiát Lotot a fogságból
kiszabadítania, mire ilyen áldást mondott: Világura ! Hálát adok
f
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neked, hogy fegyvereimnek győzelmet adtál. Az angyali kar pedig Így felelt:
 ״ ברוך אתה יי מגזÁldva légy Ö1־3
Abrahám védpaizsa.“
 ״‘ ול^אבדם הטיב בעבורהÁbrámmal pedig jót cselekedett miatta
és osztályrésze volt: juh, marha, szamár, szolga és szolgáló.“
Bölcseink mondottak: Mindenkor tartsa az ember becsben és tiszteletben nejét, mert a jólét és boldogság csak a nö révén keletkezik, amint mondva van: ״Es Ábrámnak jó dolga volt felesége
miatt.“ Tiszteljétek és szeressétek feleségeiteket, akkor Isten
megáld benneteket. A^igyázzatok asszonyaitok könnyeire — szól
a Talmiid — mert Isten számon tartja az asszony ama könnyét,
melyet rossz bánásmód sajtolt ki szemeiből. A Tóra ama tanítása,
hogy szeresd felebarátodat mint tenmagadat, nem vonatkozik a
feleségre, mert feleségedet tartozol jobban szeretni, mint önmagadat.
.  ״ וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרי אשת אבדםÉs
az Örökkévaló megverte Fáraót és házát nagy csapásokkal Száráj Ábrám felesége miatt.“ Hogyan? Hiszen Fáraó ebben a dologban ártatlan volt, minthogy joggal hihette, hogy Ábrámnak
csak nővére? Szerintünk a büntetés jogos és igazságos volt, miként az Istentől másként nem is képzelhető. Mert jóllehet, hogy
Ábrahám azt állította, hogy Száráj az ő nővére, de viszont Szárájról, nem tehetjük fel, hogy midőn a dolog oly komolylyá vált, hogy
Fáraó feleségül vette, Száráj még mindig hallgatott volna. Bizonyára közölte ő Fáraóval, hogy másnak a felesége, de Fáraó most
már nem adott hitelt szavainak, ezért jött a büntetés. E szerint
azt mondja az írás:  ״ וינגע ה׳ את פרעה נגעים גדיליםÉs sújtotta az
Örökkévab) Fáraót és házát nagy csapásokkal“  על דבר שריmert
igenis mondotta Száráj  אשתאברםhogy ő Ábrám felesége, de Faraó nem akart fiinni neki.
 ״És elhivatta Faraó Abrámot és monda: Mit cselekedtél velem? Miért nem jelentetted nekem hogy ő feleséged. Miért mondtad: Testvérem ő ? És vettem öt feleség í és most inie itt a feleséged vedd és menj.“ Bachja kérdi: AEért nem felelt Ábraháni
Fáraó kérdésére, miként Abimelechnek felelt annak idején Felelet: Faraó azt mondta Ábrahámnak:  ־í: a feleséged vedd és
menj“ azaz: ne időzz, ne késlekedj, u..nj azonnal. Ezért nem
mert felelni, hanem rögtön elsietett feleségével. Abimelech azonbán nem mondta neki, hogy menjen, ezért felvilágosította öt,
hogy miért volt kénytelen Szárájt nővérének nevezni.
 ״ וישלחו אותו ואת כל אשר לוÉs elkísérték öt és mindenét amije
volt.“ Fáraó nem ־követelte tőle vissza az adott ajándékot, noha
י
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joga lett volna hozzá, mivel Ábrám félrevezette öt. Fáraó udvariasan elkísérte négy lépésnyire, ezért abban a jutalomban részesült, hogy Abrahám utódai négyszáz évig laktak országában.
r

Lót fogságba esik.
f

Ábrám fölment Egyptomból ö és felesége és mindene amije
volt^‘  ״ וילך למסעיוÉs ment szállásai szerint.Á brám nem szivesen fogadott el ajándékot. Más, kevésbbé jellemes ember, ba
ilyen úton-módon jutott volna ajándékhoz, sietve távozott volna
vele, de ö :  וילך למסעיוrendes, megszokott módon utazott tovább és
meghált ugyanazon szállodákban, ahol odamenet beszállt. Bölcseink szerint: Odautaztában hitelt vett föl a szállodákban, visszamenet, minthogy^ most már pénz fölött rendelkezett, kifizette adóságait. Azt is következtetik belőle, hogy az ember ne változtassa
szállásait, nehogy a szálloda jóhire kárt szenvedjen.
 ולא נשא אותם הארץÁbrám és Lótnák sok nyája volt, úgy,
hogy nem volt számukra elég legelő, ezért viszálykodtak Ábrám
és Lót pásztorai:  ״ והכנעני והפריזי אז בארץKánaán ós Prizi pedig
akkor az országban laktak.‘‘ Ezt Ramban igy 1ןנagy aráz z^^: Hét
nemzetség tulajdonát képezte Kanaán ország, de oly kevés legelő
felöl rendelkeztek, hogy egyszerre csak két nemzet lakhatta az
országot. Ez idötájt Kanaán és Prizi lakott ott. Ezért civakodtak
Ábrám és Lót pásztorai mondván: Kanán és Prizi lakja csupán
az országot legelöhiány miatt, miként tudnánk hát mi idegenek
itt megmaradni. Egy másik magyarázat szerint Lót pásztorai gonoszak valának és mindenáron idegen réten akarták juhaikat
legeltetni. Ezt Ábrám pásztorai meg akarták gátolni, mire Lót
pásztorai ellenvetették: hiszen az ország úgy is Ábrámnak és
utódainak lett odaígérve, Abrámot, minthogy gyermektelen, úgyis
Lót fogja örökölni, ergó jogosan legeltethetjük nyájunkat az országban bárhol. Úgyde a Széntírás ezen furfa^igos érvelés ellen
protestál, szólva: ^  והכנעני והפריזי אז ישב בארKanániés Prizi akkoron az országot még birta, még tulajdonát képezte. Ekkor mondta
Ábrám Lótnák: miért civakodnánk váljunk cl egymástól és Lót
a Jordán környékét választotta magának, mivel ott sok legelőföld volt.
 ״ ויםעלוט מקדםLót tehát elköltözött napkeletről.^^ Lót eltávolodott  קדמוןaz istentől, aki a világot életre hivta. Úgy nyilatkozott: Nem akarom ismerni sem Ábrámt sem Istenét, és csatlaf
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kozott a Szodomáikhoz.  ״Szodoma lakosai pedig gonoszak és bünősek voltak/^ Vagyonilag és egyénileg rosszak voltak. Mindez
nem gátolta Lótot, hogy hozzájuk csatlakozzék. Mivelhogy a
Szentirás említést tesz Szodomáról, egyúttal romlott erkölcseiről is
megemlékszik. A Talmud szerint a nagy bőség, a nagy vagyon,
a sok földi javadalom okozta romlásukat. Országukat ejakarták
zárni a szegények elöl, nehogy az alamizsnák keresők csökkentsék vagyonukat. Minden emberi jogot kigúnyoló törvényeket alkották. Nevezetesen : Ha idegen ember szekerével a város liidján
átment tartozott négy ezüst pénzdarabot fizetni, de ha valaki a
Ilid kikerülésével a vizen át hajtatott, tartozott nyolc ezüspénzt
fizetni. Továbbá: Ha valaki embertársát véresre verte, ekkor a
megvert egyén fizetett annak, aki öt tettlegesen bántalmazta, miként az orvosnak fizetnek vérszedésért (köpölyözésért.) Egy Ízben
Eleázár Abrahám szolgája Szodomába került, ahol egy benszülött
véresre verte öt. Most Eleázár a birósághoz futott és előadta panászát. Mire a bíróság az ismert jogrend szerint ítélt azaz, hogy Eleázár fizessen dijat bántalmazójának. Erre Eleázár követ kapott föl és
a biró fejéhez dobta, úgy hogy a biró arcát legott vér borította
el: ״Most menj — szólt — és fizesd meg adósságomat annak,
aki engem megvert.“ Máskor Eleázár hivatlanul elment egy lakómába és leült egy ottani lakos mellé. Ez — tudva, hogy idegent
meghívni nagy vakmerőség, melyet ott szigorúan büntettek —
kérdé tőle: ״Ki hivott meg?“  ״Te magad“ volt a maliciozus válasz. Ekkor az illető csöndesen elsompolygott, mivel félt a ^következményektöl. Most másik vendég szomszédságába került. Ennek
is Így felelt, mire éz is gyorsan távozott. így folytatta Eleázár
mig maga maradt a lakomán és derekasan hozzálátott az étkezéshez. Volt nekik az idegenek számára egy ágy, ha az idegen el
nem fért az ágj^ban, egyszerűen megrövidítették tagjait, ha pedig
az ágy volt nagyobb az idegen vándor tagjait kihúzták, megnyújtották. Étkezés után felszólították tehát Eleázárt, hogy feküdjék ezen ágyba. 0 azonban furfanggal menekült e kínos procedurától. Ugyanis azt adta elő, miszerint Száráj úrnője elhalálozása
alkalmából szent fogadalmat tett, hogy soha többé nem fekszik
ágyba. Ha koldus vetődött hozzájuk nem adtak neki egy falat
kenyeret sem, hanem mindegyik adott neki pénzdarabot, melyre
az adakozó előbb nevét fölirta. Mikor aztán a koldus a sok kín
és gyötrelem következtében meghalt, kiki visszavette ajándékézott pénzdarabját. Egyszer egy kis lány megkönyörült egy éhező
ff
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kolduson és adott neki kenyeret és vizet. Midőn a szodomiak
ezt megtudták szörnyű kinzásokkal ölték meg a kis leányt. Jajkiáltásai följutottak az égbe. Ekkor szólt Isten angyalainak זעקת
 ״ סדום ועטורהA kiáltás Szodomából felért hozzám'^  כי רבהama
leánynak kiáltásai, (a héberben leányt  ־רבה1^ 1י: is hivják.)
 ״ וה' אמר אלאברםÉs az Örökkévaló mondotta Ábrámnak.“
Mig Lót Ábrámmal lakott Isten nem beszélt vele, de midőn Lót
elköltözött szólt hozzá :  ״ קום התהלך בארקKelj fö l! Járd be az
országot hosszában és széltében, mert neked adom azt.“
 וירד בימי אמ^פלÉs történt Nimród idejében, (akit azért nevez az Írás Amráfelnek, mert 0  פו ל- א מ רadta ki a parancsot,
hogy Ábrániot a mészkemenczébe dobják) hogy négy király öt
ellen harcolt, de mert a négy király hada erősebb volt legyőzte
a számszerint nagyobb ellenséget. Ez a körülmény azonban nem
tartotta vissza Ábrámot, hogy a győzelmes hadsereget üldözőbe
vegye és a fogságba esett Lótot kiszabadítsa. Lám ez a baleset
is azért érte Lótot, mert gonoszok között telepedett le.
 ״ ויבא הפליט ויגד לאברםÉs jött a menekült ós jelentette Ábrámnak.“ Ez a menekült Og Básán. királya volt, ki a harctérről
elmenekült és hirül hozta Ábrámnak, hogy testvéröcscse fogságba
esett. Ezzel azt célozta, hogy Ábrám háborúba bocsátkozzék a
győzelmes sereggel, ahol — úgy remélte — el fog esni, amely
esetben Og nőül venné Szárájt. Mások szerint, azért nevezték menekültnek, mert az özönviz idejében a biztos halálból menekült
és életben maradt.
 ועמק השירים בארות בארות חומרa harcmező azaz: Szidim völgye
tele volt gyantás gödrökkel, ezekbe estek a menekülő királyok
futásközben. Négyen odavesztek, de Szodoma királya csodásmódón kiszabadult. Ezt Isten azért tette, mivel ama korbeliek nem
hitték el, hogy Ábrám a mészkemencébe dobatott és mégis épségben maradt. Most azonban, midőn látták, hogy Szodoma királya
csodálatosan kiszabadult a gyantás gödörből. Ábrám esetét is
hajlandók voltak elhinni.
 ״ והוא שוכן באלוני ממראÖ pedig lakptt Mamre ligetében.“
Mamre kebelbarátja volt Ábrámnak. 0 adott neki tanácsot a körülmetélésre nézve. A^t mondta neki: ״Az a jóságos Isten, aki megmentett a tüzkemen^ből éhinségből, és a négy királytól, az segitségedre leend a körülmetélésnél is. Hiszen, ha azt követelné
tőled, hogy életedet áldozd fel oltárán, akkor is megtennéd, hát
ilyen csekély áldozatot hogyan tagadnál meg tőle.#“  מטראabb
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reviatúrája: (szó megkurtítása)  ״ מלכ״םkirályok“,  ״ מילהkörűimétélés“,  ״ רעבéhínség“,  ״ אשlüz“, amikre Mamre célzást tett Abrámnak.
 ״ וירק את חניביו ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאותFölfegyverezte hadgyakorlatait, liázaszülötteit, liáromszáztizennyolcat* és üldözte Danig, hogy Lótot és családját kiszabitsa. Bölcseink szerint csupán
Eleázár ment vele, akinek neve számértelemben háromszáztizennyolcat jelent. Bachja ezen magyarázaton fölötte csodálkozik és
kérdi, miért mondja akkor a Szentirás teljes határozottsággal,
hogy háromszáztizennyolc férfi ment vele és miért nem mondja
egyszerűen, hogy csupán Eleázár kisérte? Felelet: Ábrám ténylég háromszáztizennyolc hadfit vitt magával, de az ütközet előtt
felszólította őket, hogy aki érzi magában, hogy vétkes és lelke bűnnel
van megterhelve, az menjen vissza. Ekkor Eleázárt kivéve, mind
visszafordult és hazaindult. Ez az, amit az írás mond: וירק את חניביו
 ״és kimustrálta legényeit.“
 כי נשבה אחרÁbrám meghallotta, hogy fivére fogságba esett
ekkor üldözőbe vette őket. Hiszen csak testvérfia volt és nem fivére?
De Ábrám, bárha Lót vallástalan volt, most, hogy bajba esett,
annyira szivén hordta ügyét, mintha tulajdon fivére lett volna,
p  ״ וירדוף עדÉs üldözte őket Dánig.“ Itt ereje ellankadt, mert
látnoki szemével behatolt a késő jövőbe és sejtette, hogy utódai
majdan e helyen bálványt fognak imádni.
 ויחלק עליהם לילהÉs kettéosztotta embereit éjjel. Bölcseink
szerint Isten osztotta ketté az éjt. xiz éj első felében Isten csődásan segítette Ábrámot, hogy legyőzhesse elleneit, a másik felét
föntartotta a későbbi időkre az egyptomiak megbüntetésére, midön elsöszülötteiket megölte. Bachja szerint Ábrám osztotta ketté
az éjt, az első felében üldözte őket mig utói is érte az ellenséget, a másik felében harcba elegyedett és megverte őket.
 ויצא מלך סדוםSzodoma királya elébe ment Ábrámnak, öt
kisérte tömérdek nép. Összegyűltek és legott vezérüknek választották 'Ábrámot. Maiki Cedek Jeruzsálem királya pedig kenyeret
és bort hozott elébe és kitüntető tiszteletben részesítette, bárha
Ábrám megölte a háborúban a négy királyt, Maiki Cedek gyérmekeit, xá Midras szerint Maiki Cedek Nóach fia volt.
 ״ ראמר ברוך אכרם לאל עליוןÉs megáldotta öt szólva: Áldott
legyen Ábrám a legmagasabb Istentől. Mivel nem Istent, hanem
Ábrámot áldotta először, ezért büntetésben részesült Istentől, hogy
a papi tisztséget elvette tőle és átadta Ábrámnak. De mivel akkor
f
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még pap volt, Ábrám tizedet adott neki. ״Es monda Szodoma
királya Ábrámnak: Add nekem a személyeket és a vagyont vedd
magadnak. Felelt Ábrám: Fölemelem kezem az Örökkévalóhoz, a
legmagasabb Istenhez , ki eget és földet alkotott, hogy egy fonáltói sarukötöig nem fogadok el tőled, nehogy azt mondjad: En
gazdagitottam meg Ábrámot.^‘  ט ועל שרוך נעל1 מחBölcseiek mondjá k : Isten igy szólt Ábrámhoz: ״Mivel azt mondottad egy szál
fonaltól sarukötöig•^ ezért utódaidnak parancsot adok מצות ציצית
a szemlélő szálak*^ és  ״ תפיליןaz imaszijak kötelező parancsát.
^

•»

f

Isten utódot ígér Ábrámnak.

נ

 ״ אל תירא אכרם אנכי מגן לךNe félj Ábrám én pajzsod leszek. a
Mivel Ábrám félt, hogy a megölt királyok gyermekei boszút fórralnak ellene, ezért biztositotta Isten, hogy pajzsa lesz. De egyszersmind Ígért neki fiát és  שכלך לרבה מאלhogy jutalma fölötte
nagy lesz. E szóban: . לרב דkét  ״ לh‘^ betű fordul elő, mintegy
jelezve, hogy az ő és felesége neve egy-egy ״h^^ betűvel meg
lesz toldva. A mennybéli jussot is ígérte neki, de mivel nem értette Isten ama Ígéretét, hogy fiút ad neki, ezért szólt Istenhez :
Uram• Istenem ! Mit adsz nekem, hiszen magzatlan v^.gyok és nincs
ki örökségembe lépjen. Ekkor megnyugtatta Isten, hogy nem
szolgája Eliázár, hanem tulajdon fia fogja örökölni.
 ״ ויצא אתו ללוצלÉs kivitte őt a szabadba és mondá: Tekints
föl az égre számláld meg a csillagokat, ha bírod azokat megszámlálni. így lészen ivadékod.‘^ Ábrám a planétákból kiolvasni
vélte, hogy nem lesznek utódai, de Isten azt mondta neki, hogy
az ő erkölcsi ereje magasabban áll, semhogy a planéták az ő
sorsát meghatározhatnák vagy befolyásolhatnák. Ezért ויוצא אתו
 ללוצלfölemelte öt Isten a planéták fölé. ולאמין בל׳ ללשבל לו צלקל
״És hitt az Örökkévalóban, ez pedig betudta neki igazságul.“^
Nachmanides szerint Ábrám Isten igazságszeretetének tudta be
azt, hogy öt gyermekekkel fogja megáldani. Bachja azonban úgy
magyarázza, hogy Isten Ábrámnak tudta be érdeműi, hogy hitt
az Ígéretben.
A  תוללת יצלקszerzője kérdi: Miért kételkedett Ábrám Isten
szavában midőn az országot utódainak ígérte és előbb jelet kért
tőle, mig midőn gyermekeket ígért neki nem kételkedett az U^r
szavában ? Felelet: Áb.rám igy szólt: Adj nekem egy ismertető
^elet arra nezve, hog^ utódaim fogjak az országot bírni es
f
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arról is biztosítva leszek, hogy lesznek utódaim. Továbbá kérdi
az említett szerző: Miért mondta Ábrám : Minek adsz nekem,
holott én magtalan járok^S hiszen Isten már előbb biztosította:
 ״mert az egész országot melyet látsz, neked adom és utódaidnak
Ámde Ábrám azt hitte, hogy Isten ״utódai^^ alatt házaszülötteinek
utódait értette, ezért mondotta :  ״liázam gondviselője, a damaszkuszi Eliázár^^ aki házaszülöttjeinek legöregebbje volt fogja öt
örökölni. Erre mondta neki Isten: Nem Eliázár fog a te örökségedbe lépni:  ״ כי אם אע'ר יצא ממעיךhanem aki a te ágyékodból
ered.“  ״ והאמין בייés hitt az örökkévalóban.“ llát ezelőtt nem hitt
és nem bízott benne csak most ? Most már liitte, hogy az utódok egyenesen tőle fognak származni, mert azt mondta neki, hogy aki
ágyékából fog származni a2 lesz örökössé, de előbb azt hitte,
hogy rokonai vagy pedig házaszülöttjeinek gyermekeit érti Isten
utódai alatt.
 ״ ויאמר אליו אני ה׳ אשר הוצאתיך מאור כשדיםÉs mondá neki:
En vagyok az örökkévaló aki kihoztalak Ur-Kaszdinból.“ Már
akkor midőn csodás mó lon kiszabadítottalak Nimród kezéből szándékom volt az országot utódaidnak ajándékozni. De Ábrám minden
eshetőséget számba vett szólván : Hadd tudnom, hogy azon esetben
is, ha utódaim netalán vétkeznének, vagy ha a bálványimádók
megtérnének hozzád, hogy akkor is gyermekeim fogják az országot örökölni. Erre Isten megnyugtatta öt, hogy fiai mindenesetre
öröklik az országot.
A Midras beszéli: Midőn Ábrám született e családi eseményt
szülei a város előkelőségével megünnepelték Terach házában.
Késő este szétmentek és a vendégsereg egy csodás égi tüneménynek volt szemtanúja. Látott ugyanis az ég kéleti részén egy nagy
égi testet feljönni, mely az ég négy más oldalán álló csillagok־
kai összeütközött és mind a négyet el födte és elhomályosította
Ebből a csillagjósok azt margyarázták Nimródnak, hogy a most
született gyermek (Abraháni) majdan oly messzire világitó nagy
szellem lesz, aki a bálványimádó nemzeteket teljesen elhomályositani és legyőzni fogja. Nimród, aki a saját tekintélyét ezáltal
veszélyeztetve látta elhivatta Teracht és aranyat, ezüstöt ígért
neki a fiúért, de Terach igy felel. A te ajánlatod hasonlít ahhoz
a meséhez, melyben valaki a lónak illatos szénát és zabot igér,
ha fejét levágni engedi, de a ló igy felel: Ki eszi meg a szénát,
zabot, ha a fejemet levágod. Ajánlatod is ilyen, ígérsz vagyont
sok aranyat, ha fiamat neked adom hogy megölesd, de ki örökli majd
vagyonomat, ha fiam meghal ? Minthogy pedig féltette a gyermef
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két Nimródtól, elrejtette azt egy barlangban. Ott nevelkedett a
gyermek és midőn nagyobb lett gondolkodni kezdett az istenség
eszméjéről. Kiment a barlangból és látta a napot, földre borult
előtte és imádni kezdte, de midőn este lett és a nap a láthatáron
eltűnt sejtette, hogy ami, véges, múlandó, változó az nem lehet
Isten. Most megpillantotta a holdat, ezt kezdte imádni, de midőn
reggel a hold is eltűnt meggyőződött, hogy ez sem lehet Isten.
Lassanként rájött aztán a helyes ismeretre, hogy Isten az a szellemi fölény ki létének okát önmagában azaz legtökéletesebb lényegében foglalja ״és minden véges létezőnek végső oka, ki mindentudó ésszel és mindenható akarattal a mindenséget létrehozta
és szüntelen igazgatja.
 במה אדע כי אירשנהÁbrám azt mondta Istennek:  ״Engedd
tudnom, hogy gyermekeim milyen érdem következtében fogják
örökölni az o rszág o t.E s az ü r feleit:  ״A szentélyemben majdan
hozandó áldozatok érdemében.'‘ Ezért olvassuk a Tórában nyombán a párbeszéd után az isteni parancsot: קחה לי עגלה
nekein három éves üszőt, három éves kecskét, három éves kost,
gerlicét és galambííat.“ Jeléül annak, hogy Izráel áldozatot fog
hozni Istennek baromból és madárból. Ábrám ketté vágta a marhákat és helyezte a darabokat egymással szemben és átvonult
köztűk. Ekkor megeskűdött, hogy örökön fogja szolgálni Istent,
ellenkező esetben az Ő teste is földárábóltassék miként ez állatoké. Isten pedig megeskűdött, hogy neki fogja adni az országot.
Ezután küldött Isten tűzet, mely átvonult a darabokon. A madarat nem vágta szét Ábrám, mert Izráel hasonlit a madárhoz,
Izráel pedig ra sok viszontagság és megpróbáltatás ellenére is
épségben, egészében fenn-fog állani időtlen-időkig. ״Es leszállta
keselyű a hullákra, de Ábrám elűzte.“
 ״ והנה אימה חשכה גדולה נפלת עליוÉs ime félelem, nagy sötétség esett rá.“ Mivel Isten megmutatta neki a sötét jövőt, mely
Izráelre vár, midőn száműzetésbe kerül. Jóllehet, hogy Isten megesküdött, miszerint az országot Izráelnek fogja adni, de Ábrám
azt is tudta, hogy bűneik következtében el is veszítik azt. ידע תדע
 כי גר יהיה זרעךisten mondta Ábrámnak: ״Tudd meg, hogy idegen
leend ivadékod idegen országban.“ Ez a rabszolgaság illetőleg
száműzetés már Izsák születése idejében kezdődött. Bárha akkor
még nem voltak Egyptomban, de nem is rendelkeztek saját országukkal.
 אנכיp וגם את הגוי אשר יעבדו
a népet is, melynek szolI
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gálni fognak megítélem én.“ Küldök reájuk tíz csapást!  ״Te pedig be fogsz menni atyáidhoz békességben“, mielőtt utódaid számüzetése valóra válna. Ez utóbb idézett mondatból kitetszik, hogy
Terach halála előtt megtért, mert különben nem mondta volna
Isten Ábrám az igaz, jámbor és istenfélő embernek, hogy ugyanazon helyre fog jutni ahová atyja a vallástalan, hitetlen gonosz
lélek. Kamban kérdi: Ha Isten akaratából kifolyólag kerültek az
izraeliták az egyptomi fogságba, akkor az egyptomiak nem vétkeztek, midőn az izraelitákkal dolgoztattak, mivel ők egyszerűen
Isten akaratának végrehajtói voltak? Igaz! De már azt nem rendelte el Isten, hogy Izráelt végkép elpusztítsák. Ok pedig ezt
tervezték, midőn azt a lelketlen rendeletet adták ki, hogy minden
fiúgyermek a folyóba dobassék.
 תקבר בשיבה טובה,.El fogsz temettetni jó aggságban.“ Nem
fogod látni gyermekeid romlottságát.“ Ebből azt tudjuk meg,
hogy Izsmáel Abrahám idejében megtért és Ezsau nem sülyedt
még oly nagyon a bűn és vétek ingoVányába. Isten öt évvel
előbb vette el Abrámot az életből, nehogy Ezsaut az erkölcs útjáról
letérni lássa. Azon napon melyen Abrahám lelke elköltözött, kezdett
Ezsau bálványt imádni. Nincs nagyobb szívfájdalom és lelkigyötrelem, mint gyermekeinket, édes véreinket a rossz útra térni látni.
Ettől kímélte meg Isten Abrámot és szólította ki őt az életből
időnek előtte. Szerintünk erre célzott Dávid király is mondván :
 מה בצעmilyen erkölcsi hasznom van  בלמיsaját vérem, édes
magzatomtól  ברדתי אל שחתmidőn már a sírba szálltam, ha emlékemet, nevemet tisztán nem tartják fönn.
 ״ ודור רביעי ישובו הנהa negyedik nemzedék vissza fog térni
ide, mert még nem telt meg Eniori gonoszsága akkoráig.“ Isten
pedig csak akkor büntet, mikor a mérleg már megtelt.
 ״ ושרה אשת אברם לא ילדה לוSzáráj Ábrám felesége nem szült
neki.“ Szárájnak pedig egyptomi szolgálója volt, kinek neve:
Hágár. Ez az egyptomi király leánya volt, mert midőn Egyptom
királya látta, hogy Isten számos csodát tesz Ábrámnak, igy vélekedett. Fölötte jobb, ha leányom Ábrám szolgálója, semmint másutt
úrnő. Száráj tehát vette Hágárt és feleségül adta Ábrámnak. Remélte, hogy Isten ezen önzetlen tettét és önmegtagadását érdémül fogja betudni és ennek révén magzattal áldja meg öt. Ábrám
csak kénytelen—kelletlen engedett Száráj kérelmének és elvette
Hágárt, de tulajdonképeni nejének mégis csak Szárájt tekintette.
Midőn Hágár családi öröm elé nézett, elbizakodott és megvető
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módon nyilatkozott Szárájról mondván: Látszik, liogy úrnőm
nem vallásos, imliol annyi évig él már Ábrámmal liázasságban
és még nem adott neki magzatot, én azonban alig bogy felesége
lettem, máris családi örömnek nézek elé. Ekkor Száráj szemrehányásokkal illette férjét, mivel hallgatagon tűri megaláztatását.
De azt is zokon vette tőle, hogy csak önmagáért könyörgött Istelihez, de nem egyszersmind Szárájért, amidőn azt mondotta
Istennek:  ״mit adsz nekem, liiszen én magzatlan vagyok.‘^ Ezért
keserűséggel telve szólt férjének:  ״ ישפט יי ביני וביניןיítéljen az
Örökkévaló köztem és közötted.Bölcseink mondották : Isten Szárájt
ezen
kifakadásaért
megbüntette,
hogy
sokkal
előbb
halt
el
* f
^
mint Ábrám.
,jEs monda Ábrám Szárájnalv: íme szolgálód kezedben van^
cselekedj vele, ahogy jónak tetszik szemedben. És Száráj sanyargáttá azt és az elfutott tőle.Nachmanides ( )רמבןszerint, mivel
Ábrám tűrte liágár sanyargattatását, Száráj* pedig könyörtelenül
f
bánt Ilágárral, ezért bánnak Ilágár utódai oly könyörtelenül Abrám és Száráj utódaival. Isten angyala megjelent Hágárnak és
szólt:  ״ הגר שפחת שרי אי מזה באתiiágár Száráj szolgálója! honnaii jösz?^^ ־Bachja szerint azért szólitotta meg ily körülményesen
 ״Hágár Száráj szolgálóját^ mivel értésére akarta neki adni, hogy
csupán Száráj érdemében szólitja meg öt. Es szólt neki Isten
angyala:  ״Térj vissza asszonyodhoz és alázd meg magad keze
alatt.tt Egy másik angyal pedig mondá neki: Gyermeket fogsz
szülni es nevezd Izsmáelnek, mert az Örökkévaló meghallotta
nyomorúságodat. Szilaj vad ember lészen fiad, keze mindenek
ellen és mindenek keze ö ellene lesz. Ilágár aztán fiút szült és Ábrám
elnevezte Jizsmáelnek, mivel látnok volt és tudta, hogy az angyal
ilyen nevet kívánt neki adni. Kamban szerint Ilágárt a szégyenérzet tartotta vissza, hogy ő adjon neki nevet, ezért elbeszélte
Ábrámnak az angyallal t folytatott párbeszédét és igy
Ábrám
ne'‘
vczte el Izsmáelnek.  ״Ahrám nyolcvanliat esztendős volt, inidőii
Hágár Izsmáelt szülte.E zt azért közli velünk a Szontirás, hogy
megtudjuk miszerint Izsmáel már tizenhárom éves volt, midőn
Ábrám körülmetélte és mégsem rettent vissza ezen áldozattól.
״ ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שניםÁbrám kilencvenkilenc
esztendős volt, midőn Isten megjelent neki és szólt hozzá : אני אל
 שדיEn vagyok a mindenható Isten*b ezért ne rettegj a körűimételéstöl, hatalmamban van, téged erösiteni és épségben fenntartani.  ״ התהלף לפני והיה תמיםJárj előttem és légy tökéletes.'^ Szív
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és ajk szóban és érzelemben egyezzék nálad. Mások szerint igy
értendő. Mig körtilmetéletlen vagy nem lehetsz tökéletes az isteni
szolgálatban. Dobd el tehát magadtól e gátló hibát, aztán tökéletes lész. ״Es ne hivassék többé neved Ábrámnak, hanem אברהם
Abrahámnak.“ Az igy nyert 11;,  “הbetű azt jelenti: hogy tömérdek nemzetségek atyjává tettelek.
״ והיתה בריתי בבשרכם לברית עולםÉs legyen szövetségem testeteken örök szövetségül.“ Ez legyen annak a jele, hogy örökön
imádni fogod Istent. Ez az áldozat szerfölött nagyobb, mint bármely anyagi áldozat, mert saját* testedet áldozod vele, ויפול אברהם
״ על פניוÉs Ábrahám arcra esett.“ Mielőtt körülmetélte magát
nem tudott Isten dicsősége előtt állni és arcra borult, de a körülmetélés után úgy olvassuk:  ״ ואברהם עודנו עומד לפני ייÉs Ábrahám
még állt vala Isten szine előtt.“
״És szólt Isten: Feleségedet Szárájt ne hijják többé Szárájnak, hanem Száráh legyen a neve.“ Ez annyij jelent, mint a
világ úrnője, uralkodónője  ״ ויפול על פניו ויצחקÉs esett arcára és
mosolygott.“ Mások szerint örvendett, hogy ily magaskoru házastársaktól még gyermek származhatik,  ״ וברכתי אותהés megáldom
őt.“ Ez az áldás akkor teljesült Száráhn, midőn gyermeke születése alkalmából ünnepélyt rendezett és a szomszédnők szándékkal
elhozták kisdedeiket, de dajkáikat otthon hagyták. Mikor aztán a
csecsemők megéheztek és sirtak, felkérték Száráht szoptatná meg
kicsinyeiket, amit Szárai! készséggel meg is tett. Szomszédnőí és
. barátnői ugyanis nem hitték, hogy Izsák Száráhtól származott,
ezért akartak ilyen módon meggyőződést szerezni. Es Isten megtette azt a csodát, hogy Száráh számos gyermeket megszoptathatott.
Isten vette a  ״ יודj^^ betűt Száráj nevéből és ketté: azaz
két  ״ האh“-é osztotta. Egyiket oda fűzte Ábrám a másikat Száráj
nevéhez. Az eltüntetett  יודbetűt pedig azzal vigasztalta meg, hogy
majdan egy igaz ember nevéhez fogja fűzni. És ez: Josua, akit
először:  הושעHosua, később azonban  יהושעJosuának neveztek.
״ הלבן מאה שנה יולדVájjon a százesztendősnek még szülessék.“
Itt fölmerül a kérdés, hogyan kételkedhetett Ábrahám Isten Ígértében ? Ámde Abrahám csak azon csodálkozott, hogy míg fiatal
volt nem nyert magzatot és most száz esztendős korában szüléssék neki gyermek. Ez fölötte nagy csoda lesz és ennek örült
előre. Ezért mondta Isten:  וקראת את שמו יצחקés hivják a születendő gyermeket Jiczchak azaz: örömnek, mivel a kilátásba he,
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lyezett íigyermeknek előre örvendtek Mivel Izsák nevét Isten adta,
ezért változatlan maradt, mint maga az Isten. Ellenben Abraliám,
Száráj és Jákob nevei, minthogy nem Istentől eredtek, meg is
változtak.  בחיייszerint Abraliám neve megváltozott, mivel népek
atyjává lön, Jákobé mivel legyőzte az angyalt, de Izsákkal ilyesmi
nem történt. E név:  יצחקha betűire fölbontjuk különben ezt is
jelenti: A■ ״j^‘ a tiz megpróbáltatást, amelyen Abrahám keresztül
ment. xV ״ צc“ kilencven évet jelent azaz: Száráli korát. A  ״ חdi''
a körülmetélésre vall, amely nyolc napos korában végeztetik a
gyermeken és a  ״ קk^^ Abrahám korára azaz: százesztendőre mutat, amennyi idős akkor volt, midőn Jiczchak született.
 ולישמעאל שמעתיךAmi Izsmáelre vonatkozó kérelmedet illeti,
meghallgattalak. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni. Ez a szó:
 נשאיםnemcsak fejedelmeket, hanem felhőket is jelent. Ezzel Isten
azt akarta Abrahámmal megértetni, hogy bárha Izsmáel gyerinekei királyok, fejedelmek lesznek, uralkodásuk még sem lesz állandó, öröklétű, hanem csak olyan mint a felhő, mely eloszkk,
elSiulik, elvész.
 דמל את בשר ערלתםAbrahám először a háromszáztizennyolc
férfit, azaz házaszülötteit metélte körül, aztán önmagát, mert
ellenkező esetben ereje gyöngült, hanyatlott volna elannyira, hogy
a körülmetélést másokon nem végezhette volna. והיה לאות ברית
A körülmetélés annak a jele és bizonyitéka legyen, hogy Isten
törvényét magadra vállaltad. Három bibliai szabályt neveznek:
 ״ אותjek^-nek, mely Isten egyedülivalóságát jelenti, שבת תפילין
 מילה. vagyis: szombat, imaszij (filakteriak) és körülmetélés. Ilithü
izraelita két ilyen Isten egyedülivalóságára valló jelvények nélkül
nem járhat-kelhet. Köznapon a két utóbbi van rajta, szombaton
azonban, midőn ־תפיליןt nem vesz föl, maga a szombat és a מילה
bizonyítják ezt.
f

f

כ,אהל יער
 ״ וילך אברם כאשר דבר אליו ה׳ וילןד אתו לוטÁbrám elment,
amint mondta neki az Örökkévaló és vele ment Lót.^* Midras szerint Abrahám volt a föszemély. Lót csak mellékes, kicsiny, törpe
alak. Ha egy kereskedő a székvárosba utazik bevásárlás céljából
azt mondják N. N. kereskedő a székvárosba utazott. Ha szolgáját
magával viszi, azt mondják N. N. szolgája kíséretében elutazott.
Itt a szolga másodrendű személy, kit csak gazdája miatt einlitef
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iiek. így volt az Ábrámnál is. Az írás beszéli: וילך אבדם כאשר
 דבר אליו ה׳Ábrám isten parancsára elment Kanaánba וילך אתו לוט
Lót is vele ment, Ábrám magával vitte, de itt Lót személye nem
igen jön szániitásba a föszeniély Ábrám.
״ אל תירא אבדם אגם מגן לךNe félj Ábrám, én paizsod leszek.''
A Midras szerint Ábrám attól tartott, liogy miután Isten csodásmódon megszabaditotta' őt Nimród tüzkemencéjéböl ezzel kilett
elégítve immár és többé jutalomra nein számítliat. Mire Isten
megnyugtatta öt mondván: az eddigi jótétemények, amelyekben részesültél, ajándékképen, ingyen kaptad, jogos jutalmadat azonban
másvilágon fogod élvezni. Hasonló ez ahhoz az esethez, amit a
Dubnái rabbi beszól el. Egy nagyobb vidéki város kereskedői a
fővárosból hozatták különféle áruikat. Minthogy azonban nem
minden kereskedő volt abban a helyzetben, hogy a fővárosba
utazhasson árucikkeikért, ezért megbiztak egyet közülök, aki
az ö költségükön fölrándult a fővárosba és elhozta valamennyinek a rendelt áruit. Természetesen, ez a kereskedő egyúttal a
maga részére is bevásárolt és igy mások költségén szerezte be a
níaga részére szükséges tárgyakat.
Ugyanígy Abrahám. 0 volt korának legjobb, legvallásosabb
legerkölcsösebb és legistenfélöbb embere. Az ö érdeme révén jutott az egész akkori nemzedék Isten áldásához. Ezért megérdemelte, hogy érdemei levonása nélkül, nyerje Isten áldását, segitséget, inig igazi érdeme érintetlen marad és megjutalmazása a
jövő életben csonki táti anul fog neki kiadatni.
f
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Vajéra

וי ר א

ftngyaíok látogatása ftbrahámnál.
t

 וירא אליוAz Örökkévaló megjelent Ábraháninak azon érdémeért, hogy Isten parancsát hiven követte. A Tóra nem mondja,
hogy kinek jelent meg, hanem:  אליו,,neki" azaz, annak akiről
előbb szó volt: Abrahámnak aki körülmetélte magát, most pedig,
vagyis a harmadik napon Isten a beteget meglátogatta, באלוני טמרא
״Manire ligetében". Mamre szövetségtársa volt Abrahámnak. 0
bátorította xVbrahámot a körülmetélésre és ezen érdeméért részer

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

ff

וראעה

51

וידא

sült abban a tiszteletben, begy Isten az ö területén jelent meg Abraliámnak. A próféták Írásaiból tudjuk, hogy
Isten rendszerint tűzben, vízben, szélben és egyéb elemekben jelenik meg, nem úgy Abraliámnál, ahol fák között:  ״Mamre ligetében^^ jelent meg, mintegy jelezve: valamint a fa, ha megöregszik
is hoz gyümölcsöt, úgy Abrahám is öregségében gyermekeket
fog nemzeni.
 והוא ישב פתח האהל כחם היום,,És 0 ült a sátor bejáratában a
a nap hevébeik', ho,gy a melegség jótékony, gyógyító hatással
legyen reá. Más nézet szerint, azért ült a sátor bejáratában, hogy
esetleg arra menő szegényeket ebédre hivhasson. Minthogy azonbán Isten e fáradtságtól meg akarta kímélni a beteget, ezért nagyobb erőt adott a perzselő napnak, ugyannyira, hogy egy vándór sem mutatkozott. Midőn pedig Isten látta, hogy ez a körülmény lehangolta Abrahámot és nemes érzelmét bántotta, küldött
számára emberi alakban három angyalt. E három angyal: Micháel, Rafaél és Gábriél volt. Michael Száráhnak hírül hozta, hogy
fiút fog szülni. Rafaél jött Abrahámot meggyógyítani. Gábriél hivatása volt Szodomát felforgatni. Miért nem végezte mindezt egy
angyal? Mivel egy angyal nem végezhet jót és rosszat egyaránt.
Az egyik szeretetet gyakorol, a másik könyörületet, a harmadik
törvényt. De miért nem gyógyította Michaél Abrahámot? Mivel
ez Rafaél speciális foglalkozása és igy más angyal az ő dolgába
nem avatkozhatik. Rafaél azonban nemcsak Abrahámot gyógyitóttá, hanem Eótot is k-iszabadítóttá a veszélyből, mivel a két
dolog azonos, mindkettőben mentőmunkát végzett.
 וירא וירץ לקראתםLátta, hogy egy helyen állnak és nem közelednek feléje, minthogy nem akartak terhére lenni. Ekkor elébük futott és barátságosan meghivta őket. A Talmud kérdi: Azt
olvassuk a Szentirásban, hogy az angyalok: עליו. ״ נצביםellőtte
álltak‘^, akkor meg hogyan futott elébük ? Felelet: Először előtte
álltak, de minthogy látták, hogy Abrahám sebét kötözgeti elmentek, ekkor Abrahám észrevette őket és elébük futott. De ha igy
áll a dolog, akkor inkább úgy illett volna mondani:  ״és utánuk
futott.^• Ámde angyaloknak elől, hátul van arcuk és igy mindenképen helyénvaló a kifejezés, hogy elébük futott.  נצבים עליוHirtélén mellette termettek. Embert ha közeledni látunk észrevesszszűk, hogy felénk tart és lassanként közelünkbe lép, de ezek az
angyalok, az égből leszállva hirtelen előtte álltak. Ebből következtette, hogy szentéletü nagy férfiak és legott futott elébük.
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 ויאמר אדני אל נא תעבר מעל עבדךÉs szóit az idosbbnek: Kérlek ne haladj el ,szolgád mellett. Gondolta, 11a ez nem megy el, akkor
a többi sem. De hogyan tudta, melyik közülük az idősebb? Aki
a középben ment, azt tartotta az idosbbnek. Mások szerint Ist(‘nnek mondotta, hogy ne menjen el addig, niig vendégeit be nem
liivja. Ebből következtetik a bölcsek, hogy a vendégszerc tét és
vendégfogadás törvénye nagyobb az isteni dicsőség fogadás inál.
Aki szegény embert asztalához von, aki az éhezőnek táj)lálékot
ad, aki kenyerét megosztja a szűkölködő vei az Istennek tetsző
dolgot mível.
A  תלדות יצחקszerzője szerint Ábrahám csak annak az angyalnak szólt, aki Szodoma elpusztítására volt küldve, !nert' azt
jól tudta, hogy az, aki Száraknak hozta a hirt, .hogy fiút fog
szülni, de még az is, aki őt gyógyitani jött úgyis betér hozzá,
mert hiszen ütjük, küldetésük oda vezette Őket. De a harmadik
nak ott semmi keresni valója vagy teendője nem volt, ezért arra
kérte őt, hogy két társa kedvéért térjen ő is be hozzá. Ezért
szólt az egyesszámban':  ״Kérlek uram^', később azonban háirnu־
kát szólította fe l: ״ ורחצו רגליכם וסעדו לבכם אחר תעבוחaztán mossátok meg lábaitokat és dűljetek le a fa alá.*^ Bárha gyöngéikedett, mégis elébük sietett és szeretetteljesen meghivta őket és
szólt:  ״ יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכםhozassék kevés víz, aztán
mossátok meg lábaitokat.^‘ Attól tartott, hogy a vendégek arábiak, akik a lábporát imádják, ő pedig nem akarta, nogy házába
bálványt vigyenek. Bölcseink mondották: Mivel* Abrahám nem
önmaga hozott, hanem szolgája által hozatott vendégeinek vizet,
ezért Isten ezt megtorolta utódain, hogy a pusztában nem
önmaga, hanem szolgája: Mózes által adatott vizet Izráel fiainak.
Ellenben kenyeret Ábrahám maga hozott nekik, amint mondva
van:  ״ ואקחח פת לחםÉs én hozok egy darab kenyeret'', ezért
Isten is önmaga adott. Izráel fiainak kenyeret a pusztában azaz :
a mannát.
Abrahámtól tanultuk azt, hogy az igazak keveset Ígérnek,
de sokat tesznek. 0 is darab kenyeret Ígért csupán, végül hozott
három marhát. De a gonoszok sokat Ígérnek és keví^set tesznek.
Ezt igazolva látjuk Efronnál is. Először ajándékba akarta adni
Abrahámnak a mezőt és a barlangot, később azonban nem akart
(‘!fogadni tőle csak nehéz súl3זú centuriákat. Legyen szent az
adott szó, fogadás vagy Ígéret. Fényes Ígéretnek keveset higyj,
mert a könnyen Ígérő, ♦ nehezen fizet. Felhő és szél, melyet eső
f
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nem követ, a dicsekvő férfi, ki Ígéretét nem teljesiti.
אחר תעברו
לבבב
ופערו
״
Erősitsétek
sziveiteket,
aztán
tovább
/
mehettek.“ Étkezzetek előbb nálam, mivelhogy erre mentetek
szolgálok mellett  תעשה כאשר דברתP  ״ ויאמרוügy cselekedj amint
szóltál.“ Furcsa dolog, hogy a vendég azt mondja a házigazdának: ״úgy cselekedj aniint szóltál“ és adj nekünk ennivalót. Ámde
az angyalok igy értefték ezt, miként most cselekszel, hogy lakómát rend(‘zel részünkre, úgy cselekedj majdan, ha Száráh feléséged fiúgyermekkel fog megajándékozni és rendezz akkor is
lakomát. Nachmanides szerint az angyalok igy mondották : ügy
cselekedj miként mondtad, hogy a kertben szolgálsz fel, mivel
nem érünk rá a szobában kényelemben elhelyezkedni, sietős a
dolgunk. Bachja másként értelmezi az angyalok kijelentését.
Szerinte igy szóltak :  ״ügy cselekedj, ahogy szóltál,“ hozz csupán kenyeret és ne adj nagy ebédet. Mások igy magyarázzák:
Sietős az utunk, ezért úgy cselekedj, azaz oly gyorsan miként a
szót kimondottad, hogy hozol számunkra kenyeret.
 מהרי שלש סאים רןכחSzóit Ábrahám Szárálmak:  ״Siess, három mérték lisztet gyúrj és készits kalácsot.“ Ezért három mértékkel, hogy egy-egy vendégre egy méretből készült kalács jussón,  רמבןszerint azért volt szükség három mérték lisztre, mert
Abrahám úgy akarta, hogy Száráh finomra szitálja, mely esetben
több liszt kell.  ואל הבקר רץ אברהםBárha nagy szolgaszemélyzet
állt rendelkezésére, mégis a vendégek tiszteletére, önmaga szolgált fel. De miért vágott három marhát ily csekély szánni vendégeknek? Mert három marhanyelvet akart föltálalni. Abrahám
vette* a marhákat és'' elkészités iniatü átadta Jizsmáelnek, hogy
igy őt is vendégszeretetre szoktassa.
 ח חמאה והלבp ״ ויÉs hozott vajat meg ttjet, de kenyeret nem
hozott, mert Száráh gyúrás közt tisztátalan lett és igy a kenyér
használatlanná vált. Bachja szerint, Száráh midőn tisztátalan lett
abl)anl1agyta a gyúrást, és mig más valaki fogott a gyúráshoz,
a tészta erjealni kezdett, miután pedig akkoron Pesach ünnep
volt, az erjedő tészta hasznáhatlanná vált. Rabbi Jochanan tanit
a Talmudban, hogy a vendéglátás fontosabb még a Tóra tanulmánynál is. Midras Jalkut mondja. Ábrahám érdemei ׳rt, mivel
vizet adott vendégeinek, ka})tak utódai a pusztában kutat, mely
állandóan kisérte őket zarándoklásuk ideje alatt. De midőn ízráel a sivatagban vétkezett, a kút eltűnt és csak a tudósok köny01״־és(:rc:  ״ עילי ’ באר בזכות אברהם יצחק ויעכבF01! kút Abrahám
f
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Izsák és Jákob érdemében“, jött ismét fölszinre.
 ויאכלוAz angyalok színleltek az étkezésnél. A látszat szerint ettek. Ebből azt tudjuk meg, hogy az ember alkalmazkodjék a helyi szokásokhoz. Bárha az égiek nem esznek-isznak, ^de
hogy a dívó szokás ellen ne vétkezzenek szinleg ettek. ויאמרו
 ״ אליו איה שרה אשתךÉs mo^idták neki : IIol van Száráh feleséged ? És ö felelt a sátorbrin. Az angyalok e kérdésükkel indirect arra oktatnak bennünket, hogy a vendég tartsa kötelességének a férjtől neje hogyléte felől és a nőtől a férj hogyléte felöl
udvariasan kérdezősködni. Tudták az angyalok, hogy Száráh a
sátorban van, de kérdésükkel alkalmat akartak nyújtani Ábrahámnak a feleletre, melyben egyszersmind ki nem mondott dicsérét rejlett, hogy Száráh női hivatását helyesen fogja fel, mivei a nő működési tere a ház, a család. Ott érvényesül az ő
tehetsége abban a kicsiny körben ahol a nő áldásosán működik,
mig a férj működési tere a világ, az élet zajos piaca. Azért is
tudakolták hollétét, mivel az áldásserleget akarták neki felajánlani.
p  ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה ולשרהAz az angyal, aki
Száráhnak örömhírt hozni jött szólt: ״Visszatérve, betérek hozzád, midőn az idő föléled és Szárálin ik fia lesz.“ Ez Pesachkor
volt, egy évre rá ugyancsak Peszachkor született Izsák. Bachja
szerint  כעת חיהazt jelenti: egy év leforgása után, mivel a szülés néha korábban, néha későbben áll be, de semimiesetre később
mint egy év leforgása után. így lesz az Száráhnál is. Chizkuni
mondja : Az angyalok azt értették  כעת חיהalatt, hogy ők visszatérnek élve egy év után, úgy amint most élnek, mivel angyalok
nincsenek az elmúlás törvényének alávetve.
״ ושרה שמעת פתח האהלי והוא אחריוÉs Száráh hallotta a sátor
bemenetén, mely mögötte volt.“ De úgyis érthető, hogyha sátor
ajtaja az angyalok háta mögött volt.  ״ ואברהם ושרה זקניםÁbrahám és Száráh pedig vének voltak, megszűnt lenni Száráhnak
az asszonyok szokása.“  ״ ותצחק שרה בקרבהÉs Száráh mosolygott
magában“ szólva: ilyen hervadt élemedett nő szülhetne még?
[Pt  ״ ואדניÉs az én uram is vén.“ És mondá az Örökkévaló Abrahámnak : niiért mosolygott Száráh mondván : Vájjon igazán
szülök-e, holott én megöreg(‘(ltem? Isten némi változással adta vissza
Száráh szavait, nem einliti, hogy Száráh férjéről nyilatkozott,
hogy már vén, nehogy Abrahá'm ezért nehezteljen Száráhra.
Ebből azt tudjuk meg, hogy a béke kedvéért és ahol ebből semr
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miféle kár nem háramlik senkire, meg van engedve az igazságtói némileg eltérni.  היפלא מיי לבר,,Vájjon lehetetlen e valami Istentöl, a meghatározott időre vissza fogok térni hozzád, amidőn
az idő föléled és Száráhnak fia lesz.
״ ותכחש שרהEs Szárál! tagadta mondván: nem nevettem.“
Száráh nem tudta, hogy Isten mondta Abrahámnak, hogy nevetett,
különben nem tagadta volna, de midőn Abraháni határozottan
állitotta: ״Igenis nevettél“ akkor már sejtette, hogy Isten mondta
el Abrahámnak, hogy nevetett, ezért most már hallgatagon beismerte. Nachmanides mondja: Száráh nem tudta, hogy Isten már egy
Ízben megigérte Abrahámnak, hogy fia fog születni. Abrahám nem
közölte ezt Szárával, sejtette, hogy Isten e jó hirt angyal által
m:j,jd külön megüzeni Száráhnak, az angyalokat pedig egyszerű
embereknek tekintette, ezért mosolygott mondásukon.
״ זקנים באים בימיםAbrahám meg Száráh vének voltak.“ A
Szentirásban itt találkozunk először a  ״ זקןöreg“ kifejezéssel és
bölcseink tanítása szerint tényleg Abraháni volt az első  זקןa földön. Abrahámig az öregség jele és tünetei nem voltak láthatók
az emberen. Ekkor könyörgött Abrahám: Világ tir a ! Ha öreg
ember fia kíséretében nyilvános helyen megjelenik az emberek
nem tudják megkülönböztetni az apát a fiútól, nem tudják, hogy
melyiküket részesítse tiszteletben. Erre Isten felelt: Helyes! és
Abraháni haja hirtelen megőszült. Izsákig nem volt fájdalom a világon, ekkor könyörgött Istenhez : Világ Ura! Az ember fájdalom
és szenvedés nélkül hal meg és igy a túlvilágon szenved elkövetett vétkeiért. Ha azonban, már ezen a világon szenvedne, akkor
némileg már leróvná vétkeit. Es Isten felelt: Helyes! és küldött
Izsákrá testi fájdalmat, amint mondva van :  ״ ותכהן עיניו מראותSzemei elhomályosodta^ kogy nem tudott látni.“ Jákobig nem volt
betegség a világon és szólt Istennek : Uram Istenem ! Ha az embér hirtelen elhal, nem rendelkezhetik vagyona fölött. Ez nem jól
van igy, kell, hogy halálára előkészülhessen az ember. Helyes !
— szólt Isten — és küldött Jákobra betegséget, amint írva van:
 ״ ויאמר ליוםף הנה אביך חולהÉs hírül hozták Józsefnek: íme atyád
beteg.“
Fölmerül a kérdés: Miért tetszett vissza Isten szemében Száráh mosolya, és miért nem vette ezt zokon Abrahámtól, hiszen ő
is mosolygott, midőn Isten utódot ígért neki? Felelet: Abrahám
arczra esett és mosolygott és igy ezt mások nem vették észre,
inig Száráh rokonainak mosolyogva beszélte el a szerinte furcsa
f
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Ígéretet. Mások szerint Isten úgy cselekedett mint az anyós, aki
leányát dorgálja, hogy menyje is értsen belőle. Abraliámnak szólt:
Miért nevet Száráh, vájjon van-e lehetetlenség Isten előtt? de
Abrahám is érthetett e dorgálásból.
״Es felkeltek a férfiak és Szodoma felé tekintettek זאברהם
 הולך עמם לשלחםAbrahám pedig veink ment, hogy elkísérje őket.“
Ezen érdem révén jelent meg Isten újból Abrahámnak. Az ember
tartozik felebarátját a helység végéig, a mester tanítványát kétezer méterig, a tanítvány mesterét három mértföldnyire és a házigazda vendégét egy niértföldnyire elkísérni.
•

f

f

Szodoma és Amóra elpusztulása.
r

 המכםה אני מאברהםSzóit isten: Vájjonleplezgessem-e Ábrahám előtt, amit tenni akarok ? Hisz Abrahám nagy és hatalmas
nemzetté lesz és általa megáldatnak a föld minden népei. Mert
szeretem őt, mivelhogy meg fogja parancsolni gyermekeinek és
háznépének, hogy kövessék az örökkévaló útját, cselekedvén igazságot és jogot.“ E dicséret ellenére sem volt Abrahám fennhéjazó, sőt még szerénj^ebb lett és mondta:  ״ ואנכי עפר לאפרés én
por meg hamu vagyok.“ Ebből azt tanuljuk, hogy minél jobban
magasztalják az embert, annál szerényebb legyen. Minél alázatosabb az erényhős annál magasabbra emelkedik mások szemeiben.
Az üres kalász büszkén emelkedik az ég leié, mig a teli kalász
földre konyitja fejét.
 כי ידעתיוSzeretem öt, mivel vallásos. Baclija szerint igy
mondta Isten: Fölötte jobban oltalmazom és óvom Abrahámot,
mint más igaz embert.  ידעתיוAnnyi mint: figyelmemet feléje forditóm, hogy mentésére mindenkor kész legyek . ויאמר יי זעקרת םדום ועטורה
Mondá az Örökkévaló: ״A kiáltozás Szodoma és Amóra ellen igazán sok és bünük valóban nagyon súlyos.“ Szodoma és Amóra
lakosai testileg és szellemileg elromlottak. ítéletük könyörtelenségük miatt lett megpecsételve az égben. (Egy ártatlan leányon
elkövetett kegyetlenségükről már megemlékeztünk ״Lech-Lecho“
fejezetében.)
 עשו כלהígy szólt Isten : Megnézem, hogy valamennyien vétkeztek-e ? Ha igen és nem éreznek megbánást, akkor elpusztítom
őket végkép, ha pedig megtérnek és vezekelni fognak, tudni fogom milyen szenvedéseket bocsássák rájuk. 1יגש אברהם ויאמר האף
 ״ רתספה צדיק עם רשעKözeledett Ábrahám és mondá : aj jón el-
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veszted-e az igazságost a gonosszal?“ Talán van ötven igazságos
az öt városban, azaz: minden városban tiz. Es ezek kedvéért
nem hagynád életben mindnyájukat ? Vagy ha már nem akarsz
könyörülni a gonoszokon, kiméld meg legalább az igazságosakat.
Naehmanides fölveti a kérdést, miért mondta Ábraháni: Talán
van ötven igazságos  ״ בתוך העירav áro sb an .E z aszó fölösleges?
Ugyde Abrahám igy mondotta: Ha nincsenek is igazságos öslakék a városokban, hanem csak utóbb letelepültek, idegenek, miként testvéröcsém Lót, mentsd meg őket.
 הליל ה לך מעשות כדבר הזהMéltatlan ez a dolog hozzád megölni, az igazságost a gonosszal. Az egész föld birája ne gyakorolna igazságot.  חלילה לךTávol legyen tőled, hogy a világ igy
vélekedjék fölötted: ״Ez az ő szokása, megöli az igazságost és
a gonoszát egyaránt. így cselekedett az özönvíz idejében, igy a
Babeltoronynál.^^ Erre azt felelte Isten: אם אמצא בםלום המשים צדיקים
 ״ ונשאתיHa találok Szodomában ötven igazságost a városon belül,
akkor megkegyelmezek az egész helységnek az ő kedvükért.‘^
 ״ ויען אברדיסFelelt Abrahám: Talán hiányoznak az ötven igazból
öten, vájjon elpusztitod-e az öt miatt az egész várost ?^^ Abrahám
igy érvelt. Ha negyvenöt igazságos van köztük, minden városra
esik kilencz és ha magadat hozzá számitod Uramistenem, akkor
marad még tiz-tiz igazságos egy-egy városban. Később már arra
kérte Istent, ha csak negyven igazságos volna köztük, kegyelmezzen meg legalább négy városnak. És Isten felelt לא אעשה בעבור
 ״ הארבעיםNem teszem a|negyvénért.“ Majd kérte, ha csak harmincz igazságos volna. Kegyelmezzen meg három városnak. És
Isten ezt is megigérte neki. Most azt mondta: Ha csak húsz volna
könyörüljön két városon a húsz igazságos kedvéért. És Isten felelt:  ״ לא אשחיית בעבור הע שריםnem pusztítóméi a húszért.“ végre
azt mondta:  ״Talán találtatnak ott tizen?“ Mire Isten is megÍgérte, ha csak tizen lesznek is, nem pusztítja el őket. Kevesebbre
már nem könyörgött Abrahám, mert tudta, hogy ott ahol tiz igazságos sincs a kegyelemnek nincsen helye. így látjuk ezt az özön.víznél is, mivel ott csupán Nóach és felesége, három fia és ezeknek feleségei tehát csak nyolcán voltak, ezért nem menthették
meg kortársaikat.
Bachja kérdi:. Ha Abrahám negyven igazságos kedvéért
négy város megkimélését kérte és Isten engedett könyörgésének,
akkor már önként érthette volna, hogy ha harmincán lesznek
akkor három, ha húszán akkor két és ha tizen lesznek akkor egy
f
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városon fog könyörülni. Miért könyörgött mégis külön-külön, 11a
harmincán, húszán vagy csak tizen lesznek is? Felelet: Ahrahám
azt tartotta : több igazságos nagyobb hatást, nagyobb eredményt
ér el, ezért Isten a negyvenért igenis megkimeli a négy várost,
de nem harmincért három, húszért két és tizért egy várost, ezért
könyörgött értük külön-külön. Ebből egyszersmind az a tanulság,
hogy nagy sokaság, népes gyülekezet imája hamarább nyer meghallgattatást, mivel több embernek, több érdeme van. A Talmud
is ilyen értelemben tanít: אינו ח מ ה מועטים העועים את התורה ל מחבין
 העושיםKorántsem hasonló kevesek foglalkozása a Tórával ahhoz, ha
nagy közönség foglalkozik vele. Az összeség érdeme mindég nagyobb. De Szodoma esetében Isten könyörületesnek mutatkozott
kevesekkel szemben is és megígérte Abrahámnak, ha csak tiz
igazságos lesz köztük, akkor is megkiméli a várost.
 ״ ויבאו שני המלאכים סדומהÉs a két angyal oda ért Szodomába.“
Hát a harmadik hová lett? A harmadik, miután küldetésének eleget tett és Száráhnak hirül hozta, hogy figyermeket fog szülni
visszatért az égbe.' ־De miért nevezi őket most angyaloknak holott
előbb csak férfiaknak nevezte a Szentirás ? Abrahámhoz az angyalok rendesen ki és bejártak mint más közönséges emberek,
ezért csak embereknek nevezte őket. Lótnái azonban angyalok
egyáltalában nem szoktak megfordulni, ezért most igazi voltukat
einliti az írás. És miért érkeztek csak este Szodomába, hiszen
angyaloknak nem kell idő az utazásra és előttük térbeli távolság
nem létezik és nem jöhet szániitásba? Ámde ezek a szeretet es
könyörület angyalai voltak és szándékosan időztek sokáig hátha
Abrahám addig kikönyörgi Istennél a szodomaiaknak az isteni kegyeimet.
 ״ ולוט ישב בשער־' סדוםLót pedig ült vala Szodoma kapujában“
Ítélkezni. Aznap választották őt bírónak. וירא לוט רקם לקראתם
״Látván őket Lót fölkelt eléjük.“ Abrahám házában sajátította el
az embertársai iránt tartozó tiszteletadást. De miért nem szaladt
elébük miként Abrahám? Abrahámhoz fényes nappal jöttek és igy
már távolról észrevette őket. Ló thoz azonban este érkeztek és ő
csak akkor látta meg őket, mikor már közvetlen niellette álltak, ezért
csak tiszteletteljesen felállt előttük.  ״ ויאמר הנה נא אדני םורו נאÉs
mondta nekik: térjetek be hozzám, de kerüljétek meg házamat
és hátsó ajtaján térjetek be, nehogy a város lakói meglássanak,
mely esetben életveszélybe sodortok engem. ולינו ורחצו רגליכם
Háljatok itt és mossátok meg lábaitokat.“ Abrahám nem igy
f
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mondta, hanem előbb mossátok még lábaitokat aztán térjetek be
hozzám. Lót azonban félt, ha a szodomaiak látni fogják, hogy a
vándorok lábai tiszták azzal fogják öt gyanusitani, hogy az idegenek már napok óta nála tartózkodnak és ö nem jelentette azt
nekik.
 ״ ויאמרו לא כי ברחוב נליןÉs mondták: Nem úgy, hanem az
utcán h álu n k b o g y a város lakói tudomást vegyenek arról, hogy
a várost elpusztitani akarjuk, hátha mégis megtérnek. ויפצל בם
Es unszolta őket, mig betértek hozzá.Abrahámnál legott késznek mutatkoztak és mondták  תעשה כא של לברתp  ״Tégy úgy,
amint m ondtadm i étkezünk nálad. Ebből azt tudjuk meg, hogy
nagy emberrel szemben ne kérleltessük magunkat, de igenis unszoltassuk magunkat csekélyebb érdemű ember által.!וי>ש להם משתל
 ״Es készitett nekik lakomát.“ Kovásztalan lepényeket sütött nekik,
minthogy Feszach volt. Közben kérdezősködtek a város népének
erkölcsei iránt, mire Lót elmondta nekik, hogy nagyobbrészt gonoszak Szodoma lakói. E közben a város emberei körülvették a házat
ifjútól öregig és követelték, hogy Lót adja ki nekik az idegenekét, hogy perverz hajlamaikat kielégithessék rajtuk. Lót kiment
hozzájuk, és kérlelte őket szólván:  ״Atyámfia! kérem ״ne cselekedjetek rosszat. íme van két leányom, ״kik még nem ismertek
meg férfit, ki akarom hozni őket hozzátok és cselekedjetek velük,
amint tetszik szemeitekben ; csak ezen férfiakkal ne cselekedjetek
semmit, mivelhogy bejöítek födelem árnyékába. És mondák: Lépj
odább ! Egy ember eljött, hogy itt tartózkodjék és még biráskodni
akar és szorították Lótot, közelebb lépvén, hogy betörjék az ajtót. És kinyújtották a férfiak kezüket és behozták Lótot a házba
és az ajtót bezárták, a férfiakat pedig kik az ajtó bejáratánál
álltak megverték vaksággal és belefáradtak az ajtót megtalálni. U
Most azt kérdezték Lóttól: Van-e még valakid fiad vagy lányod
vagy egyébb hozzátartozóid vezesd ki őket a városból. Es szóltak hozzá: ! מי לך פלez annyit jelent, mintha mondták volna: ;
van-e még egy szavad az ilyen emberek mentségére, mivel Lót
egész éjjel kérlelte őket, hogy ne pusztítsák el a várost.
 ״ כי משחיתים אנחנוMert mi elpusztítjuk a helységet.“ Mivel
az angyalok nem azt mondták, hogy Isten fogja elpusztitani a
várost, ezért bünhödniök kellett. Isten száműzte őket százharmincnyolc évre és semmiféle küldetéssel nem bízattak meg, mig
Jákob idejében Isten hozzá küldte őket. Jákob pedig küldte őket
Ezsauhoz üzenettel. Ebből az a tanulság, hogy tartózkodjunk a
f
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dicsekvés és önhittségtől. Csak Istent illeti a dicsőség amint Jezsajás mondotta:  מלא כל הארץ כבודו,,telve van az egész föld az
ö (Isten) dicsőségével.^^ Az angyaloknak később önként kellett
bevallaniok:  ״ וישלחנו יי לשחתהAz Örökkévaló küldött minket,
hogy elpusztitsuk.^^  ״ דצא לוטEs kiment Lót és szólt vejeinek, kik
elveendők valának leányait, mondván: Keljetek fel menjetek ki
e helységből, mert az Örökkévaló elpusztítja a v á ro s t.D e vejei
gúnymosolylyal fogadták Lót ezen kijelentését. Es midőn késedelmeztek, mert Lót pénzét, vagyonát is magával akarta vinni,
megragadták a férfiak kezénél és feleségét kezénél és két leánya
kezénél és kivezette őt a városon kivül. De pénzét nem engedték, hogy magával vigye, ezért olvassuk a Szentirásban : בהוציאם
 אותםpusztán őket vitte ki, de nem vagyonukat is.
Szólt az angyal Lótnák: ״Ne tekints hátra és meg ne állj
az egész környéken.T e sem vagy sokkal jobb a Szodomáiknál
és csupán Abrahám kedvéért menekülsz a végelpusztulástól. A Midras szerint azért nem volt megengedve visszatekintenie, mert az
isteni dicsőség angyalseregeivel a város fölött állt és hullatott
kénesöt. Lót felesége  עיריתtudni akarván, hogy ugyan jönnek-e
leányai is utána visszatekintett és megpillantotta az isteni dicsőséget, mire sóoszloppá vált. Mivel sajnálta a szegényektől a
sót és megtagadta tőlük azt, azért vált sóoszloppá. Lót kérte az
angyalt, minthogy nem tud gyorsan futni és igy könnyen utolérheti a veszedelem, engedné meg neki, hogy Coarba menekülhessen Ez a város úgyis nemrég épült és igy nem lehet oly nagyon
elromlott. Isten engedett is Lót kivánságának és nem pusztitotta
el ezt a várost. Most mondta az angyal Lótnák. Siess, mert nem
forgathatom fel Szodomát, mig te ־Coarba nem érsz. Ez büntetés
volt az angyalokra nézve, mivel azt mondották: mi elfogjuk
pusztítani a várost, ahelyett, hogy Isten fogja elpusztítani, ezért
kénytelenek voltak most bevallani  כי לא אוכל לעשות דברén nem
tehetek semmit, csak Isten.
^  השמש יצא על הארa nap már fölkelt és' a hold még nem
tűnt el az égen, — lévén éppen a hó közepe, azaz Pesach —
midőn az Örökkévaló alábocsátott Szodomára kénesöt és tüzet.
Minthogy a lakósok egy része a napot, másrésze a holdat imádta.
Ila tehát Isten akkor bocsátott volna kénesöt, meg tüzet Szodomára mikor a nap az égen volt, akkor a holdimádók
azt mondták volna: Uralkodott volna csak a hold azon időben bizonyára nem pusztíthatta volna el Isten Szodomát. Viszont,
9
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ha a hold volt volna az égen, akkor a napimádók igy vélekedtek
volna: Uralkodnék csak a nap ehhen a percben, biztos, hogy Isten nem forgathatná fel a várost. Ezért hocsájtott rá kénesöt és
tüzet oly időben midőn a nap is a hold is az égen látható volt.
 גפרית ואשHa Isten büntet akkor liullajt kónesöt és tüzet az
emberekre, ha pedig jutalmaz akkor mannát küld az égből.
 ותבט אשתו מאחריוLót felesége férje után tekintett, mivel férje
leghátul ment, háznépére felügyelve, és lett sóoszloppá.
 וישקף על פני סדםÁbraliám másnap reggel tekintett Szodoma
felé és látta, hogy a föld gőze fölszállt, mint a tüzkemence gőze.
Midőn Isten elpusztitotta a környék városait, megemlékezett Ábrahámról és elbocsátotta Lótot a felforgatás közepéből. Isten érdémül tudta be Lóthnak, hogy annak idején Egyptomban nem árulta
el, miszerint Száráh Ábraham felesége.  ״ ויעל לוט מצוערLót fölment Coarból és lakott a h eg y en .F élt Coarban lakni, mivel közel volt Szodomához és tartott tőle, hogy Isten ezt a várost is
el fogja pusztítani. Mások szerint Lót úgy vélekedett. Isten megkímélte Coart, mivel Lót nem tudott másüvé menekülni gyorsan,
ámde most, hogy már van ideje elmenekülni többé nem fogja
kímélni a várost.
 ותאמר הבכירה אל הצעירהLótnák két hajadon leánya vqlt.
Ezek azt hitték, hogy Isten az egé'sz világot elpusztitotta miként
az özönvíz idejében. Szólt tehát az idősbbik a íiatalabbnak:
Atyánk öreg ember megtalálna halni és férfi nincs a világon,
jer ittassuk meg atyánkat borral, közösödjünk vele, hogy magzatot fenntartsunk tőle. Es úgy cselekedtek; atyjuk pedig nem
tudta lefekvését és fölkeltét. Ezek után fogant Lót két leánya.
Az idősbbik szült fiat és elnevezte'Moabnak, ami annyit jelent:
 ״atyától szárm azo tt.A fiatalabbik is fiat szült és elnevezte Benáminak vagyis: népem gyermeke. Mivel a fiatalabbik szemérmetesebb volt, ezért Isten utódai iránt kíméletet ajánlott Mózesnek.
t

^

*

Ábrahám Gerarban.
f

 ויכע משםAbrahám elköltözött onnan, mivel a városok elpusztulása következtében, járó-kelő utasok elmaradtak és igy neiii
gyakorolhatta az emberszeretet, keresett népesebb vidéket. Azért
is változtatta lakhelyét, mivel Lót rossz hírbe került leányai révén és Ábrahám restellette rokona dolgát, letelepedett Gerarban.
Abrahám Száráh feleségéről úgy nyilatkozott,  ׳hogy ez nővére.
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Miért nem kérte fel most is, miként Egyptomban, hogy ö is
mondja, hogy nővére ? Mivel egyizben már káros következménye
volt ezen állításának, nem merte újból fölkérni, mert tudta, hogy
Száráh erre nem lett volna hajlandó.
Baclija kérdi: miért ment el Abraliám ottlionából, miért nem
okult a múlton, hiszen látta, tapasztalhatta már, hogy Száráh
csak csoda módon menekült Fáraóh házából? Ámde Abraliám
szabaddá tette Száráht elutazása előtt, válólevelet adván neki.
Csakhogy e válás kényszerűségből, a következményektől való félelem következtében jött létre és igy nem volt érvényes. Ezért
jött az angyal Abinielechhez és figyelmeztette öt 1הוא בעולת בעל
hogy Száráh még férjnek asszonya.
 ״ וישלה אבימלך מלך גרר רקח את שרהÉs küldött Abimeiech,
Gerar királya Száráh ért és elvette öt. És jött Isten Abinielechhez
é-jjeli álmában, mondván neki :v ime meghalsz, az asszony miatt,
akit elvettél, mert az férjnek asszonya.^‘ A  תלדותיצחקszerzője
fölveti a kérdést: Pliaraó eseténél úgy olvassuk ותקח האשה בית
 ״ פרעהa nö vétetett Fáraóh házába, mig itt csak egyszerűen igy
olvassuk:  ויקה את שרהós vette Száráht, miért e két hasonló eseteknél ily eltérés a kifejezésekben? Azért, mert Fáraóh hatalmas
király volt és Száráh szépsége elbűvölte öt, tehát fényes lakomát
akart rendezni, amely alkalommal nagy vagyonával is feltűnést
okozni kivánt, ezért átadta Száráht előbb  בית פרעהudvarának,
hogy mig az előkészülés a lakomához tart, addig udvarában elkülönitve lakjék. Ámde Abimeiech erényes ember volt és Száráht
nem annyira megnyerő külseje, hanem nemes származása miatt
vette nőül, amint tényleg az írás tanúságot tesz róla : ויאמר אברהם
■ אל שרה אחותי היאmivel Ábrahám azt állította Száráhról, hogy
nővére, ezért , רשלח אבימלך ויקה את שרדküldött x\.bimelech Száráhért és elvette öt. De minthogy gazdag sem volt, nem is készült impozáns lakomára, hanem egyszerűen  ויקהnőül vette.
 ״ ו אבי מלףל א קרב אליהÉs Abimeiech nem közeledett feléje.“
Ebben Isten angyala akadályozta meg öt, ami Fáraóknál nem
történt, mivel úgy sem volt közvetlen közelében, csak udvarában.
Ettől eltekintve is szükséges, hogy a jelen esetnél az. írás feltüntesse, hogy Abimeiech nem közeledhetett feléje, mivel Száráh
nem sokára fogant és ha a Szentirás nem tanúskodna érintetlensége mellett, a világ azt hihette volna, hogy Abimelechtöl fogant.
Abimelecht Isten angyal által intette, mivel Abimeiech erényes
ember volt, Fáraóh azonban istentelen volt, ezért nem küldött
f
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hozzá angyalt. Fáráóh emberei által terjesztette az álhirt, hogy
Száráh ártatlanságán csorba esett, ezért büntette Isten Fáraóht
ragályos bőrbetegséggel, mert aki embertársát rágalmazza az ragályos betegséggel sújtatík. Jóllehet, hogy Abimelech esete után
sem némult el a rágalom, de ebben Abimelech ártatlan volt, mert
nem ö terjesztette az álhírt. Abimelech mihelyest tudomást vett
róla, hogy Száráh férjezett nő, legott távol tartotta magát tőle,
de Fáraói! akkor is, midőn már tudta, hogy Száráh másnak felesége, magánál akarta tartani, ezért büntette őt Isten. Az előbb
említett szerző azt is kérdezi, hogy miért nem kért Fáraóh feleletet Abrahámtól miként Abimelech? Továbbá: miért mondta Fáraóh : ״Itt a feleséged, vedd és m e n jm ig Abimelech azt mondta
neki, hogy telepedjék le az országában? Felelet: Fáraóh bűnösségének
tudatában félt, hogy Abrahám nyíltan megmondja neki, miszerint
tőle való félelmében mondta, hogy nővére, nehogy megölesse öt
és Száráht nőül vegye. Ezért nem adott neki időt a feleletre.
Attól is tartott Fáraóh, hogy Száráh személye az ő országában
erkölcstelen támadásoknak lesz kitéve, ezért tüstént elküldte Abrahámot és Száráht. Abimelech azonban igazságos ember volt
és ezért kérdezte, hogy mi indította Abrahámot arra, hogy Száráht nővérének nyilvánítsa. Abrahám pedig igy felelt neki: ״Igaz
te erkölcsös ember vagy, de embereidtől féltettem életemet. De
nemcsak itt nyilatkoztam ekként, hanem mióta csak elhagytam
atyám házát, bárhol jártam mindenütt azt hangoztattam, hogy nővérem ő.^^ Miután pedig Abimelech attól tartott, hogy az angyal
el fogja pusztítani országát, miként Szodomát, •ezért szólította fel
Abrahámot, hogy telepedjék le országában és mentse meg azt.
Ez az amit az írás elbeszél: ויש בם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו
Abimelech rettegett az angyaltól és elhivatta szolgáit elbeszélvén
nekik az esetet, mire ezeket is rettegés fogta el. *
 ויאמר יי הגוי גם צדיק תהרוגAbimelech igy szóit istenhez:
 ״Egy igaz nemzetet is megölnél, akkor azt fogom hiresztelni ró־
lad, hogy a Babeltorony idejében is igy cselekedtél.‘‘ Bachja
szerint igy szólt Abimelech:  ״ הגויha a nép királyát megölöd
 גם צדיק תהרוגakkor egyszersmind alkalmat nyújtasz arra, hogy
egy igaz ember is megölessék, mert népem boszuból Abrahámot
is meg fogja ölni.“ Es szólt tovább: Mit vétettem voltaképen,
hát nem mondta ő nekem: nővérem ő ? Sőt Száráh ־maga is azt
mondta: fivérem ő. Szivem ártatlanságában és kezeim tisztaságábán tettem ezt. Eszemben sem volt vétkezni, kezeim bűntől tiszf
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ták még, mert meg sem érintettem öt. Felelt az angyal: En is
tudom, hogy szived ártatlan, éppen ezért é n voltam az, aki nem
engedte, hogy hozzá nyúlhass.
 ועתה השב אשת^האישכי נביא הואÉs !nőst add vissza a férfi
feleségét, mert ö próféta és igy jól tudja, hogy a felesége érinteflon, ezért készséggel fogadja vissza. Érted pedig imádkozni
fog, hogy életben maradjál. Bachja, mondja. Abimelech igy szólt
Szárához : íme adtam fivérednek ezer ezüstöt. Ebből megtudhatja
a világ, hogy nem érintettelek, mivel eddigelé gyűlöltem öt, most
pedig ajándékot adok neki. Ez tehát Isteni csoda. את בל ונוכחת
Ez által igazolva lesz ártatlanságod az egész világ előtt, ügy is
lehet értelmezni: mindenki előtt büntetni fog Isten, ha továbbra
is azt hangoztatod, hogy fivéred ö, mert akkor bárki nőül vehet.
Midras szerint Abimelech olyan drága, pompás ruhát adott Száráfinak, amilyent csak uralkodók feleségei viselnek és mondá neki:
 הנה הוא לך כסות עיניםEbben a ruhában védve lész, mert királyi
személynek tartanak és senki sem mer közeledni feléd.
 ויתפלל אברהם אל האלקיםÁbrahám imádkozott istenhez és
Isten meggybgyitotta Abimelecht, feleségét, szolgálóit, diogy szülhettek, mert az Örökkévaló impontenssé tette a férfiakat és berekesztett minden anyaméhet Abimelech házában Ábrahám felesége, Száráh miatt.
Izsák születése.

..

u
 ״ ויי פקר את שרהAz örökkévaló megemlékezett Száráhról.
V Tóra azért enalékszik mee: Száráh fo*״antatásáról közvetlen Abrafiámnak Abimelech érdekében történt esdeídése után, mivel ezzel
arra akar tanítani bennünket, hogy ha valaki embertársáért könyörög, akkor midőn neki, az injádkozónak is szüksége van ugyanazon segélyre, amire felebarátjának szüksége van, akkor Isten
előbb segit az imádkozón és csak azután pártfogoltján. Ábrahám
ugyanis arra kérte. Istent, hogy nyissa meg az elrekesztett anyaméheket Abimelech házában, ezért Isten úgy rendelte, hogy előbb
Ábrahám nyerjen utódot. Ez az amit az írás mond: ויי פקד את שרה
Az Örökkévaló előbb emlékezett meg Száráhról, hogy fogant,
semmint Abimelechröl. xi Midras p^dig igy magyarázza: Hogyan
emlékezett meg Isten Száráhról? Azt mondta: Száráh, Fáraó és Abimelech házából, tisztán érintetlenül és ártatlanul került ki, hogy ne segiteném hát gyermekhez.  תולדות יצחקkérdi: ha már azt mondja a
f
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Szentirás : די פקד את שרה
Örökkévaló megemlékezett Száráiiróks miért teszi még hozzá:  ״ ויעש ^■י לשרה כאשר לברÉs teljesitette az Örökkévaló Szárálmak am it mondott?^^ Ámde ezt igy
kell érteni. Előrehaladt korú házastársak nem nyerhetnek utodot,
de itt:  ויי' פקד את שרהisten kivételesen megemlékezett Száráhról,
hogy fogant, de nemcsak ezt tette Isten, hanem 1יעש יי לשרה
 ' כאשר וגוazt is, hogy Szárál! a fogant gyermeket világra is hozháttá és bőségesen táplálhatta saját tejével.
 ותאכר־שרה צחוק עשה לי אלהיםSzáráh mondta: örömet szerzett nekem Isten:  כל השומע יצחק ליaki hallja velem fog örvendeni, mivel az napon sok nőről emlékezett meg Isten és sok beteg épült fel. . ותאמר מי מלל לאברהם הנקה בנים שרדÉs szóiiott
Száráh: Ki . mondhatta volna Abrahámnak, hogy Száráh valaha
még gyermeket fog szoptatni. Mások szerint igy mondotta: Ki
beszélhet majd Abrahámmal, ha Száráh gyermeket szoptat, vagyis
annyira el lesz telve boldogságával, hogy beszélni sem lehet vele.
Azért tünteti fel a Szentirás ezt a körülményt Száráj és nem Abraháni örömének, mert fölötte nagyobb csoda, ha éltes nő szül,
mint, ha éltes férj nyer gyermkeket. Hiszen mindennapi jelenség,
hogy öreg^ember, ha ifjú nőt vesz el, gyermeket nemz.
 גדול. ״ וינהל הילה ויגמל ויעש אברהם משתדÉs fölnevelkedett a
gyermek és elválasztatott, Abrahám pedig nagy lakomát rendezett
eHálasztása napján.Szám os fejedelem vett részt e lakmnán nevezetesen: Sem, Éber, Abimelech és Og. Az emberek Q^gal íncselkedtek szólván: ״Nos, hiszen te azt mondtad, hogy Száráh
nem szülhet
Mire ő azt felelte: ״Ez is gyermek! Hiszen olyan
gyönge, mint a légy. Ha kis iijaiiimal érinteném legott meghalna.
Most Isten azt mondta:  ״Csak azért is teszem ivadékát mint a
tenger fövényét és te kezeik által fogsz elesni. Bachja kérdi:
Miért készitett Abrahám lakomát azon napon, a melyen elválasztotta
Izsákot és miért nem körülmetélése napján ? De Abrahám elválasztása napján már a tanodába vitte fiát és ezért ez a nap fö-lőtte örvendetesebb volt nála, mint aznap, amelyen körülmetéltetett. Amngy is az ember jobban szereti gyermekét, midőn már
nagyobb és észbeli tehetségei már fejlődnek, mint midőn születik.
 ביום הגמלE szóból:  הגמלmaradt reánk a szokás, a körülmetélés
napján lakomát rendezni, mert e szót igy kell értelmezni: הג־־מל
azaz a szó első tagjának számértéke: nyolc, tehát a nyolcadik
napon, körülmetélte fiát és ugyanakkor készített lakomát.
! הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מ צ חיp  ותרא שרה אתSzáráh
י
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látta, hogy Izsmáel Isten és ember elleni viselkedésével rossz
példával szolgál Izsáknak, ezért mondta Abraliámnak: ״űzd el a
szolgálót és íiát/^  תולדות יצחקmondja: Izsmáel maró gúnynjal
szólt: Mire való ez a nagy liü-lió Izsák születésének örömére?
Azért mégis én vagyok az elsöszülött és igy én kettösrészben
fogom atyámat örökölni. Erre mondta Száráh Abrabámnak: ״Űzd
el a szolgálót és fiát, hogy ne örököljön e szolgáló fia fiammal
Iz sá k k al.D e miért — kérdi az emlitett szerző — nem látta el
jobban iitravalóval Hágárt, miért adott neki Abrahám csupán
kenyeret és vizet? Mert Isten azt mondta Abrabámnak: mindenben amit Száráh neked mond, hallgass szav ára.S záráh pedig
azt mondta:  ״Űzd el a szolgálót^^ akit pedig elűznek azt nem
látják el bő eleséggei. ״ וגם את בן האמה לגוי אשי^נוDe a szolgáló
fiát is nagy nemzetté fogom tenni, mert a te magzatod ö.“
 ״ וישכם אברהם בבקרÁbrahám fölkelt korán reggel és vett
kenyeret meg egy tömlő vizet és Ilágár vállára tetfe és elbocsátotta őt.‘^ Izsmáelt is a vállára adta, mivel a fiú vad, rákoncátlan volt és atyja parancsának ellenszegülve, nem akart elmenni,
atyja kénytelen volt őt anyja vállára kötni. Ezért nem azt mondja
az írás :  וישלחםés elbocsátotta ő k e t, hanem az egyesszámban
 ״ וישלחהés elbocsátotta őt^^ azaz : Hágárt, aki vállán vitte a fiút.
Bachja szerint azért adott Abrahám Izsmáellel csupán oly szegényes utravalót, mivek látnoki szemével a jövőbe tekintett és tudta,
hogy Izsmáel egykor elkeseredett *ellensége lesz Izráelnek.
 ״ ויכלו המים מן החמתa víz csakhamar elfogyott a tömlőből“,
mivel Izsmáel lázas beteg lett az utón és lázasbeteg sok vizet
fogyaszt. Ekkor ledobb a gyermeket a bokor egyike alá és elment, leült vele szemben egy ivlövésnyi távolságban, mert mondotta: nem nézhetem a gyermek haldoklását. וישמע אלהים את קול
 ״ הנערÉs meghallotta Isten a fiú hangját.“ Ebből az a tanulság,
hogy a szenvedő ember imája előbb nyer meghallgattatást Istennél, mint ha más imádkozik a betegért. Az angyal szólt Ilágárnak: Ne félj:  ״ כי שמע אלהי□ את קול הנערmert hallgatott Isten a
fiú szavára ott ahol van.“ Az angyal sereg tiltakozna szólt: Világ
Ura! Te megkönyörülnél azon, aki majdan szomjúsággal fogja
elpusztítani Izraelt ? Ámde Isten igy szólt: Én az embert úgy itélem meg  באשר הוא שםahogy a jelenben megérdemli és nem a
szerint, amilyen a jövőben lesz, most még nem szolgált rá, hogy
éhszomjban meghaljon.
Szerintünk az angyal szavaiban szelíd gáncs rejlett Ilágár
t
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magatartása fölött. Gyengeségünk egyik következése, hogy mások
szenvedésénél jelen nem lehetünk és fájdalmát szemmel nem nézhetjük. Hágár is ahelyett, hogy anyai kötelességeinek eleget tett
volna, ahelyett, hogy fia mellé térdelve ápolta és vigasztaló, erősitö szavak által fájdalmán könnyíteni igyekezett volna, a gyérmek közeléből távozva szenvelgő hangon szólott: אל אראה במות
 ״ הילדnem akarok a gyermek haldoklásának szemtanúja lénni^^
és távol tőle leült s keserves sírásra fakadt. Érzékenységnek nevezik az emberek, ha valamely boldogtalannak szenvedését látni
képtelenek, pedig ez nem más, mint é r z é k e t l e n s é g és a beteg
rendesen két annyit szenved az ilynemű álérzékenységnél. S Hágárnak az ég küldöttje tudtára is adta, hogy fia iránt tanúsított
bánásmódja nagyon is kifogásolható.  מה לך הגרMiféle eljárás ez
tőled Hágár? Tudd meg, hogy a te sirásod iránt könyörületet
nem érzett volna, hanem :  שמע אלהיסאתהול הנערIsten csak gyérmeked könyörgése iránt érzett irgalmat,  באשר הוא שםmivel otthagytad őt .fájdalmával egyedül, önmagára hagyatva, vigasz nélkül, ami által megkétszerezted szenvedéseit.
Szólt az angyal: Vedd a gyermeket:  ״ בי לגוי גדול אשימנוmert
nagy néppé teszem őt.^^ Mire való ez a szóbőség, itt csak a kö'zelben lévő kútra kellett volna Hágár figyelmét fölhívni ? Ámde
Hágár sorsára akarta hagyni fiát. Tgy érvelt: Ha az apja nem
könyörült rajta, én sem gondozom, ám haljon meg ותשלך את הי ל ד
és indulatosan eldobta a gyermeket. Különben igy olvastuk volna:
 ותשב את הילדés kíméletesen letette a gyermeket. Ezért biztatta
az angyal Hágárt szólván:  ״Kelj fel, vedd a fiút és fogd erősen
a kezeddel, mert nagy néppé teszem őt.^^ Aztán mutatott neki
kutat, ő pedig e fényes kilátásra odament, megtöltötte a tömlőt
és megitatta a fiút.
 וידד בעת ההיא ויאמר אבימלךÉs lőn azon időben, hogy Abimelech igy gondolkodott. Ennek az Ábrahámnak roppant nagy szerencséje van. Megmenekült Szodomából, a királyok hadától, felesége pedig öreg napjaira gyermeket is szült, ezért szólt Ábrahámnak: Esküdjél meg nekem, hogy utódaimat nem fogod
bántalmazni, hanem úgy viselkedel velük szemben, amily kegyesen én bántam veled. És Ábrahám esküdött neki. תולדות יצהק
mondja. Abimelech szivén viselt bálványt és arra kérte Abrahámot,
hogy bálványára esküdjék, de Ábrahám igy felelt: אנכי אשבע
az  ״ אנכי ה׳ אלהיךÉn vagyok az Örökkévaló^^-nál, de nem bálványodnál esküszöm,
r
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 ״ ויטע אשל בבאר שבעFát ültetett Beér-Levában. ״Gyümölcskertet szegény' vándorlók üdülésére. Bölcseink szerint vendégfo. gadót épitett négy bejárattal, hogy szegény utasok minden oldaIon bejuthassanak. Itt terjesztette Ábrahám az isteniísmeretet,
mert ha étkezés után az utasok Abraliámiiak hálálkodni akartak,
Abraháni a köszönetét elhárítva igy szólt: Ne nekem, hanem
Istennek adjatok hálát, az ö jóvoltából élveztetek, mert nem én,
hanem 0 adja az élelmet. Ez az, amit az írás mond : דלןרא שם
 ב ש ם יי אל עולםÁbrahám eredményezte, hogy ott hirdették Isten
nevét, mint az egész világ Uráét. Bachja szerint  אשלnótarikónje
(felbontása)  ״ אכיידה שכיבה לליהétkezés, szállás, kiséret.“ Mindebben részesültek az arramenö szegény utasok. Ábrahám a vendég elkísérése alkalmából is ismertette az egyisteni hitet.
f

f

ft

Ábrahám megki5érteté5e.
 ״ אחר הדברים האלהEzen esemény után Isten megkísértette
Abrahámot.“ A Sátán bevádolása után, aki azt mondotta Istennek : Lám Ábrahám oly nagy lakomát rendezett, de azért nem
érezte magát indittatya, bogy Istennek is hozzon hálaáldozatot.
Erre Isten igy felelt: Nemde az egész öröm és vigalom fia kedvéért volt? Nos, ha én megparancsolom neki, hogy ezt a fiát
áldozza fel nekem, bizonyára nem fog késni, parancsomat készséggel végrehajtani. Ez az amit a Szentirás közöl velünk :
 אחר הדברים האלהa Sátán, a vádló ezen szavai után mondta
Isten Abrahámnak : Hozd nekem fiadat áldozatul. Mások igy magyarázzák : Izsmáel szavai után, aki Izsákkal szemben kérkedett
mondván : Engem tizenhárom éves koromban metéltek körül és
mégsem ellenkeztem, mig téged csak nyolc napos korodban, midön még nem volt akaratod ellenkezni. Erre Izsák igy szólt: Ha
Isten egész életemet követelné, akkor is szives-örömest feláldoznám neki. Mire Isten legott szólt Abrahámnak: קח נא את בנך
״Vedd — kérlek — fiadat és áldozd fel nekem.“ Isten igy érveit Ábrahám előtt: Engedelmeskedj ezúttal, nehogy a világ azt
mondhassa, az előbbi próbák ‘ apróságok, nem nagy áldozatok
voltak, ezt a nagyobb áldozatot Ábrahám már nem képes meghozni Istennek. Ezért hál vedd fiadat és áldozd fel nekem. Most
Ábrahám igy felelt: Két fiam van, melyiket áldozzam fel?
 ״ את יחדךaz egyetlent“ — felelt Isten — Két egyetlen fiam van
— szólt Ábrahám — Izsmáel Hágártól, Izsák Száráhtól. אשר אהבת
f
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 ״akit szeretsz“ — volt a válasz. Mindkettőt szeretem — mond
Abraháai.  ״ את יצחקIzsákot/^ értem szólt Isten Végre határozóttan. Azért nem mondta ki Isten mindjárt, hogy melyik fiát kéri,
nehogy Abrahám a hirtelen felszólítás hallatára megrettenjen.
Azért is, hogy minden egyes felszólitás után külön jutalomra
tegye magát érdemessé.
 ״ והעליהו שם לעולהÉs áldozd fel ott égöáldozatul.“ isten
nem mondta ki világosan, hogy vágja le fiát, hanem hozza.fel
áldozatul, már eleve az volt a szándéka, hogy hozza fel, de kósöbb vegye le. Csak Abrahám nem olvasott a sorok között és
úgy értette, hogy tényleg áldozza fel.  וישבם אברהם בבקרAbrahám
kora reggel fölkelt és önmaga megnyergelte szamariit, hogy Isten
parancsát mások segítsége nélkül teljesítse.  ״ ויבקע עצי עולהés hasitott fát az áldozathoz‘^ attól tartott, hogy a meghatározott
helyen nem talál' fát és vitte a fát bárom napon keresztül. Azon
érdeme révén, hogy hasított fát az áldozathoz. Isten hettéhasitóttá a tengert utódai számára.  מרחוקD pJ ירא את ה1  ״És meglátta
a helyet messziről.“ A föld nem végcélja .az embernek, nem ez
az igazi otthona, hanem az ég, ahonnan a lelke származott és
ahová egykor’ vissza fog térni Istenéhez. Aki ilyen értelemben
fogja fel földi hivatását, annak nincs áldozat oly nagy, melyet
készséggel ne hozna Istennek. Ez a tudat vigasztalhatta és bátoritotta Abrahámot is, midőn Isten próbára tette, egyetlen fiát
kérvén tőle áldozatul. És Abrahám könnyű szívvel ment Isten
parancsát teljesíteni. Mi-ért? Talán nem szerette eléggé ? Dehogy!
Hisz egyetlene, örököse, reménye, kincse, jövője, mindene volt, de
mégis örömmel hozta volna áldozatul. MiérfPmert וירא את המקום מרחק
lelki szeme előre látta, előre sejditette a távoli jövőt, a helyet, ahol viszontlátni fogja őt.
Kérdé Abrahám Izsáktól : Ugyan -mit veszel észre a távolbán? Felelt Izsák: Látok egy kies, szép hegyet, rajta pedig egy
felhőt. Most az őket kisérő legényektől kérdé : Vájjon láttok-e
ti is valamit?  ״Semmit“ — feleltek ezek,  ״csupán ürességet, vég•
nélküli pusztaságot és sivárságot.“ Erre azt mondta nekik ÁbraItárn, minthogy a szamár sem lát semmit és ti sem, ezért
 ״ שבו לכם פה עם החמורmaradjatok ti itt a szamárral.“ A Talmud
szerint a két legény azaz: Izsmáel meg Eleázár sejtvén, hogy
Izsákot áldozatul viszik az örökség tárgyában civakodtak. Izsniáel előre örült, hogy ő lesz már most Ábrahám egyedüli örökosé, mig Eleázár ellenvetette: Téged elűztek atyád házából és
f
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Így nem örökölhetsz. Mire égi hang hallatszott mondván :  ״Egyiktek sem fog örökölni.“
Midras szerint Abraháni tanakodott magában megmondja e
Száráhnak, hogy itat felakarja áldozni vagy sem ? Ha nem szól
neki és később eltűnik fia, képes önmagát megölni bánatában.
Szóljon neki, hátha nincs meg benne oly erős erkölcsi erő és
megtagadja fiát Istentől ? Végre mégis igy szólt Száráhnak : Légy
vidám, készits szép lakomát, én már három éves koromban felismertem Istent, fiunk pedig már harminchét éves, itt az ideje,
hogy begyakorolja magát az isteni szolgálatban. Elviszem hát
magammal, hogy lássá miként áldozom Istenemnek. És Szarai!
nem ellenkezett. Abrahám tehát fölkelt kora reggel, midőn Száráh még aludt, mielőtt még megbánná, hogy fiát elküldje maga
mellől és mielőtt a helység lakói még felébredtek volna, nehogy
tervéről lebeszélhessék. De a Sátán vén ember alakjában útját
állta és kérdé tőle : Hová ? Megyek imádkozni — felelt Abrahám.
Hát a fa, a tűz, meg a vágókés mirevaló ? Több napig leszek
oda, viszem tehát ezeket, hogy főzhessek magamnak.  ״Ej־ej —
felelt most a Sátán — ilyen öreg ember mint te vagy, fülál־
dozná egyetlen fiát, nem rettegsz-e Isten büntetésétől ? 0 ״páráncsolta nekem^^, válaszolt röviden Abrahám. A Sátán erre Izsákhoz
fordult: Hová? Megyek magamat begyakorolni az isteni szolgálatban. Igen — szól a Sátán - - holtad után gyakorolhatod magadat, hiszen te leszel az áldozat. Ha Isten úgy akarja, ám legyek én az áldozat — volt az egyenes felelet. Végre elment
Szárához és kérdé tőle. Tudod-e hol van Abrahám meg Izsák?
Nem fogod látni többé fiadat. Legyen meg Isten akaratja, —
felelt Száráh vallásos megadással.Útközben Abrahám . afcadályokba ütközött, minthogy nagy folyó állta útját, de Abrahám
könyörgésére. Isten megsegitötte őket, hogy veszély nélkül átkelhettek a nagy vizen.
 ״ ויעקוד את ייצחק בנרÉs megkötözte fiát Izsákot.'' Izsák
kérte atyját hogy erősen kösse meg kezét, lábát, hogy ne ellenkezhessék, de midőn a vágókés nyakát érintette, lelke kiszált
földi hüvelyéből, de midőn legott hallotta az isteni hangot, szólv án :  ״Ne bántsd fiadat" élete visszatért." Ekkor mondta el Abrahám az ismeretes imát:  ״ ברוך אתה יי מחיד^המתיםÁldva légy
Örökkévaló, ki életre hivod a holtakat.
A  חזקוניés  אמרי נועםszerzői kérdik : Mire volt szükség Abrahámot próbára tenni. Isten, aki ismeri az ember legtitkosabb
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ffondolatát is, úgyis tudta, hogy Abraháin kész báraiely páráncsát teljesiteni? Ámde az angyalok nem akarták elismerni Ábrahám rendkivüli vallásosságát és azt vitatták Isten előtt, hogy ö
nem kölönb más igaz embernél s igy nem érdemli meg a sok
csodákat, miket Isten érdekében mivel. Erre Isten azt mondta
nekik. Megmutatom nektek, hogy Abrahám mire képes, hogy még
egyetlen fiát is feláldozza egyszerű fölszólitásomra, amire más
igaz ember el nem határozhatná magát.
 ונשובה אליכםE s mondta Abrahám legényeinek: Elmegyünk
azon helyre, ott imádkozunk, aztán visszatérünk. Easi szerint lát-,
noki tehetségével előre sejtette, hogy mindketten visszatérnek
épen. Bachja azonban úgy magyarázza, hogy Abrahám szándéka
volt Izsák csontjait visszahozni, azért mondta a többesszámban :
״visszatérünk.^^  ״ וילכו שניהם יחלילÉs mentek ketten együtt Egykedvüen, Abrahám örömtelten, hogy Isten parancsát végrehajtsa
épugy, mint Izsák, aki mit sem sejtett. ויאמר יצחק אל אברהם אביו
 ״ ויאמר אביEs szóit Izsák Abrahámnak, atyjának mondván : Atyám.
Itt méltán feltűnőnek tetsizik, miért beszéli az írás, hogy Izsák
a t y j á n a k Abrahámnal^ szólt, hát nem tudtuk mi eddig is, hogy
Abrahám volt az atyja? Épen úgy feltűnő az ismétlés  ״ אביatyám.
Bachja szerint azért mondta kétszer  ״atyám^^ hogy irgalmát felköltse maga iránt. Még egy felelet: Izsák azt mondta Abrahámnak :  ״most már biztosra veszi a világ, hogy Abimelechtől szármázom, mert különben nem áldoznál fel, hanem megkönyörülnél
rajtam, miként atya könyörül tulajdon gyerm ekén.Ezért mondta
neki kérdőhangon  ״ אביvájjon atyám vagy-e igazán?“ ליאמי* בני
Mire Abrahám felelt: ״te fiam vagy.“ Most azt kérdezte, ha én
tényleg fiad vagyok, hol az áldozat? Felelt^ Abrahám:
״Isten majd kiszemeli magának a bárányt.“ Ebből sejtette Izsák,
hogy önmaga lészen az áldozat.  ״ לילכל שניהם ילדילés mentek kétten együtt.“ Egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal és egyenlő
készséggel Isten parancsát végrehajtani.
Vita tárgyát képezte a bölcsek közt, hogy voltaképen kinek
az érdeme nagyobb Abrahámé־e aki sajátkezüleg akarta fiát föláldozni vagy Izsáké-e aki engedte magát föláldozni? Egyesek azt
hiszik, hogy Abrahám érdeme nagyobb, mert nagyobb feladat és
onmegtagadás szükségeltetik ahhoz, hogy az atya fiát feláldozza
sajátkezüleg, mint hogy valaki önmagát föláldozni engedje. Mások
pedig azt hiszik, hogy itt Izsák érdeme volt szerfölött nagyobb,
mivel Abrahám egyenesen Istentől kapta a felszólítást az áldóf
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zásra, mig Izsák ezt csak közvetve Abrahámtól tudta meg. Bach ja
szerint mindenesetre Ahrahám érdeme volt nagyobb mint Izsáké,
mert az utóbbi úgyis tartozott engedelmeskedni atyjának. 1יבן שם
 ״ אברהם את המזבחÉs Abrahám fölépítette ott az oltárt‘^ugyanazon
helyen, ahol Adám épített oltárt.
 ״ ויעקד את יצחק בנרÉs megkötötte fiát, Izsákot.K ezét-lábát
egymáshoz kötötte és föltette az oltárra. Izsák arra kérte atyját,
hogy ne mutassa neki a vágó kést, nehogy megijedjen és ennek
következtében összerázkódjék. Arra is kérte, hogy anyjával kiméletesen közölje az esetet. Ne akkor mondja el neki, midőn anyja
háztetőn,
f vagy mélység előtt áll, nehogy* ijedtében leessen. Most
vette Abrahám a vágókést, kinyújtotta
kezét,
hogy
levágja
fiát.
*י
r '
Erre hatalmas szózat jött az égből!  ״Abrahám ne bántsd fiadat.
Erre Abrahám azt mondta: ״Engedd hogy legalább kis vérzést
okozzak rajta Isten tiszteletére^^ mire az angyal ismételten szólt :
 ״ ואל תעיש לו מאומהne ejts sérelmet testén.‘ יBachja mondja : Abrahám a szózathoz fordult a kérdéssel: Ki vagy? Mire a szózat
felelt:  ״angyal vagyok.‘^ Erre Abrahám: Nekem maga az Örök;
kévaló mondta, hogy áldozzam fel fiamat, csak 0 maga vonhatja
vissza parancsát.
 ״ ויקרא מלאך יי אל אברהם שניתÉs kiáltott az Örökkévaló angyala
az égből másodszor.“ Megáldom Izsák ivadékait, hogy annyian
lesznek, mint a tenger fövénye. Abrahám pedig szólt: Engedd
Uram, hogy szólhassak előtted. Először azt mondtad nekem:
Izsáktól fog neked utód származni, aztán megparancsoltad, hogy
áldozzam fel, most ismét azt mondod: ne bántsd fiadat. Felelt
Isten : Nem vonom vissza szavam. Mindjárt eleve csak azt mondtam : hozd öt az oltárra, de nem mondtam egyszóval sem hogy
vágd le. Minthogy felvitted az oltárra, parancsomnak eleget tettél,
most hát leveheted már. Most igy szólt Abrahám: Te esktidtéb
én is esküszöm. Esküszöm, hogy addig nem megyek el innen,
mig meg nem Ígéred, hogy Izsák áldozatkészségét utódainak be
fogod tudni engesztelésül.  אמרי נועםkérdi: Miért szólt az angyal
a magasból és miért nem.szállt le Abrahámhoz, amint leszállt
ílágárhoz és megmutatta neki a kutat? Felelet az angyalnak sietnie
kellett a szózattal, mivel Abrahám már buzgón hozzálátott az
áldozáshoz.
 כי עתה ידעתי בי ירא אלהים אתהÉs szóit isten: csak most felelhetek az angyaloknak, hogy mennyire érdemes vagy kegyességemre fölötte inkább, mint más igaz ember. וירא והנה איל אחר נאחז
 בםבך בקרניוÁbrahám meglátott egy kost, mely szarvainál fogva
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fennakadt a süriisógben, úgy hogy el nem futhatott. Ebből a körülményböl, mivel a kos mintegy oda kötve volt; sejtette Ábrahám, hogy Isten rendelte oda fia helyébe áldozatul. Ha oda nem
lett volna kötve, nem is merte volna áldozatul hozni, mert ákkor
ez valakinek jogos tulajdonát képezné, ügy de ez a kos még az
alkotás korszakából való volt. Ez az, amit az írás mond: איל אחר
ez egy különös, bizonyos rendeltetésre teremtett kos és nem magántulajdon.
Bachja szerint:  אחר נאחז בסבךannyit jelent, ha Izrael májdán egész éven, által a bűnök és vétkek szöyevényében fogva lesz
és bűnbánóan megtérve egy kos szarvát megharsogtatja. Isten
késznek nyilatkozik Izráelt újból atyai szeretetében fölvenni.
 ״ ובתואלילד את רבקהBeszuel nemzetbe R ebekát.A brahám
visszamenet ekként gondolkozott: Ila . most feláldoztam volna
Izsákot, magzat nélkül múltam volna ki e világból. Mégis jobb lett
volna Izsáknak már előbb feleséget adni szövetségtársaim leányai
egyikét, Onér, Eskol vagy Mamre leányai közül. Ezért r/endelte
Isten, hogy legott hirül hozzák neki, miszerint Beszuel nemzette
Rebekát, aki Izsák felesége leend.
%
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 המבסה אני מאברהםE s mondá az Örökkévaló : vájjon leplezgessem־e Abrahám előtt, amit tenni akarok. Hisz Abrahám nagy
és hatalmas nemzetté lesz ? Két kereskedő vásárra megy az egyik״
nek egyetlen fia van, a másikat Isten számos gyermekkel áldott
meg. Mindkettő ruhát akar venni gyermekeinek, az első akinek
csak egy fia van, nem tud magának tanácsot adni, nem m’eri a
ruhát megvenni, hátha nem illik a fia testére. A másik, a kinek
több gyermeke van kevés gondolkozás nélkül megveszi a ruhát.
Kérdi az első társától: Mit csinálsz, hát ha a ruha nem felel meg
fiadnak, kicsiny vagy nagy lesz neki ? Sebaj! — felel a másik — több fiam van, ha az egyiknek testére nem illik, majd
illik a másiknak, vagy a harmadiknak. így gondolkodott Isten is..
Jól tudta, hogy Szodomában egy igazságos ember sincs és igy
Abrahám könyörgése hasztalan, mégis alkalmat nyújtott neki, hogy
könyörögjön érettük. Gondolta, ha nem is használ ^ szodomiaknak, majd használ Abrahám későbbi ivadékainak, ha bűnbe esnek.
Ez az amit a Szentirás közöl velünk. Isten azt mondta: המבסה
 אני מאברהםVájjon leplezgessem-e Abrahám előtt, amit SzodomaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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val tenni akarok? Ne nyujtsak-e neki alkalmat a könyörgésre
csak azért, mivel a könyörgés Szodomának mitsem használ ?
 ואברהם היו יהיה לגוי גדולHiszen Ábrahám nagy nemzetté lesz és ha
most nem is veszi hasznát könyörgésének, majd hasznát veszik
későbbi utódai, akiknek érdemül betudja majd Isten Abrahám emberszeretét, könyörgését.
r

t

Chaje Szárah— היי ש ר ה

Szárah halála.
 ויהיו חיי שרהBölcseink mondották. Szárak egész életében szombat
előestétől szombat előestig szünes-szüntelen világosság égett lakosztályában, áldás volt tésztájában és felhő emelkedett sátraja fölött. Midőn
meghalt e három jelenség hirtelen megszűnt. így tudta meg a világ, hogy mindez az ő érdeme révén történt. Abban a Szerencsében is részesült, hogy Kánaánban halt meg és ugyanott temettetelt el. Végre pedig a neki szánt kort zavartalanul végig élte.
Ezért mondja az írá s : Száráh életévei százhuszonöt esztendő volt
 שני חיי שרהezek voltak a részére megszabott életévek, melyeket
csonkitatlanul végig is élt.  ״ ותמת שרהÉs Szárah m eg h alt.A
Tóra azért emliti Szárah halálát közvetlen Izsák feláldöztatási
szándéka után, mert ez okozta hirtelen halálját, minthogy ennek
Ilire következtében szörnyet halt. De miért emliti a Tóra előbb
Rebeka születését, nyomban utána pédig Száráh halálát? Mivel
ezzel a.rra tanit bennünket, hogy mielőtt egyik igaznak életnapja
leszállana. Isten már egy másik igaznak életnapját kelté föl. Mielőtt Szárah lenyugodott volna, már fönnragyogott Rebeka életnapja.
Vannak nők akiknek nincs érzékük a múlandóság iránt és.
másnap mindég az előttevaló napi énjüket másolják. Természetesen szépítő szerekkel, amelyek pedig bizonyos koron túl már
úgy hatnak, mintha ősszel a sárguló fonnyadt fü kifestené .magát
zöldre és elakarná hitetni velünk: ez a tavasz. Száráhnak nem
volt szüksége szépítő szerekre, nem volt szükség kendőznie magát. Húsz éves korában épp oly bájos, üde és szép volt, mint
hét éves korában.  ויהיו חיי שרהE szó :  ויהיוszámértéke harminchét. Bachja szerint ez arra vall, hogy Szárah csak harminchét
évig élt igazán, azaz Izsák születésétől kezdve. Ámde előbbi él^tOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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évei számításba nem jöhetnek, mert aki magtalan, olyan mint a
holt ember. Édes a lét érzete, édes az élet és becsesebb minden
földi birtoknál, ha tudjuk, hogy kinek és kiért élünk. Az emberi
élet kert, a gyermekek a gyümölcsei. Az élet gyümölcsfa, termo
ágai a gyermekek.
 ״ בקרית ארבעSzárai! meghalt Kirjasz-Arbában.^^ Azért nevezték e helységet Kirjasz-Arbának, mivel ott négy házaspár temettetett e l : Adáni és Éva, Abrahám és Szárah, Izsák és Kebeka,
Jákob és Leah. Más nézet szerint azért, mivel ott élt négy hatalmás óriás.  ויבא אברהם וגףÁbrahám Beér-Sevából jött, hogy gyászolja Száraht és sirassa öt. Bachja szerint Szárah nevének einütése itt szerfölött szükségtelen, minthogy az előző mondatban
már elmondta,  ותמת שרהhog3 זSzárah meghalt és igy önként értetödik, hogy Abrahám öt és nem* mást siratott meg. Ebből azonbán azt tudjuk meg, hogy a sirató említse gyakran az elhalt
nevét. Azt is kérdi Bachja, hogy miért nem olvasunk semmit arról,
hogy Izsák hogyan siratta anyját? Felelet: Szárah halálát titokbán tartották Izsák előtt, mivel az ö esete, illetőleg feláldoztatási
kísérlete volt Száraknak haláloka és igy Izsák fölötte bánkódott
volna. Amúgy is Izsák még három évig tartózkodott Moriahban
és igy nem szerzett tudomást anyja haláláról. Ezért olvassuk a
Szentirásban  ״ וישב אברהם אל נעריוAbrahám ״visszatért legényeihez‘^, de nem Izsák, mivel ö Moriáhban maradt.
 תולדות יצהקKérdi :Miért nem gondoskodott Abrahám már jóval előbb'sírhelyről, hiszen ö is, Szárah is öregek voltak már? tígyde, ha Abrahám előbb kérte volna a barlangot sírhelyül Efrontói, az bizonyára az ok után kutatott volna, hog^^ miért akarja
Abrahám épen csak e barlangot sírhelyül megvenni és igy rájött
volna arra, hogy abban Adám és Éva temettetett el és akkor nagyobb árt kért volna érte. így azonban, minthogy Abrahám Száráht még életében Chevronba vitte, most hogy meghalt, nem tűnt
fel neki a dolog, hogy a barlangot szánta Szárah sírhelyéül.
 ״ דבא אברהם לספוד לשרה ולבכתהAbrahám eljött, hogy gyászolja Száráht és sirassa öt.‘^ Az előbb megnevezett szerző kérdi:
Hiszen előbb siratják a holtat és csak aztán gyászolják? De
Abrahám telve örömmel jött haza, hogy Izsákot nem kellett feláldoznia és hogy Eebeka születését hírül hozták neki és igy nem
tudott, legott sírni. Ezért előbb csak gyászolta és emlékezetébe'
idézte Szárah jó tulajdonságait és erkölcseit, igy lassanként
öröme átment zokogásba. Azért Írja a Tóra e szót:  לב בתהkis
f
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 כ-val, mert csak nehezen és keveset sirt.  בעל הטוריםszerint
azért sirt keveset, mivel már öreg volt és elérte korát, de azért
is, mivel úgyszólván maga okozta halálát és kihívta maga ellen
Isten Ítéletét, midőn azt mondta Abrahámnak:  ״Ítéljen Isten köztem és közted.^^ Aki pedig önmaga okozza halálát, azt nem illik
nagyon megsiratni. Szerintünk a kis kaf  כmást jelez. Szárai!
ugyanis nagyon jótékony nő volt, házából sok jótétemény alamizsna és segély került ki. 0 segítő karját kinyújtotta minden
szűkölködő felé, de midőn meghalt a jótékonyság megcsappant^
csökkent és  כkaf, a segítő kar összezsugorodott, kisebbedett.
 ״ ויקם אברהם מעל פני מתוAbrahám fölkelt halottja színe elől
és szólt Chész íiaihoz^^ hogy adjanak neki sírhelyet. Halott előtt
nem illő sokat beszélni, mert ez megszégyenítő a hallotra nézve,
hogy mindenki beszél, ö pedig nem tud beszélni, ezért kelt föl
Abrahám halottja elöl és félrevonult, hogy Chész fiaival értekezzék a sírhelyre vonatkozólag.  ״ נר )תושב אנכי עמכםIdegen és bennlakó vagyok én nálatok.Idegen, aki nálatok letelepedett. Mások
szerint igy mondtá Abrahám: Ha pénzért adtok nekem sírhelyet
 גרidegennek fogom tekinteni magam, de ha nem adtok nekem
sírhelyet még drága pénzért sem,  תושבbennlakónak fogom te_
kinteni magam, mert Isten nekem Ígérte az országot és jogommai élve, önként veszek magamnak sírhelyet.  חזקוניkérdi: Miért
említi meg az írás a helyet, ahol Szárah meghalt, holott Ábrahám, Rebeka és Leah elhalálozási helyéről nem tesz említést?
Ez azért van, mivel Abrahám Száraht elküldte messze távolba
Moriáhtól, nehogy megtudja, hogy Izsákot fel akarja áldozni és
Chevronba letelepítette, igy tudjuk meg, hogy hol volt utolsó napjaiban Szárah és hol halt meg. De Abrahám óvintézkedése még sem
vezetett célhoz, mert angyal közölte vele, hogy Abrahám Izsákot föl
akarta álozni és ezen hir hallatára tüstént meghalt. Mások szerint Szárali gyöngélkedett és Abrahám légváltozás miatt elvitte öt Chevronba.
 ״ תנו לי אחזת קבר עמכםxVdjatok nekem temetö-biftokot nálatok.“ E szó : ״nálatok“ fölösleges. Ámde a divó szokás az volt,
hogy minden család más-más mezőn temette el hallottjait, idegen
. ember pedig külön mezőn temettetett el. Ezért kérte őket Ábrahám  ״adjatok nekem temetöbirtokot n á l a t o k “ és nem elkülönitve.  נשיאאלהים אתה בתוכנוChész fiai feleitek neki: Neszerénykedjél. Isten fejedelme vagy te köztünk, legkiválóbb temetőnkbe
temesd el halottadat. Senki közülünk temetőjét meg nem tagadja
tőled, halottad eltemetésére. Erre azt mondta Ábrahám Chész
fr
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fiainak: Ha csakugyan azt akarjátok, hogy eltemethessem halóttamat בן צוהר.ופגעו לי בעע תן. ״ שמעוניhallgassatok reám és kérjétek
fel nevemben Efront, 'Cochar fiát, hogy adja nekem a Machpéla
barlangot.‘‘ Machpéla annyit jelent, mint kettős barlang. Egy barláng a másik tetejéii volt. Azért is nevezték páros, kettős barlángnak, mert párosán temettettek benne: Adám és Éva, Abrahám
és Szárak, Izsák és Rebeka, Jákob és Leah. Abrahám nehéz
súlyú ezüstöt Ígért a barlangért, mire Efron felelt: ״Egy földdarab, mely négyszáz sekel ezüstöt ér, köztem és közted mi az?“
ily két jóbarát között. Tehát halottadat temesd el. וישקול אברהם
 ״ לעפרוןAbrahám megmérte Efronnak az ezüstöt. Ilyenek a gonoszak: sokat Ígérnek, de keveset tesznek. Előbb ingyen akarta
adni a barlangot Abrahámnak, utóbb pedig nagy árt követelt érte
és nem fogadott el tőle csak nehéz súlyú Centuriákat. עבר לסחר
 ״Kelendőt a kereskedőnél“ vagyis olyan pénzt, mely forgalombán volt.
Izsák házassága.
^
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 ״ ואברהם זקן בא בימיםÁbrahám öreg volt előhaladt korú.“
Vannak emberek, kik idő előtt vénülnek és fejük már ifjúkorban
olyan, mint a havasi bércek, akik jóformán nem is voltak fiatalok.
Egyetlen év sokszor öregebbé tesz, mint egy hoszu emberélet. Ezt a
sok baj, baleset, megpróbáltatás, viszontagság és szerencsétlenség
okozza. Abrahám azonban, akit gazdagság, tisztelet környezett és
öregségében reményteljes fiút nyert, tényleg megöregedett בא בימים
ő előrehaladt kora miatt őszült meg. Minthogy pedig igen öreg
volt, attól tartott, hogy megtalálna halni mielőtt fia nősült volna,
ezért megeskette szolgáját, hogy családjából szerezzen feleséget
fia számára. És miért nem eskette meg ־magát Izsákot^ Azért,
mert félt, hogy szolgája Valamely furfang vagy csel á lt^ rábírja
Izsákot, miszerint Kanáanita leányt vegyen nőül. A Midras szerint
négy dolog okozza az idöelötti vénséget: Az ijedelem, rossz gyérmek, háború és házsártos feleség.  ויי' ברך את אברהם בכלDe az
Örökkévaló megáldotta Abrahámot mindennel. Most tehát azon
volt, hogy fiát megházasitsa. Rabbi Mair szerint Isten áldása
abban rejlett, hogy nem adott Ábrahámnak leánygyermeket, akit
pogányhitühez lett volna kénytelen, feleségül adni. Rabbi Jehuda
ezzel szemben azt vitatta, hogy Ábrahámnak igenis volt leánya,
mert az isteni áldás csak igy teljes, ha fia és leánya van, már
pedig úgy olvassuk:  ״Az Örökkévaló megáldotta Ábrahámot mindennel.“
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 וקן ביתו המושל בכל אשר לוEleázár házának legöregebbje volt
és Így rábízhatta a nőt.  ״ שים נא ידך תחת י'ריכיTedd — kérlek —
kezedet csípőm alá.“ Ez volt hajdan az esktiforma ואשביעך ביי
 ״ אלהי השמים ואלהי הארץÉs megesketlek az Örökkévalóra az ég
és föld Istenére, hogy ne végy feleséget fiamnak a Kanáaní
leányai közül.“ Rasi kérdi: Miért olvassuk a párbeszéd folyamábán • ״ אלהי השמיים אשר לקחני מבית אביAz örökkévaló, az ég istene,
aki elvitt engem atyám házából“ de nem emliti:  ״ אלהי הארץa
föld Istenét?“ Azért mível kezdetben Istent csak az égben ismerték, csak később ismertette meg Abrahám Istent a föld lakóival
is.  ״ אשר לא תרח אשה לבני מבנות הכנעניHogy ne végy feleséget
fiamnak a Kanáani leányai közül.“ Ezzel arra oktat bennünket a
Szentírás, hogy az ember igyekezzék lehetőleg a saját családjáhói nősülni, mert akkor a házibéke biztositva van, minthogy a
házasfelek ismerik egymást, kölcsönös erényeit vagy gyöngéit, de
nem is vethetik egymás szemére származásukat.
 אבן שואבszerzője kérdi: Miért vett nőül Abrahám rabszolganőt még pedig bálványimádót Hágárt, holott Izsáknak nem
akart ilyent venni ? Felelet: Izsák Moriah hegyén megszenteltetett és Így nem vehetett nőül sem rabszolganőt, sem bálványimádót. Abrahámnál azonban ez az eset nem állt fenn. Mivel pedig
neki rabszolganőtől már volt gyermeke, nem akarta terhelni Istent
azon kérelemmel, hogy Száráhtól is adjon neki utódot, minthogy
az igazak nem örömest terhelik Istent magántermészetű óhajok és
imákkal. Ellenben Izsák kénytelen volt könyörögni Rebeka érdékében, hogy szüljön, mert neki nem volt és nem lehetett rabszolganő felesége. Az utóbb megnevezett szerző azt is kérdi:
Miért nem tanácskozott Abrahám fiával, hogy nézzen-e neki való
feleség'után? Azért, mivel úgy is tudta, hogy fiának nem lesz
ellenvetése Abrahám intézkedése ellen, és atyja minden tervét
helyesli.  חזקוניszerint Abrahám azért nem akart Izsáknak feleséget adni Kanáani leányai közül, nehogy a Kanáaniták azt mondhassák: Isten nem akarta teljesíteni Abrahámnak tett abbeli igérétét, hogy Kanaán országot ivadékainak adja, ezért kellett velük
sógorságba lépnie, hogy igy a rokonság révén birtokba vehessék
az országot. Ezért meg akarta mutatni Abrahám a világnak, hogy
Isten minden körülmények között megtartja ígéretét és utódainak
fogja adni az országot.
 ״ ויאמר אליו ונו׳És monda neki a szolga: Talán nem akar a
nő utánam jönni ez országba? Es Abrahám felelt: Ha nem akar
f
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a nő utánad menni, akkor föl vagy mentve esküm alól“ és végy fiamnak feleséget szövetségtársaim ünér, Eskól és Mamre leányai közül.
Egyszersmind imádkozott, mondván: שמים אשר ל ק תי.י ד,יי׳ אלי
 ״ מבית אביAz Örökkévaló, az ég Istene, aki elvitt engem atyám
házából és születésem földéről, elküldi angyalát előtted, hogy
feleséget végy fiamnak onnan.“  תולדות יצחקkérdi: Miért emeli
ki Ábrahám imájában azt a körülményt, ho^y Isten elvitte öt
atyja házából és születési helyéröl? Ámde Abraham igy könyörgött: Te Istenem kivittél engem atyám házából és születésem
helyéröl és igy én nem mehetek oda, hogy fiamnak onnan feleséget hozzak, ezért küldj Eleázár kíséretében angyalt, hogy ö
hozhasson családom köréből asszonyt fiamnak, mivel én szentül
megtartottam parancsodat és otthagytam családomat. ויקח העבד
 ״ עשרה גמלים מגמלי אדוניוÉs vett a szolga tíz tevét ura tevéi
közül.“ Abrahám tevéi ismeretesek voltak azáltal, hogy szajkósárral voltak ellátva, hogy idegen birtokon ne legelhessenek.
Eleázár ajándék okmányt is vitt tmagavál, melyben Abrahám
egész vagyonát Izsáknak ajándékozta, hogy igy inkább beleegyezzenek a házasságba.  ויברך הגמליםMidőn Eleázár Nachor városa
elé ért letérdeltette a tevéket a kút előtt, hogy megitassa- azokat.
Ez est idején volt^ amidőn a város leányai vizet meríteni kijönnek a kúthoz.  ״ ויאמר יי אלהי אדוני אברהם הקרה נא לפני היוםÉs
monda: Örökkévaló Uram, Ábrahám Istene! hadd kerüljön elém
ma és tégy kegyességet urammal, Ábrahámmal és legyen, hogy
a leány, aki a többi leányok között, kijön a forráshoz, akinek azt
mondom, hajtsd meg korsódat, hogy igyam és ö azt mondja igyál
és tev^éidet is megitatom  אותה הוכחת לעבדך ליצחקazt rendelted
szolgádnak Izsáknak.“ Jelesebben az ilyen jósiivü nÖ méltó
Izsákhoz és érdemes arra, hogy Ábrahám házába kerüljön, ahol
a jótékonyságot és emberszeretetet szüntelen gyakorolják, ובה אדע
 ״ בי עשית חסד עם אדוניés általa fogom megtudni, ^hogy kegyességetmiveltél urammal.“ Eleázár voltaképen igy könyörgött: Engedd
Uram, hogy az a nö, aki igy fog szólni hozzám, uram családjából való legyen.
Miért akarta Eleázár Rebekát a kutnál kiismerni, hiszen ráért
volna erre atyja házálban is ? Csakhogy a családi otthonban nem
lehet a gyermeket kellőképen kiismerni, mert a szülök gyermekeik
okosságát és egyéb jó tulajdonságát mindenképen előtérbe és
feltűnővé tenni igyekeznek, ami lehet mesterkélt, túlzott is, meg bétatanult, ezért igyekezett Eleázár Rebekát a kútnál kiismerni, ahol
f
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ment volt a szülői befolyástól,  חזהוניszerint, azért vitt Eleázár
magával tiz tevét tiz ember oltalma álatt, hogy a tiz embert az
esketési actusnál szerepeltesse.  ״ ויהי הוא טרם כליה לדברÉs lön,
ő még el sem végezte beszédét és ime Rebeka — aki született
Beszuelnek — kijött korsójával a vállán/^ Bachja kérdi: Miért
nem mondja a Tóra egyszerűen :  ויהי טרם כלה לדברÉs lön, hogy
el sem végezte beszédét? Ez a szó:  הואteljesen fölösleges a
szövegben. Ugyde e szó:  ״ הואö ״Istenre vonatkozik, amint mondva
van: 0  ״ הוא עשנוalkotott mintet.^^ Isten küldte az angyalt Eleázárral, ö segített a sikerhez, azaz, hogy Rebeka a forráshoz kijött.
 ותרד העינהRebeka lehajolt a forráshoz és megtöltötte a
korsót. Nem azt mondja: merített, hanem megtöltötte, mert —
Így mondják bölcseink — a viz mintegy önmagától jött föl és igy
nem kellett neki meríteni, hanem csak megtölteni a korsót. Midőn
Eleázár ezt a jelenséget észrevette, legott elébe sietett és
szólt: Adj egy kis vizet inni.  ״ ותמלא כדה ותעלMegtöltötte korsóját, aztán feljött. ״Nem Wözött a forrásnál soká, a leányok
szokása szerint, hanem mihelyt megtöltötte a korsót azonnal feljött.  ״ והנערה ט ב ת מראה מאדA leány pedig fölötte széptekintetü
volt, hajadon, férfi nem ismerte öt, ת ל ח ת יצחק ״irja, hogy Isten
meghallgatta Eleázár könyörgését és késztette Rebekát szokása
ellenére, hogy ezúttal a forráshoz kijöjjön. Rebeka ugyanis
nagycii szemérmetes volt és nem szokott a kúthoz menni, nehogy
fiatal emkerekkel találkozzék, akik esetleg illetlen beszéddel
szemérmetes érzelmét sértenék. Sőt otthonában is kerülte a fiatal
emberekkel való találkozást. Ez az, amit az irás mond : ואיש לא
 ״ ידעהférfi nem ismerte öt. ״ ותכל להשהותו ״Midőn eleget adott
neki inni, mondá: Tevéidnek is meritek, miglen eleget ittak.
 ״ והאיש משתאה להÉs az emker álmélkodott rajta,“ hogy
Isten sikeressé tette útját. ויקה האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים
! 'ונוTT  ״ עלA férfi elővett arany orrgyürüt egy béka (fél sekel)
súlyút és két karperecét a kezeire, tiz arany (sekel) a súlyjuk.״
Nem mondja:  ״ ויתן אל הנערהés átadta a leányzónak, ״hanem
 ״ ויקהelövette. ״Csak előkészítette, de még nem adta neki át.
Előbb kérdezte  ״ בת מי אתKinek a leánya vagy ? ״Mások szerint
előbb adta oda neki, csak azután kérdezte : Kinek a leánya vagy ?
Oly gazdag volt, hogy bátran kockáztathatta e drága ajándékot.
Csak Beszuel és Lábánnak referált úgy, hogy előbb megkérdezte :
Kinek a leánya vagy? Egyébiránt bizott Abrahám érdemében,

é
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hogy Isten a megfelelő nőt fogja útjába keríteni. Az orrgyürü
(fél sékel súlyú) azt jelezte, hogy Rebeka utódjai majdan fél
sekellel fognak adózni Istennek, a két karperec pedig arra
vall, hogy utódai két kötáblát fognak elfogadni. A két karperec
súlya tiz arany, ez a tiz parancsra vonatkozik, melyeknek utódai egykoron részesei lesznek.
V

 היש בית אביך מקום לנו ללי ןEleázar kérdé: Yan־e atyád
házában számunkra hely meghálásra.“ Ezért mondta:  לליןegy
 יוד,;j^' betűvel, mert csak egy éjjelre való szállás után tudakozódott.
De Rebeka úgy felelt:  ״ מקום ללוןÜ“ betűvel azaz: Atyámnál
van hely több éjjeli szállásra is.  תולדות יצחקmondja: Rebeka
bölcs előrelátással felelt. Mert Eleázár kérdése igy hangzott:
Vájjon van-e atyádnál  מקום לנו לליןsz ám un k r a éjjeli szállás.
Rebeka azonban igy felelt röviden:  מקום ללוןatyám házánál
v a n s z á l l á s h e l y , de nem mondta számodra, mivel tartott
tőle, hogy atyja megtagadja tőle a szállást. ויקוד האיש וישתחו ליי
,,És meghajolt a férfi és leborúlt az Örökkévaló előtt.“ Hálát
adott Istennek, mert sikerrel koronázta útját.
 ותרץ הנערה ותגד לבית אמה,,a leány elfutott és elbeszélte
ezen dolgokat anyja házában.“ A leányok szokása szerint, kik
minden bizalmas dolgot anyjukkal és nem atyjukkal közük.
 וירץ לבן אל האישRebekának volt egy fivére, kinek neve Lábán
volt. Es lön midőn meglátta az orrgyürüt és karpereceket nővére
kezén, futott a férfihez a forráshoz és mondá : Jer be Örökkévaló
áldottja! Miért álsz künn? Hisz én kitakaritottam a házat a bálványképektől. És bement a férfi a házba és adott szalmát meg
abrakot a tevéknek és vizet megmosni lábait és az emberek lábait
akik vele voltak.  ״ ויושם לפניו לאכלÉs tett eléje ennivalót. ״De
Eleázar azt mondta: Nem eszem, mig el nem mondom, mondanivalómat. Bachja és  בעל הטריםmondja: Eleázár tálába mérget
kevertek, hogy meghaljon és vagyonát elvehessék és sietették,
unszolták, hogy egyék. De ö azt mondta:  ״ עבד אברהם אנכיÉn
Abrahám szolgája vagyok. ״Előbb a szokásos kézmosást kell elvégeznem és az asztal előtti imát elmondani. Ezenközben a megmérgezett étel csodásmódon kicserélődött és Beszuel elé jutott,
aki legott meghalt. Ezért olvasuk a Szentirásban : ויאכלו דשתו הוא
 ואנשים עמוEleázár és emberei ettek és ittak ugyan, de Beszuel
családja nem, mert hirtelen gyászba estek. Aztán, mintegy hajnali két órakor Eleázár Rebekával elhagyta Charánt és egynap
ק
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alatt elértek Chevronba, ami különben több napi utat vett volna
igénybe, de ök csodamódon aránylag rövid idő alatt tették meg
a hosszú utat. Hasonlóképen odamenet, amit az írás e kijelentése
is bizonyit, hogy Eleázár elbeszélte :  ואבוא היום אל העיןés elérkeztem ma a forráshoz, vagyis : ma indultam el otthonról és ugyancsak ma érkeztem el a forráshoz. Másnap kérte Eleázár a leány
hozzátartozóit bocsátanók el öt Rebekával. Amint mentek az úton,
látták Izsákot jönni velük szemben, ekkor Rebekát megszállta
egy próféciái ihlet és belátott a jövőbe, hogy majdan gonosz
ember fog tőle származni, ijjedtében tehát lebukott a tevéről.
 ״ ויי ברך את אדניAz Örökkévaló igen megáldotta uramat,
úgy, hogy nagygyá lett és adott neki juhot és barmot, ezüstöt
és aranyat, szolgákat és szolgálókat, tevéket és szamarakat. E
szó  עבדםitt hiányosan azaz:  ״ יודj “ nélkül áll, jelezve, hogy
csak egy szolgája volt: Eleázár, de ez az egy fölért sok más
szolgával. Eleázárv úgy járt el, mint egy valóságos házassági
ügynök. Fölmagasztalta, dicsérte Abrahámot és fiát, kiemelve roppánt gazdagságát, kiterjedt birtokát.  ״ אהרי זקנתהÉs szült Száráh
uram felesége, fiát uramnak, miután m e g v é n ü lt. תולדו ת ^צחק
mondja: Eleázár azért dicsérte annyira Abrahámot és fiát, nehogy
azt higyjék, hogy Izsák nem lehet oly jeles ember és Abrahám
már nem lehet oly gazdag ember, mint a milyen volt, mert különben nem volna szüksége más országba küldeni, hogy feleséget,
szerezzen fiának, hanem akadna kizonyára elég gazdag, előkelő,
jólnevelt leány otthon is. Ezért sorolta föl Eleázár részletesen a
házassági ajánlat előnyeit, Abraham kedvező anyagi viszonyait
és hogy Szárah öregségében csoda által szülte fiát és igy e fiatál ember bizonyára szerencsés leend, mert születési esete is rendkivüli jelenség volt. ״Ne higyjétek — szólt — hogy ez a tiz teve,
meg e drágaságok Abrahám egész vagyonát képezik, ez csak
csekély elenyésző része az ö nagy vagyonának. Se ne higyjétek, hogy
ezek a tárgyak másoké, miként a szokás, hogy leánynézöbe menő
szegénysorsú fiatalok kölcsönkért ékszerrel fitoktatják állítólagos
módosságukat. Nem úgy Abrahám, mert  ויי' ברךAz Örökkévaló
tényleg megáldotta öt nagy vagyonnal és nincs szüksége holmi
szemfényvesztő eszközökhöz nyúlni. Engem pedig csak azért küldött a messze távolba, hogy innen hozzak Izsáknak feleséget,
mivel nem akarja, hogy fia Kanaanita leányt vegyen nőül. Erre
uram engem megesketett.
f

^
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 ״ ואומר אל אדוניÉs mondtam uramnak: Talán ‘nem jön az
asszony utánam ? Erre mondá nekem : Az Örökkévaló, elküldi nzjangyalát veled és sikeressé teszi utadat, hogy feleséget végy fiamnak
családomból és atyám házából-“ Easi szerint Eleázár igy mondta:
 ״ ואו אליv“ betű nélkül, mert ezzel mintegy megéítettni akarta
Ábrahámmal:  אליhozzám fordulj, hadd vegye el fiad az én
leányomat. De Abrahám megértvén a célzást igy felelt: Az én
fiam Istentől lett megáldva, te pedig Kánáan származottja vagy,
kit Noach megátkozott és igy fiam nem veheti el leányodat. De
miért mondta Eleázár ezt el Beszuel családjának ? Mivel olyan
volt mint a szemes, ügyes házassági ügynök és értésére akarta
adni Rebeka szüleinek, hogy ö szives örömest adta volna leányát Izsáknak, de Abrahám visszautasította ajánlatát.
Azután elbeszélte körülményesen utazását, gyors ideérkezését, találkozását Rebekával:  ״ ואשאל אותהEs kérdeztem ö t: Kinek
a leánya vagy? És adtam neki ajándékot. Jóllehet, hogy előbb
adta át az ajándékot és csak aztán kérdezte? Ki leánya vagy?
mert biztos volt Abrahám érdeme révén, hogy Isten a megfelelő
keresett nőt küldte elébe, de a leány szülei előtt nem ilyen sorrendben mondta el a dolgot, nehogy együgyünek tartsák ki, mielőtt tudná, hogy ez־e a keresett nő, már megajándékozza. ועתה
 ״ אם ישכם עושים חסד ואמתÉs most, ha tenni akartok kegyességet
és igazságot urammal, mondjátok meg nekem.* אמרי נועם ״kérdi:
Mire való volt ez a nagy könyörgés és rábeszélés, hiszen úgy is
hajlandók voltak a leányukat ily gazdag házhoz adni? Ámde
tudomást szereztek arról, hogy Ábrahám utódai majdan rabszolgák lesznek Egyptomban, ezért vonakodtak leányukat Izsákhoz
nőül adni és igy Eleázárnak szüksége volt egész rábeszélő tehetséget igénybe venni, kérvén őket, hogy kegyességet és igazságot
tanusitsanak gazdájával. Rabbi Iszerli kérdi: Miért mondta Eleázár.
hogy tegyenek ;  ״ חסל ואמתKegyességet és igazságot ״gazdájával,
hiszen  חםר ש ל אמרתigazságos kegyességet csak halottal szemben, kitől ellenszolgálat nem várható, szoktak gyakorolni. Ugyde
Rebeka szülei csak bizonyos ellenszolgálat kedvéért voltak hajlandók Rebekát elbocsátani, ezért könyörgöt Eleázár, hogy e
kívánságuktól elállva, Ábraháminal ,.igaz kegyességet“ miveljenek.
״És szóit Eleázár: Ha pedig nem akarjátok adni leányatokát, mondjátok meg  ואפלה על ימין או על שמאלhogy térjek
jobbra vagy balra. ״Akkor elmegyek Izsmáelhez és annak leányai
közül veszek egyet Izsáknak, vagy pedig Lót leányai közül.
f
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 ״ ויען לבן ובתואל ויאמרו מיי יצא הדבר לא נוכל דבר אליךFeleit Lábán
és Beszuel és mondák : Istentől indúlt ki a dolog; mi nem szolbatünk neked sem rosszat sem jó t. ‘׳Lábán gonosz ember volt és
tiszt(‘׳íetlenül viselte magát, midőn atyja előtt szólt, de mivel
otthonában okos em l‘״rnek tartották, hallgatagon tűrték, hogy Ö
vigye a szót. Eg3^ébi1 ׳ánt jellemző reá nézve, hogy a rosszat
előbb említi, mint a jót, mivel esze mindig a rosszon járt. Bachja
innen következteti, hogy a házasságkötések isteni rendelésüek,
mivel itt is azt olvassuk : ,,Istentől indúlt ki a dolog.“ Bölcseink
is mondták, hogy negyven nappal a gyermek születése előtt kihirdetik az égben, hogy kinek ki lészen a felesége.
 הנה רבקה לפניך קח ולך,,íme Rebeka előtted van; vidd el
és menj ; hadd legyen felesége urad fiának, amint szólt az Örökkévaló. Ekkor elővett a szolga ezüst és arany ékszereket és
ruhákat adván azokat Rebekának.“ Gazdája niegbizásából megkötötte a házasságot legott. Aztán drágaságokat osztott fivérének és anyjának. Ettek, ittak ő és az emberek, akik vele voltak
és megháltak ott. Reggel fölkelvén, az angyal már várt Eleázárra,
hogy ismét haza kisérje. Szólt Eleázár : ,.Bocsássatok el uramhoz.“ Mondá fivére és anyja: Maradjon a leány velünk egy
évig vagy tiz hónapig, azután elmehet. Azt nem olvassuk, hogy
.Beszuel is nyilatkozott volna. Azért nem, mivel előtte való éjjel
meghalt.  הזקוניFölveti a kérdést: Először azt mondották: ,,íme
Rebeka előtted va n; vidd el és menj,“ miért mondták tehát
másnap: ,,Maradjon a leány velünk még egy évig, vagy pedig
tiz hónapig.“ ? Mivel először nem tudták, hogy Eleázárnak megbizása van arra, hogy a leánynyal gazdája képviseletében házasságot kössön és úgy vélekedtek, hogy illő, miszerint minél
előbb Izsákhoz kerüljön és a házasság megköttessék. Ezért
mondták : ,,vidd el és menj; hadd legyen felesége urad fiának,“
de midőn látták, hogy Eleázár mindjárt meg is kötötte a házasságot, mondták : Maradjon a leány velünk egy ideig, mig kelengyéje elkészül.
 תולדות יצחקszerint. Lábán csellel és furfanggal élt, látván Eleázár örömét a fölött, hogy a leányt oda Ígérték, színlelt
gondoskodással szólt: Hadd maradjon a leány egyideig nálunk
mig hozomány és kelengyéről méltóképen gondoskodhatunk. Ezzel azt akarta elérni, hogy Eleázár erről eleve lemondva, siettesse i1 leány elbocsátását.  ״ ויאמח נהרא לנערה ונשאלה את פיהÉs
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mondák : Hívjuk a leányt és kérjük ki saját kijelentését.‘* Ebből
következtetik bölcseink, hogy árvát előbb kérdezni kell, vájjon
hajlandó-e az illetőhöz feleségül menni.  ותאמר אלךRebeka felelt:
Örömest és készséggel megyek, még ha ti elleneznétek is. Bachja
feltűnőnek találja, hogy az írás Eleázárt majd szolgának עבד
majd pedig  אישelőkelő férfinek mondja. Felelet: Mielőtt Eleázár a kúthoz ért és az angyalt még nem ismerte fel, az írás
csak egyszerű  עבדszolgának nevezi. De azontúl, midőn színrőlszínre angyalt látott, tekintélye immár nőtt és az írás kitünteti
nevezvén őt  אישelőkelő'férfinek. Utóbb azonban, mikor Rebekát
már odaigérték neki és igy az angyal szereplése, küldetése véget ért, a Szentirás újból szolgának nevezi Eleázárt. Amint
mondva van':  ״ ויוצא העבד כלי ב ס ףEs elővett a s z o l g a ezüst és
arany ékszert“ Továbbá:  ויקה העבד את רבקה,,És a s z o l g a vette
Rebekát.“  ״ ויספר העבד ליצהקÉs elbeszélte a
szolga
Izsáknak,“ Akkor meg miért modta Lábán és anyja : התל״כי עם
 האיש הזה,,Elmégy־e a f é r f i v a l ? “ Ámde nekik kellemetlen
lett volna jelenlétében úgy beszélni róla, inint szolgáról, ezért
mondták: ,,a férfivel.“ Azért is, mert ezáltal nagyobb tisztelet
háramol Rebekára, ha előkelő férfi kíséretében megy és nem
szolgával. Ezért mondja az írás: ותלכנה אחר האיש ויקה העבד את
 רבקה וילך,,És mentek a férfi után“ ezalatt az angyalt értjük,
akit az írás máshelyütt  אישférfiúnak nevez. ,,É8 a szolga vette
Rebekát és ment.“
%

Nachmanides kérdi: Miért vezette Rleázár Rebekát kezénél
fogva, hiszen egymaga mehetett  ץEleázár féltette Rebekét az őt
kisérő nőktől, hogy elragadják és vissza mennek vele. Ezért
fogta a kezét és őrizte öt gondosan. ויצחק בא מבוא באר לחי ראי
,,Izsák pedig éppen megjött egy menetről a Lacháj-Rői kútjához.
 ויצא יצחק לשוח בשדהIzsák kiment a mezőre a délesti imát elvégezni és látott tevéket jönni. Rebeka fölemelte szemeit és látta,
amint Izsák ide és tova jár, de nem mer közeledni csupa merő
szégyenkezésből, mivel látta, hogy Eleázár hozza mennyasszonyát.
Rebeka is sejtette, hogy ez a vőlegénye lehet, mivel sok nép
elébe sietett, de ez a férfi távol maradt. Erre ő is elszégyelte
magát és elvesztette az egyensúlyt lebukván a tevéről. ותאמר אל
 ״ העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראת ינו דאמר העבד הוא אדוניÉs
szólót: a szolgának. Kicsoda az a férfi, aki elénk jön amezőn ?És
roondá a szolga : Az én uram; az pedig fogta a fátyolt és beburkolód-
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zott.“  תולדות יצחקK érdi: Miért nevezi Eleázár Izsákot ezúttal
urának, hollott eddig következetesen ura fiának nevezte? Mivel
mindaddig inig nőtlen volt ura fiának illett nevezni öt, most
azonban , minthogy már nős ember megilletti az ,,úr“ elnevezés. .
 ויבאה האוהלה שרה אמו,, Izsák bevitte öt annyjának. Szárabnak sátorába.“ Úgy tűnt föl előtte, mintha meg anyja élne,
mivel most ismét észlelte ama csodás jelenségeket, amelyek
anyja életében mutatkoztak. Világosság éget szombat előestétől
szombat előestig sátrában, áldás jött a tésztába és egy felhő emelkedett sátra fölött.  וינחם יצחק אחרי אמו,,Izsák vigasztalódott anyja
halála fölött.“ Mindaddig mig az ember anyja él, hozzá ragaszkodik leginkább, ha azonban anyja elhalt inkább vonzódik és
ragaszkodik feleségéhez, benne találván föl meghittebb barátját
résztvevöbb társít
 ״ ויסף אברהם ויקח אשהAbrahám ismét vett f el es éget . Az
irásmagyarázók mondják. Ebből a tanulság, ha valakinek felesége elhal, ne nősüljön újból mig gyermekeit ki nem házasította,
m(Tt ellenesetben gyermekei nem köthetnek előnyös házasságot,
mivel a világ azt tartja, hogy
második feleségtől származott
gyermekek fognak mindent örökölni. Ezért házasította ki Ábra-,
hám előbb fiát és csak aztán nősült ö maga is:  ושמה הטורה,,Neve
volt: Ketura.“ Ez Hagár, azért nevezi az írás Keturának, mivel
tettei olyanok voltak,  כקטורתmint az oltár tömjénje. Azon idő
óta, hogy Abrahám elküldte, nem akart máshoz nőül menni,
hanem türelmesen várt Ábrahámra. Több gyermeke származott
még Ábrahámtól, de nem voltak erkölcsösek. Bachja a Szentirás
szövegéből magyarázza ki, hogy Ketura nem volt más mint
Hagár, mivel az írás azt mondja:  ויסף אברהם רקח אשהÁbra hám
ismét vett feleleséget“ tehát ismét, újból elvette azt a nőt, aki
már egyszer felesége volt. Abból is kitetszik, hogy ez Hagár volt,
mivel egész vagyonát Izsáknak adta. Hogyan tehette ezt? Hiszen
már a talmud is eltiltja azt, hogy az ember egész vagyonát adja
egyik fiának, mellőzve többi gyermekeit, még ha azok rossz
magaviseletűek is. De mivel Abrahám második felesége Hágar
volt, Szárah * rabszolgálója. Ábrahám jogosan kiközösíthette
Hágar gyermekeit vagyonából, mivel a rabszolga gyermekei
olyanok, mint a rabszolga azaz : a szolga és gyermekei
vagyonát képezi. így hát sem a rabszolga, sem gyermekei
nem lehetnek örökösök,
f
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Bárha Rasi egyizben azt irta, hogy Hágár ismét bálványimádó lett, most pedig azt irja, hogy tettei olyanok voltak: כקטורת
mint a tömjén, még sincs ellentét e két kijelentése ״között, mivel
kezdetben tényleg bálványimádó lett, utóbb azonban magábaszállt,
és megtért.  ״ ויתז אברהם את כל אשר לו ליצחקÁbrahám átadott mindent, amije volt Izsáknak.‘‘ írásban adta neki, hogy ö lesz kizárolagos örököse, de még nem adta át neki vagyonát, mert hiszen
nem tudhatta Ábrahám, hogy mikor fog meghalni és igy nem
akart csupán Izsák kegyéből élni. וליבני הפילגשים אשר לאברה ם נהן
 ״ אברהם מתנותEs az ágyasok fiainak, akik Abrahámnak voltak,
adott ábrahám ajándékokat.“ A Tóra egy  ״ יודj “־vei kevessebet ir
e szóban:  פילגשיםEz arra vall, hogy csak egy ágyasa volt: Hágár, akit vallásossága miatt vett el. Rasi feltűnőnek találja, hogy
a Tóra Hágárt majd feleségnek, majd pedig ágyasnak nevezi,
aztán igy magyarázza: Feleség nyer házassági szerződést כתובה
férjétől, ágyas nem. Ábrahám azonban, minthogy Hágar erényes, erkölcsös volt, adott neki házassági szerződést a meghatározott
összegű moringot kötve ki benne, ezért nevezi a Szentirás Hágárt
Ábrahám feleségének. Csak az örökösödés tekintetében nevezi
ágyasnak, jelezve, hogy gyermekei nem örökölhetik Ábrahámot.
Azt is kérdi Rasi: Hiszen Ábrahám már rég adott ajándék okmányt
Izsáknak, már akkor midőn Eleázárt Cháranba küldte, miért adott
tehát most ismét hasonló okmányt neki ? Rabbi Nechunja szerint
az áldásokat adta most neki át fölhatalmazva öt a rra , hogy
megáldhassa mindazokat, akiket megáldani óhajt. És akit meg
fog áldani az áldva is lészen.
 זקן ושבעAbrahám meghalt öregen és élettelten. Bachjának
feltűnik, hogy miért nem mondja a Szentirás:  שבע ימ*םhogy
Abrahám meghalt ״életkorban jólakottan ?“ Ámde Ábrahám nem
csengett földi javak után. Sok ember elhal, anélkül, hogy vágyaik felével is jólaktak volna, miként az írás mondja : אוהב כ ס ר
 ״ לא ישבע כסהAki pénzt szeret, soha sem lakik jól pénzzel“
mert, ha összeharácsolta is a föld összes javait, csalódottan kiált
fe l: Hát csak ennyi az egész ? ! A pénz utáni vágy fölemészti
eszményét és elrabolja leikétől a derűt, a mosolyt, az örömet
a megelégedést. Ábrahámról azonban azt beszéli az írás, hogy
elh^ilt élettelten és elégedetten, mivel soha sem vágyakozott földi
javak után.
 ״ ויקברו אותו יצחק ונרÉs eltemették öt Izsák és Izsmáel, az
ö fiai.“ Ebből azt tudjuk meg, hogy Izsmáel megtért, Izsák
r
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fölényét pedig elismerve, tiszteletben részesítette, öt a temetés alkalmából. Ha történetesen nem tért volna meg, Isten úgy intézte
volna, hogy ne vehessen részt Abrahám temetésénél. ויגוע רמת
״Elhúnyt és meghalt.‘^ E szó:  ויגועazt jelenti, hogy fájdalom nélkül, könnyen halt meg, ezért is találkozunk e kifejezéssel csupán
igítz ember halálánál. De akkor, miért olvassuk e kifejezést az
özönviz által elhaltaknál is ?  תו ל דו ת יצחקigy magyarázza: Gonősz ember halálánál e szó arra vall, hogy hirtelen múlt ki,
anélkül, hogy vagyona fölött végrendelkezhetett volna. így volt
ez az özönviz idejében is. Ámde igaz ember halálánál, e szó azt
jelenti, hogy könnyen, minden haláltusa és fájdalom nélkül húnyt
el, de előbb végrendelkezhetett. ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלדדם
 ״ את יצחקÉs lön Abrahám holta után, megálda az Örökkévaló
Izsákot,“

אהל יעסב

ז

״׳ וישקול אברהם ל ע פ רון את ה כ ס ף א שר ד ב ר באוני בגי חתÁbrahám megmérte Efronnak az ezüstöt, melyet említett Chész fiainak.“
A Tórábán Efron neve rövidítve  ״ ואוv “ betű nélkül olvasható.
Ez érdemének rövidétésére vall. Isten ugyanis érdemül tudta
volna neki be, hogy az Ősök, a pátriárkák az ö birtokterületén
alusszák örök álmukat, de mivel pénzért engedte át a barlangot
Ahrabámnak, ezért érdeme csökkent, megrövidült.  ״A kővetkező
hasonlattal közelebbről megvilágítható Efron eljárása. Egy fejedelem
egyszer vidéken járt egész kíséretével. Útközben kicsiny helységben szállást vett vendégfogadóban, ahol csakhamar helyet adtak
neki, és a fejedelem legott ki is fizette a szállás és ellátás dijait.
További útjában ismét kénytelen volt kicsiny helységben éjjeliszállást
venni kisebbrendü fogadóban. Másnap midőn fizetni akart, a fogedós semmiszin alatt nem akart fizetést elfogadni. ״Eléggé meg
vagyok jutalmazva — szólt — hogy ily előkelő vendég szerény
otthonomat magas személyével megtisztelte.“ A fejedelem, ennek
hallatára, nagyon meg volt hatva, és értékes ajándékokkal halmozta el szives vendéglátóját, úgy hogy az ajándékok értéke
jóval fölülmúlta azt az összeget, mely a szállás és ellátásért járt.
Későbbi idővel sem felejtkezett meg a fejedelem ezen egyszerű,
de vendégszerető fogadásról, mig az elsőt, akinél előbb megszállt
egészen elfelejtette. Efron is, ha Abrahamtól nem fogadott
f
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volna el fizetést, magas árt a sírhelyért, Isten által megjutalmaztatott volna gazdagon és örök emlékezetében maradt volna. De
mivel pénzért adta el neki a sírhelyet, minden érdem nélkül maradt. Ezért említi a Tóra nevét hiányosan, mintegy jelezve, hogy
érdeme is hiányos.

Tóidósz

ת ל דו ת

Ezsau és 3ákob születése.
 ״ ואלה תולדות יצחקEzek Izsák nemzetségei^ ׳a később emlitendö Ezsau és Jákob. ״ יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחקIzsáknak Abrahám fiának: Abrahám nemzette Izsákot.“ Furcsa! Ha
azt mondja az í r á s ״Izsák Abrahám fia“ mire szükséges megemlitenif hogy ״Abrahám nemzette Izsákot. ?“ Ámde ezt igy lehet
magyarázni. A rósz nyelvek azt beszélték, hogy Szárah Abime- *
lechtöl fogant és felhozták bizonyítékul azt a körülményt, hogy
Izsák, amennyiben hasonlított Szárához erényes, erkölcsös, igaz
ember volt, de volt benne egy adag Abimelach természetéből
is, mert ime származott tőle Ezsau, egy gonosz ember.' Ezért
idomította Isten Izsák külsejét egészen Abrahám formájához, el
annyira^ hogy fölismerhetlenül hasonlított reá és igy, aki csak
látta Izsákot, ki a megszólalásig hasonlított Ábrahámra, legott
beismerte:  אברהם הוליד את יצחקhogy Ábrahám nemzette Izsákot.
De miért engedte Isten, hogy a rósz nyelvek ilyent állítsanak Szárakról, hiszen Isten megóvja az igazakat attól, hogy
hírnevükhöz szenny vagy folt ne tapadjon? Lehet, hogy maga
Szárah is gondolkozott e fölött és vallásos nőhöz méltóan kutatott, kereset múltjában, cselekedetei között, ha vájjon talál-e,
akad-e olyan hibára, bűnre, aminek tulajdoníthatná Isten ezen
büntetését. De nem talált egész múltjában egyébb kivetni valót,
mint azt, hogy midőn az angyal hírül hozta neki, hogy fiút fog
szülni, ő kétkedő mosolylyal vette a hirt. Ez a magatartása okoz. háttá, hogy Isten hasonlómódon büntette azzal, hogy a gonosz
nyelvek fölötte is mosolyoghattak. Ez az, amit Szárah mondott
 צחוקיama mosolygás, ama nevetés miatt  עשה לי אלהיםtette azt
Isten velem, hogy  ב ל השומעaki csak hallja e születési esetet
 יצחק ליmosolyog, nevet fölöttem.
f
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 חזקוניmondja: a kUlömbség Izsmáel és Izsák között az volt.
Izsmáelt nemzette Abrahám midőn még Ábrámnak nevez
ték és körülmetéletlen volt, de Izsák akkor született, midőn
már Abrahámnak nevezték atyját. Ezért mondja a Szentirás:
 ״ אברהם הוליד את יצחקAbrahám (és nem Ábrám) nemzette Izsákot. ״ וירד יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את ר ב ק הIzsák negyven éves
volt, midőn elvette R eb ek át.R asi kérdi, miért várt Izsák oly
soká nősüléssel, és miért emeli ki a Szent irás azt a körülményt
hogy negyven esztendős volt midőn, nősült? Ezt azért mondja,
mivel Izsák várt a nősüléssel midaddig, mig Rebeka elérte azt a
kort, hogy férjhez mehetett. ב ת כתואל הארמי מ פ ק ארם אחות לבן
 הארמיIzsák nőül vette Rebekát Beszuel az Aráminak leányát
Paddon Aramból, Lábannak az Aráminak nővérét. Rasi kérdi:
Mire való ez a körülményes megjelölés, hiszen eddig is tudtuk
már, hogy Rebeka kinek a leánya és kinek a nővére volt? De.
ezzel az írás azt akarta jelezni: Jóllehet, hogy gonosz ember
leánya és ugyanilyen jellemű férfinek nővére volt, még sem tanúlta el tőlük rossz cselekedeteiket és hibás tetteiket.
\

*

I,

Izsák könyörgött Istenhez  לנ כ ח אשתוfeleségéért, mert magtálán volt  נוכחannyit jelent, mint átellenében: azaz Rebeka egy
sarokban, Izsák pedig vele szemközt a másik sarokan állt és
fohászkodott Istenhez : ״ ויעתר לו ייÉs megkérlelődött általa az
Örökkévaló.  לוhimnemü: azaz Izsák könyörgésére hajlott, mivel
ő maga is igaz volt, meg atyja is az volt, de nem hajlott Rebeka׳
könyörgésére, mivel bárha igaz és vallásos nő volt, de gonosz
emberektől származott.  ״ ויתרצצו הבנים ב ק ר ב הÉs tolakodtak ,a
gyermekek belsejében. ״Ha Rebeka elment szent tanoda mellett
érezte, mintha az egyik, (Jákob) ha pedig útja elvezette őt bálványtemplom mellett, érezte mintha a másik (Ézsau) akart volna
kijönni. És Rebeka szólt; ha a teher ily nagy fájdalommal jár,
miért óhajtottam oly nagyon ? ' ותלך ל ד רו ש את הÉs elment Sem
és Éber tanodájába fölvilágositásért, ahol Isten nevében azt mondták n ek i; A fájdalom onnan ered,  שני נדםmivel két nagy nemzetfő van méhében, akiktől viszont két nagy fejedelem fog származni. Jákobtól Rabbi Jehuda hanászi korának leggazdagabb
embere, a diaspóra feje és Ezsautól Antinon római Császár, kik
szoros baráti viszonyban éltek egymással és kikről azt beszéli
a Talmud, hogy asztalaik télen-nyáron egyaránt teritve voltak a
szegények és éhezők számára. Rabbi Jehuda önmaga mégis nagyon
ר
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keveset élvezett földi javaiból. Ezreknek adott naponta enni, de a
maga személyétől elvont minden örömöt és élvezetet és halála
előtt, esküre emelte föl kezeit, hogy soha életében többet nem
élvezett, mint amennyire szüksége volt tisztán csak élete fenntartás ára.
 ״ וימלאו ימיה ל ל ד ת ו ת ה תומם כ כ תנ הÉs beteltek napjai a szulésre és íme ikrek voltak méhében.“  תולדות יצחקkérdi; Miért
nem imátkozott Izsák már előbb Rebekáért, miért várt ezzel tiz
évig? F elelet: Izsák már előbb imádkozott, de Isten nem h aj lőtt
mindjárt könyörgésére, tudván, hogy gonosz ember fog Rebekátói származni és igy minél később születik Ezsau annál jobb.
Nem úgy Mózes születése alkalmával, aki anyja méhében csupán hat hónapig és néhány napig időzött.  תומםItt hiányosan א
nélkül van irva, ami azt jelenti, hogy az ikrek egyike : Ezsau
hiányos jellemű, gonosz ember lész^n. Ellenben Tamár eseténél
igy olvassuk:  תאומיםmivel mindkét ikergyermek: Perec és
Zerach igaz ember volt. Bölcseink fölvetik a kérdést: Miért nem
kérdezősködöt Rebeka a teher fájdalmai iránt Izsáknál, aki proféta volt és fölvilágosíthatta volna? Mert attól tartott, hogy Izsák
azt fogja felelni, ha fájdalmaid fölötte nagyobbak és rendkivüliebbek, mint más asszonyé, akkor bizonnyára vallástalanabb vagy
minden más nőnél.
 ״ ויצא הראשון אדמוניÉs kijött az első, vörhenyes, egészen
olyan mint egy szőrköpeny és elnevezték ö t: WP־nak arra is vall,
^ögy egészen kész volt. Haja olyan volt, mint egy rég megszü־
letett gyermeké. ״Azután kijött a testvére és keze fogta Ezsau
sarkát. ״mintegy jelezve, hogy az elsőbbségért küzd elsőnek
akarván kijönni. Szerintünk arra is vall, hogy a vallás parancsait
az erkölcs törvényeit, melyet Ezsau lábbal fog tiporni, Jákob
erősen tartja majd és a hit horgonyába fog kapaszkodni. ויצחק
״ בן ששים שנה ב ל ד ת אותםIzsák hatvan esztendős volt, midőn
születtek. ״Rasi kérdi: Miért nem imádkozott Izsák jóval előbb
már a gyermeki áldásért? Ámde, Rebeka házassága után még
nagyon fiatal volt és igy a könyörgés nem volt még időszerű.
 ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע צידA fiúk fölnevelkedtek és
Ezsau vadászathoz értő férfi lett. Mig a gyermekek kicsinyek
voltak, a Világ nem ismerte hajlamaikat, jellemüket, de midőn
fölnevelkedtek, Ezsau bálványimádáshoz fogott, mig Jákob szent
tudománynak szentelte életét.  יודע צידÉrtett a kétszinűség az
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álszenteskedéshez. így például azt kérdezte atyjától, hogyan és
miként kell a sót meg a szalmát tizedelni? Ezért azt hitte atyja,
hogy Ezsau fölötte vallásos, aki még só és szalma után is tizedet akar elajándékozni. ״ ויעקב איש ת ם ישב אוהליםEllenben Jákob
jámbor ember volt, sátrakban lakó. ״Nem értett a csalfaságokhoz
és a Tóra sátraiban tilt, tanulmányozva a szent tant, a vallási
törvényeket. Izsák szerette Ezsaut, mert a vad ínyére volt. Rebéka pedig Jákobot szerette. Jellemző a szülői szeretetre nézve,
hogy Izsák érdekből szereti fiát:  בי ציל בפיוmert vadat hozott
számára, ellenben Rebeka úgy szeret mint egy anya szereti gyérmekét, minden érdek nélkül. Izsák szivét megvesztegeti a zsákmány, szemeit megvakitja az ejtett vad és nem látja Ezsau hibáját, vadságát, fegyelmetlenségét léhaságát és erkölcstelenséget,.  ורבקה אהבתRebeka azonban szereti:  את יעקבcsak Jákobot, tisztán csak őt, mert fölismeri benne a vallásos, erkölcsös
embert. Oh és hány olyan elvakitott apa van a világon, aki szereti
fiát, lett légyen az egy ezsaui jellem is, hacsak  ציד בפיוjó vadász, ha ért a szerencsevadászathoz, ha elég furfangos az üzletben, leleményes az élet küzdelmeiben, találékony a sportban,
élelmes a keresetben, ha mindjárt egy szemernyi erkölcsiség sem
lakózik szivében.
/

 ״ דוד יעקב נזידEgykor főzött Jákob főzeléket. ״Lencsét. Ezsau
pedig hazajött a mezőről és fáradt volt. Szólt Ezsau: Hadd nyeljek a vörösből ott, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték őt Edomnak vagyis : vörösnek. E pár szó megismerteti velünk E/saut, ^
torkost, a falánkot, aki hevenyében íneg sem találja a kellő kifejezést a lencsefőzelék megnevezéséhez és mohó vágygyal
kiált föl:  הלעיטני נאhadd nyeljem el  האדם האדם הזהezt a vörös
. . vöröset ni. Valóban I  קרא שמו אדוםp  עלItt ráismerünk
Ezsaura, Edomra. Ez jellemzi Jlzsaut, Edomot: az evés-ivás.
f

 ׳Jákob azért főzött lencsét, mivel Izsák, Abrahám aznap bekövetkezett elhalálozása miatt, gyászba esett. Abrahám öt észténtendővel korábban halt el, nehogy maga előtt lássa Ezsau elvetemedettségét. Gyászolónak azért főzünk lencsét, mert valamint
a lencse kerek és nincsen nyilása, szája, igy a halál is kerek és
egy embertől a másikhoz gördül, körülforogva az egész világon
minden halandót. A halált senki sem kerülheti ki. Ellátogat az
mindenkihez akár hermelin, akár daróc övezi testét. Bölcsőben,
öregek támaszbotján egyenlő dühvei gázol a halál, hiszen meg-
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halni a föltét, mely alatt születtünk. És valamint a lencsének
nincsen szája, úgy a gyászolónak sem szabad panaszkodnia, hanem Isten rendelését hallgatagon, vallásos megadással fogadni.
 ״ ויאמר יעקבés mondá Jákob: Add el ezúttal elsöszületségedet nekem. כיום ״alatt azt értette Jákob, valamint a fényes,
tiszta, nap, olyan tiszta legyen az eladás, minden cselfogás nélkül.
Tudjuk, hogy az elsöszülöttek voltak az áldozárok, akik Isten
oltárára vitték az áldozatokat. Jákob tehát úgy vélte, hogy
Ezsau vallástalan magatartásánál fogva nem méltó ezen tisztséghez, ezért akarta megvenni tőle az elsöszülöttségi jogot. Ezsau
pedig Így gondolkozott: Az áldozási szertartás körüli szabályok
legkisebb mulasztása halált idéz az áldozóra, mire való tehát
nekem az elsöszülöttség? Bachja szerint az elsöszülött bizonyos
tiszteletekben részesült, igy például, a családfő elhalálozása után
a köteles tisztelettanusitás az elsöszülöttet illeti, az asztalnál az
atyja helyét foglalja el stb. De Ezsau azt mondta : Minek nekem
ez a tiszteltetés ? Lehet, hogy én még előbb nrúlok ki a világból, mint atyám, kivált, hogy örökön vad állatok között forgolódom. Es igy eladta יfilsöszülöttségét Jákobnak egy tál lencséért.
f

^

.

Izsák Gerarban.
 ״ ויהי רעב ב או ^ וירא אליו יי׳ ויאמר אל תרד מוצר ימהÉs volt éhség az országban. És megjelent neki az Örökkévaló és mondá:
Ne menj el Egyptomba. ״Atyád lemehetett Egyptomba éhség
idején, te nem, mert te, mint Isten áldozata, az oltáron
megszenteltettél, ezért nem mehetsz egy bálványokkal telitett országba.  ״ גור ב ארק הזאתTartózkodjál ez országban én veled leszék, megáldalak, neked és magzatodnak adom mind ezen tartó-,
mányokat és megsokasitom a te magzatodat, mint az ég csillagjait. ״ עקב אשר שמע אברהם בהולי ״Azért, mivel Ábrahám hallgatott
szavamra. ״Bölcseink innen következtetik, hogy Ábrahám már
zsenge korában jutott az istenismerethez, minthogy Ábrahám
százhetvenöt esztendőt ért el, e sz ó :  עהבszámbetüi pedig százhetvenkettő. így hát ennyi ideig ismerte Istent, ergó már három
eves korában jutott az istenismerethez. Azt is mondják, hogy
Abrahám a Tóra parancsait megtartotta, jóllehet, hogy még akkor nem váltak kötelezővé. Bachja kérdi: Ha az ősatyák megtartották a Tóra rendeletéit, miért vett feleségül Jákob két nőtestvért és Amram miért vette el nőül nagynénjét? Hiszen ezeket
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a Tóra eltiltotta? Nachmanides erre azt feleli: Az ősök csak
Kanaán országban tartották meg a Tóra szabványait, de nem külföl־
dön, ezért vehetett Jákob két nötestvért feleségül Padan-Aramban
és Amram nagynénjét Egyptómban. Ha már most feltűnik, hogy
akkor miért szentelt szombatot József Egyptomban, akkor azt felelhetjük, hogy a szombat szentelés más megítélés alá kerül, mivel
ez vallásunk legfőbb parancsa és oly fontos, mint a Tóra összes
törvényei együttvéve. Rabbi Iszerl másként magyarázza: Jákob
ekként gondolkozott. Az egész tilalom csak azért van, mivel két
feleség közt rendszerint irigység, ellenszenv és viszálkodás uralkodik, nehogy tehát testvérek is irigykedjenek egymásra és ellenszenv keletkezzék köztük, ezért tiltotta a Tóra két testvért nőül
venni. Jákob azonban jól tudta, hogy ezek a testvérek Rachel
és Leáh egyetértésben és tesvéri szeretetben fognak élni egymással,
ezért nyugodt lelkiismerettel vehette őket nőül. Amram pedig igy vélekedett: A Tóra csak azért tiltja a nagynénit nőül venni, mivel
alig van házasság, ^ amelyben jpéha-néha perlekedés, nézeteltérés
Bzóharc vagy bántalom elő nem fordulna, a nagynénjét pedig
tartozik az ember tisztelni, megbecsülni. Amram azonban ismerte
saját természetét és jól tudta, hogy ö soha sem fogja nénjét
bántalmazni, vagy sérteni, ezért méltán vehette öt feleségül.
 ״ ד שב יצחק בג ר רIzsák tehát lakott Gerarban. És kérdezösködtek a helység emberei felesége felől, ö pedig mondá: Nővérém ö, mert félt mondani: feleségem, hogy meg ne öljék a helység emberei Rebeka miatt. ״ דהי כי ארכו לו שם הימים ״És lön
midőn egy ideig ott volt, Abimelech kinézett az ablakon és látta,
hogy Izsák enyeleg Rebekával. ״ ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו ״És
mondá Abimelech: Mit tettél velünk? Miért mondtad: Nővérem
ö, mily könnyen vehette volna valaki magához és te bűnt hoztál
volna reánk. És megparancsolta Abimelech az egész népnek, mondv á n :״Aki hozzányúl e férfihez és feleségéhez, halállal bűnhődjék.
 תו?*דוח יצחקkérdi: Miért mondta Abimelech:  זאת ע שיחה לנוí
״Mit tettél v e l ü n k mig Fáraoh igy mondta:  זאת ע שיחה ליI
mit tettél v e le m ? Ámde Faraóh igy szólt: Nem veszem zokon
tőled, hogy népem előtt mondtat: Nővérem ö, minthogy allattvalóim tényleg gonoszak és igy félelmed alapos volt, de miért mondtad nekem is : Nővérem ö, neken bátran megmondhattad volna,
hogy feleséged ö és nem lett volna bántodásod, de feleségedet
sem vettem volna magamhoz. Abimelech pedig igy szólt Izsákhoz:
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Én is, népem is ismeri a törvényt, a jogot és nem vét ellene, miért nem mondtad tehát nekünk, hogy feleséged ö ? ״Mit
tettél n e k ü n k ? Faraóh tüstént elküldte Ábrahámot feleségestöl
az országból, mert ismerte népét, mely a tilalom ellenére is erőszakoskodott volna velük. Abimelech azonban tudta, ha megparancsolja népének, hogy halál büntetés terhe alatt senki se
nyúljon Izsák és feleségéhez, akkor az egész nép tiszteletben fogja
tartani a király parancsát, ezért nem küldte őket el. Nachmanides
kérdi: Hiszen Abimelech két gyermeket Jákobot és Ézsaut látott
Izsák és Rebekánál, igy hát tudhatta ebből a körülményből is,
hogy házastársak és nem testvérek ? ügyde lehet, hogy Abimelech
azt gondolta, hogy e gyermekek Izsák első feleségétől származnak.

 ״ ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שעריםIzsák vetett azon a földön és kapott abban az évben száz annyit; annyira megáldotta az Ö rö k k év a ló .R a si kérdi: Miért olvasta,
számlálta és mérte föl Izsák termését, hiszen, olvasott, megszámIáit és megmért tárgyban Isten aldása nem észlelhető ? Ámd^
Izsák termésének tizedét a szegényeknek ajándékozta, igy hát
meg kellett mérni termését. A tizedelés érdemében Isten áldása
háramolt termésén, bárha megmérte és megszámláltál Izsák szerfölött meggazdagodott elannnyira, hogy a nép azt hangoztatta :
Izsák vagyonának hulladéka föltllmiilja Abimelech egész vagyonát.

ובל הבארת אשר הפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתטום פלשתים
 ״ וימלאום עפרMind a kutakat, melyeket ástak vala atya Abraliám
szolgái, betemették a filiszteusok és megtöltötték földdel.^^ Ezt
azért tették, hogy ha esetleg idegen hadsereg betörne országukba
és ostromállapodba helyezné az országot, az ostromló sereg ne
találjon elegendő vizet, hogy igy kénytelenitessenek az országot
otthagyni. ״Izsák ismét kiásta a vizkutakat, melyeket ástak atyja
Abrahám napjaiban.“ Aztán ismét ásott kutat a völgyben, de
Oerar pásztorai pöröltek Izsák pásztoraival, mondván: Mienk a
VÍZ. Ezért elnevezte a kutat Eszeknek, mert veszekedtek vele.
Izsák szolgái ástak másik kutat, azon is pöröltek és elnevezte
azt Szitmának. (ellenkezés) Akkor aztán elköltözött onnan és ásott
más kutat és nem pöröltek rajta. Ezért elnevezte Rechovosznak
(térség) mondván: Most tág tért szerzett nekünk az Örökkévaló
és szaporodunk az országban.
,

f
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Izsák ezen éleményeiben visszatükröződik Izráel egész története  א שקés  ״ שטנהEllenkezés és gyűlölködés kisérte Izraelt
egész történeti útján. Emberi jogait elkobozták, létjogosultságát
kétségbevonták, erényeit, erkölcseit, jó tulajdonságait lekicsi־
nyelték, mig végre jobb idők viradtak reá és  רחבותtágabb
teret nyert az érvényesülésére és ma elmondhatjuk Izsákkal
 כי עתה הרחיב יי לנו ופרינו בארץimhoi most tág teret szerzett nekünk az Örökkévaló és boldogulhatunk az országban.
 ״ ויעל מ שם ב אר שבע וירא אליו ייÉs fölment onnan Beér-Sávába. És megjelent neki az Örökkévaló *azon éjjelen és monda:
Én vagyok atyád Abrahám Istene : Ne félj, mert veled vagyok
én, megáldalak, megsokasitom magzatodat Abrahám szolgám kedvéért. És épített ott oltárt, szélit\^án az Örökkévaló nevét, fölvonta ott sátorát és ástak ott szolgái kutat. Abimelech pedig
elment hozzá Gerárból kíséretével együtt. Izsák pedig mondá
nekik: Miért jöttök hozzám, hisz ti gyűlöltök engem és elültetek magatoktól ? Ok azonban mondák: Szemlátomást észleltük,
hogy az Örökkévaló veled volt, azért mondtuk: ám kössünk
szövetséget egymással.‘^ Izsák tehát kötött vele szövetséget.
 ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקהMikor Ézsau negyvenéves
volt, feleségül vette Jehudiszt, Beérinek a Chittinek leányát és
*Bosimaszt, Elonnak a Chittinek leányát.“ Pogányhitü nőket
vett feleségül és héber neveket osztott nekik, hogy elhitesse a
világgal, méginkább szüleivel, hogy vallásos istenfélő nőket vett
feleségül. Tényleg azok méltók voltak hozzá, épen olyan hitetlenek voltak, mint ö és lelki keservére voltak Izsák és Rebekának.
ff

Izsák meiáldja fiait.
 ״ ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראותÉs 10n, midőn Izsák
megöregedett és szemei homályosabbak voltak, semhogy láthatott
volna elöszolitotta Ézsaut és mondá neki:“ הנה נא זקנתי לא ידעתי
 ״ וגרíme én öreg vagyok, nem tudom halálom napját.“ חזקוניszerint Izsák abbeli aggodalmának adott kifejezést Ézsau előtt, hogy
elhalálozása után Ézsau vagyon, javadalom, tekintély nélkül fog
maradni, mivelhogy elaöszülöttségét Jákobnak eladta. Ezért szándékozott Izsák még életében Ézsaut gazdagon megajándékozni.
Rasi szerint azért mondta Izsák:  ״ לא ידעתיnem tudom halálom
napját,“ mert, ha az ember elérte atya vagy anyja korát, méltán
számolhat közeli halálára.
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 ״ ועשה לי מטעמיםKészíts nekem Ízletes ételt.“ Izsák azért
kért ennivalót Ezsautól, mielőtt megáldaná, mintegy jelezve:
Etellel vétkeztél, midőn egy tál lencseért eladtad elsőszülöttségi
jogaradat, most tehát csak étellel teheted jóvá hibádat. Bachja
ellenben azt mondja, hogy Izsák étkezés által vig hangulatba
akarta magát ringatni, hogy megáldhassa Ezsaut, minthogy
bölcseink szerint, látnoki, próféciái szellem nyomott kedélyű embérré nem száll, hanem csak vidám hangulatúra. De hát akkor,
miért nem vett hárfát vagy egyéb hangszert elő,, hogy a bübájog zene harmónikiis hangjai közt lelkének szárnyai kibontakozhassanak, miként szent prófétáink cselekedtek, valahányszor
kedélyük bús, borongós és komor volt ? ügyde Izsák olyasmi ál־
tál akart felvidulni, amilyennel Ezsaut megáldani szándékozott,
azaz: az ég harmatával, a föld kövérségével, sok gabona és must־
tál, tehát élelmiszerrel.
 וילך עשו השדהEzsau elment a mezőre azzal az elhatározott
szándékkal, hogy ha ott nem találna vadat, szerezni fog bárhon־
nan, még ha valakitől rabolnia is kellene ilyent. ורבקה אמרה אל
 ״ יעקבEs Rebeka szólt fiának Jákobnak mondván: íme hallottam
szólni atyádat Ezsau testvérednek: Hozz nekem vadat, készíts
nekem ízletes étkeket, hadd egyem, hogy !megáldjalak az Örökkévaló előtt, mielőtt meghalok. És most fiam hallgass szavíMnra,
arra amit neked parancsolok. Menj kérlek a nyájhoz, hozz nekem
onnan két jó kecskegödét, hogy készítsek belőlük ízletes étkeket
atyádnak, amint szereti.“ Hogy téged áldjon meg. ויאמר יעקב אל
 ״ רבק הÉs szólt Jákob Rebekához: íme testvérem Ézsau szőrös
ember, én pedig sima ember vagyok. Talán megtapogat engem
atyám és olyan leszek szemeiben, mint csaló ; és hozok magamra
átkot, nem pedig áldást.
f

י

f

 ״ ותאמר לו אמו עלי ק ל ל ת ך בניÉs mondá neki anyja : Rám
szálljon a te átkod fiam,“  חזקוניszerint azt mondta neki anyja :
!Nincs mitől félned, mivel Isten már előre kinyilatkoztatta: לרב
 ״ יעבוד צעירhogy az öregebbik szolgálni fogja az ifjúbbikat.“
Nevezett irásmagyarázó igy is értelmezi: Rebeka azt mondta
Jákobnak : Atyád csak engem átkozhat, mivel tudni fogja, hogy én
tanácsoltam ״neked ezt a dolgot, minthogy én jelen valék, midőn
atyád testvéredet felszólította, hogy hozzon neki ízletes étket,
^"agy pedig igy mondhatta Rebeka: Miért nem tartasz az én .átkomtól, ha parancsomnak ellenszegülsz ? Ellenben atyád semmi-
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szin alatt sem fog megátkozni, mivel előzékeny vagy vele szemben és ízletes étket viszel neki.  אמר״ נועםigy adja vissza
Rebeka szavait:  עלי קלל תך בניAz én föladatom leend, téged az
esetleges átokért kárpótolni. Ha atyád kitagadna az örökségből,
én a házassági szerződésembe ígért javadalmat neked fogom átengedni, igy aztán elég gazdagon leszesz kárpótolva. Rebeka
vette Ezsau ruháit, amelveket vadászat alkalmával szokott viselni
és felöltöztette Jákobot. A kecskegődék bőreit pedig kezeire és
nyaka simaságára öltötte. Ezsau nem bizta ruháit feleségeire,
hanem anyjánál tartotta azokat. Rebeka aztán a kenyeret és az
Ízletes étkeket átadta Jákobnak.  אב1 אבן שÍrja: Jákob ellenkezett, nem akarta atyját megtéveszteni, sirt anyja előtt, és nem
akart az étekkel Izsákhoz menni, de anyja erőszakkal betuszkolta
atyja szobájába. Azt is mondta neki, hogy angyalok fogják kisérni és oltalmazni ezen útjában, igy bátorította őt ezen jelentőségteljes lépésre. Isten azért intézte úgy a dolgot, hogy -Ezsau
eladja elsőszUlöttségét Jákobnak, hogy az utóbbi, atyja ezen kér(lésére: ״Te vagy-e elsőszillött fiam ?“ igennel felelhessen és
mondhassa :  אנבי עשוén p]zsau tisztségét töltöm be, mivel immár
én vagyok az elsőszülött. Ámbátor Jákob igy szólt Izsákhoz :
 ״ עשית כאשר וגו׳cselekedtem amint szóltál nekem;‘ ׳pedig Izsák
nem neki szólt, mégsem mondott valótlant, mivel Jákob a feleletnek burkolt értelmet adott, azaz: ^lindenkor úgy cselekedtem,
miként meg|)arancsoltad nekem, soha sem ellenkeztem.
Izsák szólt fiához: ״Miként találtad ezt oly hamar fiam?״
יך'לפני, ״ ויאמר כי הקרה יי אלדpls felelt: Mert elém kerítette az
Örökkévaló, a te Istened. ״Ez a beszédmód feltűnt Izsáknak, tudváll, hogy Ezsau nem szokta Isten nevét használni beszédközben.
Gyanú lopódzott tehát^ szivébe: vájjon nem Jakob-eez? De
hiszen Izsák Ézsaut vallásos, igaz embernek hitte, miért nem tűnt
neki föl, hogy Ezsau a vállásos emberektől eltérőleg, sohasem
használja és említi Isten nevét ? Ugyde Izsák szeretete Ezsau
iránt mentséget talált Ezsau számára. így gondolkodott: Ezsau
talán azért nem einliti Isten nevét, riiivel vadak között jár, olykor
tisztátalan helyeken, ahol nem illő Isten nevét említeni és igy
önként leszokott Isten nevének emlitéséröl. Ellenben Jákob, aki
szüntelen szent tudománynyal foglalkozik, bátran használhatja
mindenkor Isten nevét. Most tehát, hogy Ézsaunak vélt fia ajkáról hallotta Isten nevét említeni, méltán föltűnt neki e beszédmód,
f
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alapos gyanú szállta meg és ezért ״megtapogatta és álmélkodva
szólt: Furcsa, a hang, ez a lágy hang, Jákob hangja, de a kezek ,Ezsaii kezei. Ezsaunak kemény érces hangja és durva beszédmodora volt. De akkor miért áldotta mégis meg Jákobot? חזקוני
szerint Izsák úgy gondolkodott: A hangról nem Ítélhetek határozottsággal, hogy Ezsaú vagy pedig Jákob hangja-e? Mivel az
ember hangja időnként megváltozik, majd erősebb majd lágyabb,
de a kezeiről határozottan fölismerem őt, ez Ezsaii kezei, mivel
szőrösek, igy hát megáldotta öt.
 ויבא לו יין וישתHozott neki bort, hogy igyék és az élvezett
bor következtében kevésbbé legyen képes öt tisztán fölismerni.
 ״ וירח את ריח בגדיוÉs megérezte ruháinak illatát.‘^ Rasi kérdi:
Hiszen a kecskeködölve bőrének kellemetlen ize van? Felelet:
Jákob Ezsaunak azt a ruháját vette föl, mely Adámtól származott, aki pedig ezt a ruháját az Edén kertben viselte és igy a
ruhában visszamaradt Éden kertnek illata. E ruhán az össze•
erdei vadak voltak ábrázolva és valahányszor Ezsau ezen öltözetben ment vadászatra, az állatok köréje sereglettek és így
könnyen ejthetett vadat.
Izsák megáldotta Jákobot mondván : Adjon neked Isten az
ég harmatából é• a föld kövérségéből, sok gabonát és mustot.
Szolgáljanak neked népek, borúljanak le előtted nemzetek. I-égy
ura testvérednek és boruljanak le előtted a n y á d g y e r m e k e i
 דבק טובszerzője kérdi. Hiszen p]zsau és Jákobnak csak egy
atyja volt, miért nem mondta tehát: Borúljanak le előtted atyád
gyermekei ? De Izsák úgy gondolkodott: Hátha Rebeka —- minthogy még aránylag elég fiatal — halálom után újból fog férjhez
menni és gyermeket szülni, ezért mondotta: ״Borúljanak le élőtted anyád gyermekei,“ tehát azok is, akik másik férjtől fognak
származni.
9

f

^

9

9
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 ״ אורריןד ארור ומברכיך ברוןיÁtkozóid átkozva, áldóid pedig
áldva legyenek,“ Rasi kérdi: Miért említi Bileám előbb az áldókát és csak azután az átkozókat ? azért, mert környezete szerint
Ítélte meg a világot. Ugyanis a gonoszoknak előbb jó sorsuk
van és csak később fordul rosszra, ezért említi előbb az áldozókát. Ellenben az igazak előbb élnek búban, bánatban és csak
aztán fordúl jobbra sorsuk, ezért említi Izsák előbb az átkot és
csak azután az áldást.  חזקוניp^^dig ^igy magyarázza: J4Uehet,
hogy Izsák jó és derék embernek hitte Ezsaiit, azt azonban
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mégis tudta, hogy harcos ember és igy sok ellensége van, akik
átkozni fogják öt, ezért mondta előbb: Átkozóid átkozva legyenek/^
 יקום אביIzsák ebéd után elaludt Ezsau tehát felköltötte öt
e szavakkal: ״Kelljen föl atyám és egyék fia vadából. ״Atyja
pedig szólt: K ivagy te? ״És mondá: Én vagyok elsöszülött
fiad Ézsau. ״És megrettent Izsák fölötte nagy rettenéssel. ״Midras szerint Izsák, midőn az oltáron megkötözve feküdt eléggé
megijedt, de most még jobban megijedt, erre vall, az írás ezen
kijelentése:  ״ עד מאדfölötte nagyon. ״Izsák ijedten szólt: ״Ki
volt hát az, aki vadat vadászott és elhozta nekem ךאכל מכל
 בטרם תבוא ואברכהו גם כרוך יהיהés ettem mindenből, mielőtt j0ttél és megáldottam ö t ; áldott is legyen. ״Azért mondta : ״áldott
is legyen, ״nehogy a világ úgy vélekedjék, hogy Jákob csak csel
által juthatott az atyai áldáshoz, egyébként pedig atyja nem
áldotta volna meg. Ezért mondta Izsák : Habár furfang által jutott az áldáshoz mégis ״áldott legyen.“  חזקוניirja: Izsák igy
szólt Ézsauhoz : Ha én tévedtem és nem ismertem föl Jákobot,
az nem csoda, hiszen nem jó látok, de miért engedte Isten, hogy
öt és ne téged áldjalak meg?  גם כרוך יהיהBizonnyára azért, mert
ö az érdemesebb, ö Isten áldottja. Hiszen az én áldásom csak
Isten akaratából kifolyólag teljesülhet. Minthogy pedig az elsőszülöttséget is megvette tőled, csak jogos, csak méltányos, hogy
áldva legyen. Áldásomat pedig immár nem vonhatom vissza,
rnégkevésbbé változtathatom át átokká, minthogy megáldottam
öt olyképen : ״Áldóid áldva, átkozóid pedig átkozva legyenek.״
Ha már most átkoznám öt akkor önmagamat átkoznám. Ellenben,
ha megáldom öt önmagamat is megáldom, ezért ne mondd, hogy
se ne áldjam, se ne átkozzam öt. Sőt!  ״ גם ברוך יהיהáldva is
legyen.״
Midőn Ézsau ezeket hallotta: ויצעק צעקה גדלה ומרה
kiáltott nagy és keserves jajgatással és mondá atyjának : Áldj
meg engem is atyám ! ״Atyja pedig felelt: ״Eljött fivéred álnokSággal és elvette áldásodat. ״Ézsau pedig szólt: Valóban azért
nevezték Jákobnak, (gáncsvetö) mert gáncsot vetett nekem már
kétszer. Elsöszülöttségernet elvette és ime most áldásomat veszi
el! És mondá: Nem tartottál-e fenn nekem áldást?
Izsák
fe le lt: Íme uraddá tettem öt neked és testvéreit mind szolgákul
adtam neki, gabonával musttal támogattam, érted tehát mit te-
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hetek fiam? Es szólt Ezsau : Hát egyetlen áldásodé az atvám ?
Áldj meg engem is atyám ! És fölemelte hangját és sirt/^ Izsák
tehát az unszolásnak engedve megáldotta Ézsaut mondván :
 מו שבך.t .t  ״ משמני הארץa föld kövérségéből legyen lakásod/^
Önkéntelenül és fölmerül a kérdés, miért ijedt meg Izsák
oly szerfölött nagyon, midőn megtudta, hogy Jákobot és nem
Ezsaut áldotta meg ? Hiszen, ha nem Ezsau volt a megáldott,
akkor is csak• gyermek• részesült az atyai áldásban? Ha nem az’
idősebb, hát az ifjabb, ez is, az is vére, gyermeke, testelelke volt, miért mégis  ויחרד יצחק חרר ה נדל ה עד מאדijedt me ה
oly fölötte nagyon ? Még feltűnőbbé válik Iziák magatar־
tása, midőn fölizgatott fiának, Ezsaunak haragját nit g fokoza־
tosabb mértékben fölcsigázza e szavakkal :  ״ ב א אחיך ב מ ר מ הEljött öcséd ravaszsággal és elvitte áldásodat.“ Hogyan? Ahelyett,
hogy engesztelné, csillapítaná Ézsau haragját, még lánggá szítja
és fellobbantja azt? Ámde értsük még jól Izsák kijelentését• és
akkor a fölvetett kérdésekre meg fogjuk kapni a helyes választ.
Tudvalevő tény, hogy még a vallás parancsainak gyakorlásához
is szükséges, hogy az ember gondtalanúl élhessen, mert ha küzdenie kell a föld javaiért, akkor alig van ideje az ég számára
szerezni.  אם אק קמח אין תורהtesti táblákozás nélkül a tudományt
sem istápolhatjuk. Jákob, aki egész életét a tanulmány és iste־
niismeretnek szentelte, belátta, hogy célját csak akkor érheti el,
ha anyagi gondoktól ment jövőt biztosithat magának, ezért
óhajtotta az atyai áldást és csengett érte. Bölcseink* mondották:
 לעולם יהא אדם ערום ביראהMindenkor legyen az ember találékony,
leleményes az isteni szolgálatban, azaz: folyton igyekezzék módót és alkalmat keresni, hogyan és miként szolgálhassa Istent
intenzivebben, alaposabban és zavartalanul A Midras állítása
szerint Izsák, midőn Ezsaut az elkészitett vaddal szobájába lépni
látta, visszanyerte látnoki tehetségét és az utolsó {Nercben még
felismerte Ezsau igazi jellemét, erkölcstelen voltát?^ Isten meg־
nyitotta szemét és végre belátta, hogy Ezsau eddigi élete nem
volt más, mint álszenteskedés,  בפיוT  צO hogy szavaival, édes,
!nézés, hamiskás beszédével hatalmába kerítette az atyai szere־
tetet. Ekkor, de csak ekkor látta be, hogy nem Ezsau, hanem
Jákob érdemelné meg az áldást. De midőn' rájött Jákob turpi־
ságára  ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאדi/.sák mogrettent fölötte
nagyon, mert azt már tudta, hogy Ezsau méltatlan az jUdásra,
f
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de imliol most Jákobot is csalatintaságou rajtakapta, ezért, ויאמר
rémülve, remegve szólt:  מי אפואhát amaz milyen ember הצד
 צידhiszen az is egyenetlen ösvényen járt, ויבא לי ואכל מכל ב ט ר ם
 ח בו א ואברכהוmidőn álarcosa!! jött és hozott nekem enni és én
evék, mielőtt jöttél és megáldottam öt. De csakhamar meggondolta a dolgot, hogy Jákobnak okvetlen szüksége volt az atyai
áldásra azaz: a gondtalan életre, hogy életét a tudomány és
istenismeretnek szentelhesse, ezért szólt  גם ב רו ך יהיהbizony áldva
is legyen. Es mintegy magyarázv,a szólt folytatólag: ב א אחיך
 ב מר מ הöcséd azzal az érvvel közeledett felém : לעולם יהא אדם
 ערום ביראהmelyszerint az ember. mindenkor találékony, leieményes legyen az isteni parancsok minél intenzivebb gyakorlásá*
bán és ezzel az igyekezettel  ויקה ב ר כ ת ךelvette a neked szánt
áldást.
 ח ל ד ו ת יצחקkérdi: Miért érvelt Izsák ekképen, hogy nem
áldhatja meg Ézsaiit, mivel már Jákobot megáldotta, hát nem
lehet kettőt is megáldani? Hiszen látjuk, hogy utóbb mégis megáldotta, ezt tehát mindjárt tehette volna? Ámde Izsák úgy
gondolta, hogy olyan áldást, amilyenben Jákobot részesitette,
nem adhat már Ezsaunak. Minthogy Ezsaii azt kerte ברכנו גם
 אני אביáldjál meg engem is úgy, miként megáldottad Jákobot.
Ézsau nem tudta, hogy milyen áldást adott Jákobnak. Ezért
fölvilágosította öt atyja, mondván: ״íme uraddá tettem öt*^ és
Így nem részesülhetsz hasonló áldásban. Most Ezsau ellenvetette:
Hiszen gabonával és musttal is megáldottad öt, áldj meg engem
is ezzel! Izsák tehát megáldotta öt: ,,A föld kövérségéből legyen
lakásod/^ Gabona és mustban bövekedjél. Ezt Ezsau nem találta kielégítőnek és szólt: Adj nekem nagy hatalmat! Erre
Izsák megáldotta:  ״ ועל ח ר ב ך תחיהKardod után élj meg. Ha
pedig Jákob nem tartaná be a Tóra\rendeletéit, akkor kardoddal hatalmaskodni fogsz fölötte.  אמרי נועםmondja: Ábrahám
birtokában egy kard volt, amelyen Isten neve volt kivésve, ezt
Jákobnak adta. De midőn Ézsau egyizben Nimróddal ellenséges
kedett, elkérte Jákobtól a kardot. Ez pedig csakis az elsöszülöttségért volt hajlandó a kardot neki átengedni. Ezsau erre
eladta neki az elsöszülöttséget a kardért, a tál lencse meg á
kenyér csak áldomás volt. Midőn tehát Ézsau panaszkodott Izsáknak szólván elsöszülöttségemet is elvette^^ Izsák felelt: ועל ח ר ב ך
 תחיהKardod után élj, melyet az elsöszülöttség fejében Jákobtól
nyertél.
0
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 ר שטם עשו את יעקב,>Ezsau gyűlölte Jákobot az áldás miatta
melylyel megáldá öt atyja/^ Mivel a bűvös kard birtokában volt,
bátran kezdhetett ki Jákobbal, azon reményben, hogy megölheti
kardjával.  יקרבו ימי אבל אביSzólt Ézsau: ״Majd ha közelednek
atyám gyásznapjai^ akkor megölöm testvéremet. ^־Atyja életében
nem akarta megölni, nehogy atyjának ezzel bánatot okozzon.
Rasi szerint igy szólt Ézsau: Hadd következzenek be. atyám
utolsó napjai, amidőn már gyermeket nem fog nemzeni, én megölöm Jákobot és nem lesz testvére, aki pártját foghatná. ויוגד
 ל ר ב ק הisteni sugalínazás következtében Rebeka megtudta Ézsau
gonosz szándékát, elhivatta tehát Jákobot és megparancsolta neki,
hogy bátyja bosszútervei elöl meneküljön Lábanhoz, ahonnan majd
annakidején visszahivatja.  אחדDV  ״ למה א שכל נם שניכםMiért
fosztal^sam meg mindkettőtöktől egy napon,“ Ha Izsák hálálnapján
Ézsau megöli Jákobot egynapon elveszti Rebeka Izsákot isJákobot is. így magyarázza ezt Chizkuni. Rasi azonban más értelmet
ad Rebeka szavainak. Szerinte igy gondolta Rebeka : Ha Ézsau
ellened támad, te megölöd öt, ekkor meg Ézsau gyermekei bőszszóból megölnek téged és igy mindkettőtöket elveszítem. Tényleg
egynapon halt el mindkettő.
Rebeka szólt Izsákhoz: ״Ha Jákob Chész leányai közül vesz
feleséget, minek nekem az élet.“ Rebeka megértette Izsákkal,
hogy Jákobnak egyenesen meg kell tiltani azt, hogy Chész leányai közül vegyen feleséget, mivel csak azért veszi hatalmas
ember leányát nőül, hogy szövetségtársa legyen Ézsau ellen.
Iziák tehát elhivatta Jákobot és szivére kötötte neki, hogy Lábánhoz menjen, akinek leányai egyikét vegye nőül. ואל של" יברך
 אותךa mindenliató Isten áldjon meg.
וי על ח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתוארי הארמי אחי
 ״ רבק ה אם יעקב ועשוIzsák elbocsátotta Jákobot, ez elment Páddán-Aramba, Lábán hoz, Beszuel az Aráminak fiához, aki fivére
volt Rebekának. Jákob és Ézsau anyjának.“  חזקוניkérdi: Mire
való ez a részletezés? Hát nem tudtuk mi eddig is hogy Rebeka
Jákob és Ézsau anyja volt ? ügyde ezzel az Irái megmagyarázza,
hogy miért volt ily két rendkivüU igaz embernek, mint amilyen
Izsák és Rebeka volt gonosz fia, Ézsau ? Ez onnan van, mivel
Rebeka Lábán nővére volt. Cgy is lehet magyarázni: Rebeka azért
küldte el Jákobot, nehogy ez önvédelemből Ezsaut megölje azaz:
mindkettőjüket féltette, lévén Rebeka:  אם יעקב ועשוJákobnak
is, Ezsaunak is anyja. Mások ismét igy magyarázzák: Miért
/
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küldte Rebeka Jákobot ily közeli vidékre Paddan-Aramba? Hiszen
Ezsau üldözőbe vehette volna, hogy bosszúszomját csillapi|sa
rajta? Ámde Rebeka  יעקב ועשוDK inkább vonzódott Jákobhoz
mint Ezsauhoz, (azért olvassák először Jákob és csak aztán Ézsau
nevét) azt pedig Lábannál jól tudták és igy. Jákob ott pártfo־
gókra fog akadni, akik védelembe veszik Ézsau bántalmai ellen.
 ״ וישמע יעקב אל אביו ואל אמוJákob hallgatott atyjára és
anyjára és elment Paddan-Aramba. ״Bachja kérdi: Ha maga
Izsák parancsolta Jábobnak, hogy hagyja el öt, miért lett Jákob
mégis később büntetve, hogy József fiát huszonkét évig nem
láthatta ameddig ö, Jákob távol volt szüleitől és nem tisztelhette őket? Csakhogy Jákob mégis vétkes volt ebben a dologbán, mivel atyja meghagyta neki, hogy Lábán idősebb leányát
vegye nőül, aztán jöjjön haza. De ö Ráchelt szerette meg és
elérhetése miatt időzött hosszabb ideig Lábannál, ezért \e lle tt
neki bűnhődni.  אמרי נועםÍgy magyarázza: Jákob Sem és Éber
tanódájába menekült, ahol tizennégy évig tartózkodott, amely
idő alatt Ézsau haragja csillapúit. Most Rebeka dajkáját Deborát küldte érte, ez pedig Lábannál találta öt, akinek házába
huszonkét esztendeig tartózkodott, ezért büntette Isten, hogy
József is huszonkét évi távoliét alatt nem részesítette atyját a
tartozó szülői tiszteletben, mivel Isten mindig azon méret szerint
büntet, amily mértékben az ember vétkezik.

Vajécé.

וי צ א

Jákob Cháranba megy.
 ״ ויצא יעקב כ ב א ר שבעJákob elindult
Beér־Sábából és
Cháranba ment. ״Rasi fölveti a kérdést: Minek kell említeni azt,
hogy Jákob honnan indíjt ki? Hiszen úgyis tudjuk, hogy Beér
Sábában lakott, tehát csak onnan indúlhatott ki ? De ezzel az írás
hangoztatni akarja, ha egy igaz ember tartózkodik egy helységben, akkor tündöklő világossággal, fénnyel, dicsőséggel és ragyogással árasztja el a helységet, de ha elköltözik onnan, akkor
vele együtt kivonúl a helységből a tündöklő világosság, a ragyogófény, a dicsőség.  חזקוניmondja: Azért nevezték e helységet BeérSábának, mivel, ha valakit meghiteltetni kellett, elvitték BeérSábába és ott esküdött,  וילך חרנהEgy nap alatt tette meg a
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tizenhét napig tartó utat Beér Sábából Cháránig, ויפגע במוקדם
Hirtelen elérte a helységet, mintha maga a helység elébe jött
volna. Bölcseink szerint, ויפגע
fohászkodást,  ב מ קו םIsten nevét
jelenti, azaz : fohászkodott, imádkozott Isten előtt. Azt is mondták bölcseink : Midőn Jákob Cháran közelébe ért lelkifurdalást
érzett, mivel Morióh hegye mellett elment anélkül, hogy ott
imádkozott volna, visszafordult tehát, hogy oda menjen, ekkor
Isten megrövidítette útját, mintegy elébe hozván a hegyet.
 ״ וילן שם כי בא השמשÉs meghált ott, mert leszállt a nap.״
Rasi szerint e mondat szórendje meg van fordítva, előbb kellett
volna mondania :  סי בא השמשmivel a nap leszállt aztán דלן שם
meghált ott? De e szórend arra vall, hogy a nap időnek előtte
nyugodott le, hogy ott megháljon. Ha a nap le nem tűnt volna,
Jákob folytatta volna útját, hogy minél messzebb távolodjék
Ézsautól. Innen tudjuk azt is, hogy az ember éjjel ne vándoroljon,
miként bölcseink
mondották: לעולם יכנם בכי־ סוב ויצא בכי טוב
״Mindenkor érkezzék meg az ember a városba, mikor még a nap
fennáll az égen és menjen ki a városból, midőn a nap már fel
jött az égen.״
 ״ ויקה מאבני ה מ קÉs vett a hely kövei közül, tette feje
alá és lefeküdt. ״Rasi feltűnőnek találja, hogy itt több kőről van
a szó, azaz több követ vett, aztán pedig úgy olvassuk : ויקה את האבן
״és vette a követ ״tehát csak egyet. Ámde Jákob tényleg több
követ szedett és koszorú alakba rakta azokat, hogy ha majd
lefekszik, vadállatok hozzá ne férkőzhessenek. Erre a kövek
civakodni kezdtek egymással, az egyik is, a másik is azt kivánta:
reám támassza ez az igaz ember fejét, E civakodásnak Isten
úgy vetett véget, hogy mind a kövek egy nagy kővé olvadtak.
Ezért emliti aztán a köveket egyesszámban. וי שכב במקום ההוא
״És lefeküdt ezen a helyen. ״Ezen a helyen igenis lefeküdt, de
tizennégy éven keresztül, amig Sem és Éber tanodájában szedte
magába a szent tudást, nem feküdt le és nem aludt rendesen,
lianem éjjel-nappal szorgoskodott a szent tudomány körül.
•  וי־לס והנה סולם מוצב ארצה,,És álmodott, hogy egy lajtorja
állt a földön, melynek teteje az égbe ért.והנה מלאכי אלהים עלים ״
 ״ וירדים בוés isten angyalai fölmentek és leszálltak rajta. ״Rasi megjegyzi: Hiszen az angyalok rendes lakóhelye az ég, tehát a
Szentirásnak úgy kellett volna mondania : És az Isten angyalai
leszálltak és fölmentek rajta ? Ámde Jákob Kanáan ország ha-
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táráig ért, odáig elkisértették azon angyalok, akiknek működési
tere Kanáan ország volt, tovább iKmi követhették Jákobot. Ezek
tehát fölmentek az^égbe, aztán leszálltak más angyalok az égböl, akik kiséretét képezték a külföldön. Baehja és Chizkuni
másként magyarázzák. Jákob arcmása Isten trónusán ki lévén
vésve, a földön időzd angyalok elöbl) az égbe felmentek, Isten
trónusán Jákob arcmását megtekintendő és aztán leszálltak az
égből, megnézni, hogy Jákob arca tényleg ugyanaz-e, mint a
melyet az égben láttak, azaz: hogy az oltalmukra bizott egyén
ázonos-e az égi trónuson kivésett arccal?
 ״És Íme az Örökkévaló áll vala fölötte ‘ ויאמר אני יי אלהי
 ״ אברהם אביןד ואלהי יצחקÉs mondá: Én vagyok az Örökkévaló
Al)rahám atyád Istene és Izsák Istene.'^  בעל הטוריםkérdi: miért
mondja a Szentirás Abrahám  ״a t y á d Istene, de nem említi az
atyát Izsáknál, hanem egyszerűen  ״I z s á k 1 s t e n e  ? ־־Rabbi
Iszerli e kérdésre igy felel: Jákob félt, hogy atyja áldása nem
fog rajta teljesülni, mivel ravaszsággal jutott hozzá és, mert
Izsák Ezsaura gondolt, midőn megáldotta Jákobot. Ezért mondta
Isten: Abrahám a te valódi atyád, mert nem akarta Izsákot megáldani csak azért, mivel ő viszont Ézsaut fogja megáldani. Ezért
mondta Abrahám nem én. hanem Isten áldja meg Izsákot.
Izsák azonban, aki Ézsaut megáldani szándékozott és nem Jákol)0t, nem viselkedett Jákobbal szemben úgy, miként atyja gyérmekével szemben viselkedni tartozik. így hát Abrahám igenis
atyádnak mutatkozott, de nem Izsák. Rasi kérdi : Miért mondta
Isten :  ״ אלהי יצחקIzsák Istene,‘^ hiszen Isten az igaz ember névénél sem egyesiti az 0 nevét, mig az illető igaz ember életben van,
mert amig az ember él, nincs kizárva a lehetőség, hogy rossz
útra fog térni? Ugyde Izsák szobájába zárkózott vak volt és
holt emberhez hasonlítható, akitől a rossz hajlam már távozott,
igy hát méltán egyesíthette Isten az ő szent nevét Izsák nevével,
mondván  ״ אלהי יצחקIzsák Istene.'־
 אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעךp  ״ האA földet, amelyen fekszel neked adom és magzatodnak." Rasi furcsának találja,
hogy Isten azt a kis, szűk földrészt Ígérte ajándékul Jákob ivadékainak, amelyen feküdt. Ezért indíttatva érzi magát úgy magyarázni Isten Ígéretét, hogy Isten egész Kanáan országot összehajtotta és Jákob feje alá tette, egyszersmind értésére adván
neki, amilyen könnyű ez a kis föld, olyan könnyen fogják magf

f
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zatai Kanálul országot meghóditani.  ״ והיה זרעך כעפר הארץÉs
lesz a te magzatod annyi, mint a föld pora."' Bachja kérdi, miért
nem mondta:  ״mint az ég csillagai?‘^ Felelet: Ha Izráel liivatása magaslatán áll, vallásos és erköcsös, akkór hasonló az ég
csillagaihoz, de ha vallástalan útra tér és a bűn ingoványába,
süpped, akkor olyan lesz, mint a föld pora, amit mindenki lábbal tipor és gázol. ״En veled leszek, megőrizlek mindenütt, ahová
mégy és visszahozlak e földre, mert el nem hagylak, mig nem
teljesítem, amit ígértem ne ke d. Hol és mit igért neki, hiszen
isten mindeddig még nem beszélt Jákobbal? Rasi igy magyarázza :
ךS  את אש * דברתיMig nem teljesitem, amit é r d e k e d b e n ,
s z á m o d r a ígértem Abrahámnak. Mivel annak idején ígértem
Abrahámnak : > כי כיצחק יקרא לך ןדIzsák ivadékának egyrésze :
Jákob neveztetik ivadékodnak, de nem Izsák minden magzatja és
csak Jákob nyeri el az isteni áldást.
 ״ ויקץ יעקב משנתוJákob felébredt álmából és mondá: Valóbán az Örökkövaló van e helyen és ón nem tudtam,“ mert ha
tudtam volna bizonyára nem aludtam volna ilyen szent helyen,
 ״Es félt és mondá: Mily félelmes ez a hely! Nem egyéb ez,
mint Isten háza és ez az ég kapuja“ ahonnan az imádság fölszáll az égbe. És Jákob fölkelt reggel, vette a követ, melyet
feje alá tett és emelte oszlopnak, olajat öntvén a tetejére. És
fogadást tön, mondván : Ha az Örökkévaló velem lesz, megőriz
ez úton, melyen járok, kenyeret ád nekem enni és ruhát öltöze־
tül és visszatérek békével atyám házába, akkor az Örökkévaló
lesz az én Istenem.“ Hogyan érthető ez a föltételes fogadalom?
Hát csak akkor lesz az örökkévaló az ö Istene, ha segíteni fogja
és — ments Isten — ellenkező-esetben nem? Ámde Jákob attól
tartott, hogy esetleg bűnbe fog esni, amely esetben Isten nem
valósítja meg a neki tett ígéretét. Ezért ilyképen fogadkozott:
Ha Isten velem lesz és teljesedésbe hozza a tett Ígéreteket, akkor szolgálni és imádni fogom öt ezen a helyen, ellenkező esetben is imádni fogom öt, de nem ezen a helyen, hanem másutt.
 ״ ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבושÉs kenyeret ad nekem enni,
meg ruhát öltözetül.“ Rasi kérdi: Hiszen Isten nem igért neki
kenyeret és ruházatot ? De igenis, mikor Isten azt mondta neki :
 ״mert el nem hagylak“ ez alatt azt értette, hogy kenyeret ád
néki, mert akinek nincsen betevő falatja, kenyere, az aztán igazán el van hagyatva Istentől. Hát ruhát hol és mikor ígért neki
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Isten?  שפתי ח כ מי םtalpraesett feleletet ád e kérdésre. Azt
mondja : Abban az ígéretben, hogy kenyeret fog neki adni, már
bennfoglaltatik az az Ígéret is, hogy a szükséges ruházattal
fogja ellátni, mert, ha ruhát nem adna neki kénytelen volna a
kenyéren megtakaritani a ruháravalót.  ״ אם יהיה אלהים עמדיHa
Isten velem lesz,‘^ mindent amit nekem ád, tizedelve tizedelem
meg neki. Jákob oly lelkiismeretesen tartotta meg fogadalmát,
hogy még gyermekeitől is adott tizedet Istennek, még pedig
Lévi fiát.
 ״ וירא רהגה כ אד בשדהLátott kutat a mezőn és íme három
juhnyáj hevert mellette, mert abból a kutból itatták a nyájakat.
De egy nagy kő volt a nyílásán. Es ha odagyültek mind a nyájak, legördítették a követ a kút nyílásáról és megitatták a juhot.
 דאמר להם הידעתם את לבן בן נחורJákob megszólította a pásztorékát mondván: Vájjon ismeritek-e Xábant Nachor fiát?‘ ׳Miért
nem mondta: Lábant Beszuel fiát? Beszuel rossz embernek volt
ismeretes, ezért Lábán maga nagyatyja Nachor után neveztette
magát. Úgyis az unoka gyermekszámba megy. Egyébiránt Náchor
Abrahám fivére volt é• igy családja szívesen vette, ha leszárraazását Abrahám fivére után számították. Midőn még igjen bebeszélgettek volt  ״ ו ת ה רחל בתי באה עם הצאןime leánya Ráchel
jött a juhokkal. ״ ויאמר הן עוד היום גדול ״És mondá: íme még
nagy a nap, nincs még ideje a barom behajtásának, ״Ha napszámra szolgáltok, még nincs vége a napnak, ha a nyáj a tietek,
akkor is korai még a nyáj behajtása, ezért itassátok meg a
juhokat és menjetek legeltessetek. El akarta őket távolítani, hogy
Ráchellel zavartalanul beszélhessen. ״És szóltak: Nem tehetjük
mig össze nem gyűlnek mind a nyájak és le nem gördítjük a
követ a kút nyílásáról, aztán megitatjuk á juhokat. ״Ezalatt Ráchel egész közel ért hozzájuk nyájával.  חזקוניmondja: Leáhnak
fájós szemei voltak, a szól árthatott volna neki, ezért Ráchel
megkímélte öt és ö vezette a nyájat. Úgyis az idősebb nővér
iránti tiszteletből Ráchel vállalta magára a juhok legeltetését.
Nachmanides pedig azt mondja: Ráchel még kis leány volt és
igy öt inkább bocsáthatta Lábán a pásztorok közé, mint Leáht.
ויהי כאשר ראח יעקב את רחל בת לכן אחי אמו ואת צא[ לבז אחי
 ״ אמוÉs lön, midőn meglátta Jákob Ráchelt, Lábannak, anyja
testvérének leányát és Lábannak, anyja testvérének juhait,
odalépett Jákob és leemelte •a követ a kút szájáról,״
hogy megmutassa Ráchelnek nagy erejét. Nem gördítette
9
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le a követ mint a pásztorok, hanen egyszerűen leemelte. Ezt bizonyitja az írás szövege. A pásztoroknál úgy olvassuk : וגללו
 ״és legördítik‘^ mert nem tudták'közös erővel sem leemelni, .el־
lenben Jákobnál úgy olvassuk :  ויגלami annyit jelent, mint: föltakarni, vagyis a forrást föltakarta, midőn a követ leemelte róla,
amint leemelik a fődöt az edényről. Bachja szerint azért említi a
Szentirás e mondatban háromszor is a rokonsági köteléket,
 לבן אחי אמוmivel Lábán nem volt méltó arra, hogy Jákob segítségére legyen• nyája megitatásában, csakis a rokoni viszony késztette erre Jákobot.
״
וישק יעקב לרחלJákob megcsókolta Ráchelt, fölemelte
hangját és sirt“ Azért sirt, mivel próféciái látomás által megtudta,
hogy Ráchel nem fog majdan vele eltemettetni Machpéla barlángban. Azért is mivel ajándékot nem adhatott neki. Eleázár
nagyapám szolgája — igy szólt — mennyi ajándékkal indúlt
útra, nekem pedig semmim sincs. De miért is nem adott neki Rebéka ékszert vagy egyéb értékes ' tárgyat ? Hogyan bocsáthatta
útra kedvencét üresen? Tényleg adott Rebeka sok-sok ajándékot
vele, de Elifaz, Ézsau fia — atyja parancsa folytán — üldözőbe
vette Jákobot, hogy az úton megölje. Utói is érte, de mivel
Izsáknál nevelődött, visszarettent, a bűnténytől és gondolkodott,
hogy mitevő legyen, megölni sem akarta, de atyja parancsát is
teljesíteni óhajtotta. Ekkor azt mondta neki Jákob : Vedd vágyónomat és akkor eleget tettél atyád parancsának, annyi mintha
megöltél volna, mivel szegény ember hasonló a holthoz. Nagy
csapás a szegénység. Az ingadozó gazdagot támogatják barátai,
a szegéüy pedig, mikor elesik, ismerőseitől is eltaszittatik.
 ״ ויגד יעקב לרחל בי אחי אביה הואJákob kijelentette Rachei.nek, hogy atyjának rokona ő és Rebekának a fia. ״Ezért csókolta meg. Rasi igy értelmezi Jákob kijelentését: Jákob igy
szólt Ráchelhez : Ha atyád csalfa módon viselkedik majd velem
szemben, tudd meg:  בי אחי אביהhogy méltó társára akadt, mert
én is értem a módot, de ha becsületesen jár el velem,  רבקהp ובי
hát éli Rebeka fia vagyok, akitől becsületet, tiszteségtudást, egyenes lelküséget tanultam.  ״ ותרץ ותגל לאביהErre elfutott és jelentette atyjának.“ Anyja már meghalt tehát atyjának jelentette. Ellenben Rebeka annakidején Eleázár jöttét és ajándékát anyjával
közölte, mivel az ő anyja életben volt.  חזקוניmásként magyarázza ״
Mivel Jákob azt mondta Ráchelnek. hogy ö atyjának testvére?
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futott hozzá és jelentette : rokonod érkezett. Rebekánál azonban
másként volt az eset; Eleázár nem nyilatkozott, hogy milyen
családhoz tartozik, igy csak ax anyjánál jelentette, de azért is,
mivel Eleázár ékszert ajánd^ozott neki, megmutatta az
anyjának.
 ״ וירץ לבז לקראתוLábán elébe futott.G ondolta, ha Eleázár
egykoron tiz tevével megrakott ajándékokat hozott, aki pedig
csak szolga volt, mennyivel többet hozhatott tehát Jákob,
mint gazdag szülök fia. De midőn odaért és egy tevét sem látott
Jákob mellett gondolta,^ bizonyára sok készpénzt hozott magával,
azért átölelte és körös-körül tapogatta. Midőn ebben is csalódott,
megcsókolta, megtudandó, hogy nem rejt-e szájában ékkövet.
 ויספר ללבןErre elbeszélte Jákol) Lábannak, hogy futva menekült Ezsautól, ezért nem hozhatott magával semmit. Chizkuni
szerint elbeszélte neki, hogy miként jutott az atyai áldáshoz
mely fölér nagy vagyonnal és ezt azért beszélte el neki, hogy
hajlandó legyen neki leányát feleségül adni. ויאטר לו לבן אך
 עצמי ובשריי אחהMost azt mondta neki Lábán : Nem tartoználajv
házamba fogadni, minthogy vagyontalan vagy, de mivel vérbeli
rokonom vagy, ám maradj nálam egy hónap idejéig. De ezt
sem ingyen tette, Jákob ez idö\ alatt nyáját őrizte. וישב עמו חלש
 ימיםOtt maradt tehát nála egy hónapon át. Mindjárt nem akarta
szolgálatba venni, előbb ki akarta próbálni, hogy mennyire veheti neki hasznát.  אמרי נועםkérdi : Miként lakhatott Jákob
Lábannal egy házban, mely telve volt bálványképek és szobrokkái, holott Eleázár tevéi sem akartak .addig a házába bemenni, raig a bálványoktól, ki nem takaritották azt? Jákob
azonban meg akarta tudni, hogy Lábán leányai bálványiraádók־e
azért lakott ott egy hónapig, aztán tényleg kiköltözött lakásából,
amint az írás beszéli:  וישב עמו חדש ימיםÉs lakott vele együtt, .
egy házban csupán egy hónapig.
 ״ הכי אחי אתה ועבדתני חנםÉ.s mondá Lábán Jákobnak:
Vájjon mivel rokonom vagy, ingyen szolgálnál nekem ?‘* תלדות
 יצחקmondja: Lábán ravasz ember volt és igy gondolkozott,
ha Jákob ingyen szolgál nálam, akkor az esetleges károkat nem
tártozik megtériteni. Ezért fölötte előnyösebb reám nézve, ha fizetek neki, akkor aztán mindennemű kárt megfizettetek vele•
 ״ ועיני לאה רכותLeáh szemei bágyadtak voltak.“ A sok sirás következtében, mivel a világ azt hangoztatta: Izsáknak van két fiu’
Lábannak pedig
leánya. Izsák idősebb fia, Ézsau nőül fogja
■/
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venni Lábán idősebb leányát Leállt, ifjabb fia Jákob pedig, Lábán
ifjabb leányát Eáchelt. Ez annyira lehangolta Leáht, hogy folyton
sirt, amitől szemei megfájúltak. Ez Rasi nézete.  לבק טובközelebbről megviíágitja ezt, mondván Rasi indittatva érezte magát
Leáll szembajának ilyen magyarázatot adni, mert neki feltűnt,
hogyan említheti a biblia valamely ember testi fogyatkozását,
nyilvánosan megbélyegezvén az illetőt ? Ezért mondja Rasi, hogy
ez egyenesen dicséretére válik Leáhnak, mert rendkivlili vallásósságára vall, minthogy nem akart egy gonosz ember hitvese
lenni.
Rabbi Iszerli irja: A Talmud szerint, a szem visszatükröz-,
teti a lélek jóságát, annak a nőnek tehát, akinek a szeme szép
tiszta, nem szükséges egyéb tulajdonságait firtatni, mivel szemének
tisztasága a lelki erők összhangzó működését engedik sejteni.
Ámde, ha a nőnek rossz szemei vannak, ez annak a jele, hogy
lelke is rút, azért előbb meg kell figyelni tulajdonságait, mielőtt
nőül vennék. Jákob tehát igy gondolkozott: Szüleim parancsát
okvetlen teljesítenem kell. Ha Lábannak csak egy leánya volna,
akkor feleségül venném, még ha nem is tetszenék nekem, mivel
azonban két leánva van és Ráchel hibátlan, ezt veszem nőül.
Ezért szólt Lábannak:  ״ אעבדך שבע שד ם ברחל בתך הקטנהSzolgállak hét évig Ráchelért, kisebbik leányodért,R asi szerint J áköb szükségesnek tartotta e részletezést:  ״Ráchelért kisebbik
leányodért,‘^ mivel nem bízott Lábán becsületességében és attól
tartott, ha csak azt mondja: Ráclielért, akkor Lábán egy Ráchel
nevű idegen nőt ad neki feleségül. Ha pedig csak azt mondaná :
Ráchel leányodért, akkor megváltoztatja leányai nevét Leáhnak
adván Ráchel nevet, ezért mondta teljes határozottsággal és minden kétséget kizáró módon:  ״Ráchelért, kisebbik leányodért.‘*
Mégis mind ez óvatosság mit sem használt. Lábán mégis megcsalta.  חזקוניszerint, Jákob azt mondta Lábannak : Azért kérem
meg kisebbik leányod kezét, nehogy Ezsau azt mondhassa: Lám
Jákob ismét megröviditett engem:' Elvette elsőszülöttségemet,
aztán az atyai áldást, most pedig Lábán idősebb leányát, aki
nekem való volt. Azért ajánlkozott Jákob hét évi szolgálatra, mert
tartott tőle, hogy kevesebb szolgálatért, nem adna neki ily szép
és nemes tulajdonságokkal bővelkedő nőt.  בחייazonban úgy
magyarázza: Ízért akart Jákob hét évig szolgálni Ráchelért,
mivel még igen fiatal volt és csak hét év múlva lenne oly korú,
hogy férjhez mehessen.
___
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 ״ ויאמר לבןÉs monda Lábán : Jobb ha neked adom öt^
mintsem más fértinak adjam.“ Jákob tehát szolgált Ráchelért hét
esztendeig.  ״ ויהיו בעיניו כימים אחדיםpIs ezek olyanok voltak szemeiben, mint egyes napok, mivel szerett(‘ öt.“ A szépség lélek
nélkül aranyporlioz hasonló, mely a lepkeszárnyain esillog s
lesodorva, kelletlen hamuvá lesz. Vannak emberek, kik vagy
anyagi javakért, vagy pedig külső báj és szépség miatt veszik a
nőt feleségül. Nem úgy Jákob, ő felismerte Ráehelben a lelki
szépséget, a mély vallásosságot, a tiszta erkölesöt és ezért nem
esett nehezére érte hét esztendeig szolgálni. Ezt mondja a SzentÍrás :  ״Jákob szolgált hét esztendeig Ráchelért, de ez az idő csak
mint néhány nap tíint szemeibe“  באהבתו אותהmivel csak őt
és l(‘lki tulajdonait szerette, nem pedig holmi egyéb kellékeket,
vagyont, vagy testi szépséget.
És szólt Jákob Lábanhoz: הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה
 ״ אליהAdd ide feleségemet, mert kitelt az időm, hadd menjek
hozzá.“ Rasi kérdi : Hogyan illik ilyen beszédmód olyan jámbor
emberhez? De Jákob azt mondta Lábannak: Immár nyolcvannégy esztendős vagyok. Itt az ideje, hogy (*saládalapitásról gondoskodjam, kivált, hogy hivatva vagyok tizenkét törzsnek életet
adni, úgy is értette, az az idő. melyet anyám szabott nekem itt
idézésre immár eltelt, add tehát feleségemet. De — így kérdi
 — רמבןmiköze Lábannak, ahhoz az időhöz, melyet Rebeka szabott meg? (Csakhogy Jákob igy szolt Lábanhoz: A hetedik éve
már, hogy szolgállak, habár nem telt még el a hetedik év, bátran
nekem adhatod már leányodat  ואבואה אליהnem fogok elszökni
tőled, hanem hozzá ragaszkodom, itt maradok nála. ויאסף לבן אלת
 ״ כל אנשי המקום דעש משתהLábán összegyűjtötte a helység minden népét és készitett lakomát.“ Felkérte a vendégsereget, hogy
ne árulják vl Jákobnak, hogy l^eáht fogja neki adni Ráchel
helyett. Ezt meg is Ígérték neki. de ö nem elégedett meg puszta
szavaikkal és zálogot kért tőlük, mire kabátjaikat átadták neki.
Lábán ezeket elzálogosította és az értök kapott pénzen bort vett,
amivel vendégeit megkínálta. A vendégek ittak, mulattak, egész
éjjel ihajnároztak egyre dalolva:  הילולאami menyezetet is jelent^
de melylyel egyszersmind figyelmeztetni akarták Jákobot היא לאה
hogy menyasszonyát kicserélték vagyis :  ״ez Leáh.“ Jákob azonbán e szó burkolt értelmét nem vette észre.
 ״ ויהי בערב ויקה את לאה בתו ויבא אתה אליוTörtént azonban
este, hogy fogta Leáll leánvát és elvitte őt hozzá. P^s Lábán
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adta neki Züpát szol{?álóját Leáll Leányának *zolgálóul.“ Ezzel
tévesztette meg Jákobot, mivel legif jabl) szolgálóját adta Leállnak,
amiből méltán következtette, •fögy Ráchel lett a felesége, mivel
Zilpa mint legifjabb szolgáló Ráchelnek, inig Billia az idősebbik.
Leállnak volt szánva. Jákob különben elég elörevigyázó volt és
nem bizott Lábanban. Ezért megbeszélte Ráchellel a dolgot és
bizonyos jeleket adott át neki, melyről megtudhatja majd, *hogy
tényleg Ráehel-e. De Ráchel megszánta Leállt és, nehogy szégyenbe essék, lia Jákob a megliesxélt jeleket követelni fogja tőle.
Ráchel közölte vele a titkos jeleket. Bachja azon elmélkedik,
hogy Isten mimbmkit érdeme szerint jutalmaz. Jákob ugyanis
lakodalma előtt ajándékot küldött Ráchelnek, Lábán azonban ezen
ajándékokat Leállnak adta át. Mivel pedig Ráchel ezt hallgatagon
tűrte és nem árulta el Jákobnak, amiv(d titoktartónak bizonyult^
ezért származott tőle Benjámin, aki ugyancsak titoktartó volt és nem
árulta el atyjának, hogy testvérei eladták Józsefet. BenjáinintŐl
pedig származott Saul. aki nem árulta el, hogy Sámuel ‘ fölkente
őt királynak. Saultól származott Eszter királynő, aki nem vallotta
meg xVchasverosnak családját és származását, mindebből jiedig
nu^gváltás keletkezett Izráel részére.
 ״ ויאמר אל לבE§ momlá Lábannak: Mit cselekedtél velem?
Hát nem Ráchelért szolgáltam nálad? Miért csaltál meg engem?
Es szólt Lábán: Nem történik olyasmi helységünkben, hogy a
tiatalabliat eladnék az idősebb előtt.‘‘ Töltsd ki a Indet. nehogy
egyik öröm a másikba vegyüljön, aztán odaadjuk neked amazt
is a fizolgálatért, melyet majd szolgálsz nálam még más hét évig
Jákob tehát elvette Ráclielt is  ״ ויאהב גם את רחל מלאהÉs szerétté is Ráchelt jobban mint Leállt.‘^ Nachinanides kérdi: Rendsz(‘rint
a férj jobban szereti az első feleséget, mint a másodikat. Jákob
mégis miért szerette jobban Ráchelt. aki csak második felesége
volt? Mivel Leáll egvetértett Lábannál és a csaláshoz hozzájárult. Igaz ugyan, hogy atyjának engedelmeskedni•^ tartozott, de
a csalást mégis fölfedezhette volna Jákobnak, Jákob ezért eleint(‘
el is akart válni Leáhtól. Ámde Isten, aki a szivek!)(‘ Iái és a
veséket vizsgálja tudta, hogy Leáh szándéka tiszta és nen1 (‘S
volt. Mivel a jámbor és vallásos Jákobnak felesége lenni vágyakozott, ezért engendte magát eszközül fölhasználni Jákob megcsalatásáhox. Isten tehát megkönyörült Leáhn és megáldotta öt
gyenu(;kekkeL Ez a.z aipit a ►S:^entirás ipoud : וירא ה׳ לי שמאה לאה
f
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Isten látta, hogy Leáh gyűlölt, adott tehát neki gyermekeket,
hogy ezáltal Jákob vonzalmát és szeretetót elnyerje. Bachja szerint Jákob nem gyűlölte Leáht, csak a Ráchel iránt táplált szeretetéhez képest a Leáh iránti érzelme gyűlöletnek volt tekinthetö.
Jákob családi élete.
 ויעבד עמו עוד וגרJákob szolgáit Ráchelért még hét évig.
A Tóra ezzel közli velünk Jákob rendkivüli vallásosságát. Jó^־
lehet, hogy már az első hét évig is csak Ráchelért szolgált és
bárha Lábán megcsalta öt, mégis oly lelkiismeretesen és épp oly
hiven szolgált a másik hét esztendőben, mint az előző hét évben•
 ותהר ותלד בןLeáh fogant és fiat szült. Bachja szerint, azért emliti az írás Leáh fogantatását és lebetegedését egyszerre, mivel
terhe nem tartott soká, hét hónapra megszülte a fiút és igy va
!amennyit, minthogy az összes törzsök — Benjámin kivételével
— hét év leforgása alatt jöttek a világra.  אישי אלי.הפעם ילוד
Midőn Leáh harmadszor szült, mondá: ״Ezúttal ragaszkodni fog
hozzám férjem, mert három fiat szültem neki.^' Próféciái látomás
által tudta, hogy Jákobnak tizenkét fia lesz, minthogy pedig
négy felesége volt, esik minden feleségre három-három gyermek.
Most tehát, hogy Leáh már háromszor szült, a reá eső részt
már kivette, ezért most már, ragaszkodni fog hozzá férje. Azért
nevezte el a fiút Lévinek, mivel e szó : Lévi ragaszkodást jelent.
Az irásmagyarázók azt mondják : Ha a nőnek két gyermeke van
egy-egy kezébe egy-egy gyermeket fog, de ha három gyermeke
van, kell, hogy férje segítségére legyen és a harmadik gyermeket
karjaiba vegye. Midőn Leáh a harmadik fiát is életre hozta, azt
mondta: Ezúttal ragaszkodni fog hozzám férjem, mivel gyermekémét karjaiba venni tartozik.
Rasí mondja: Bárha Lévi születési eseténél azt mondja a
Tóra :  על כן קרא שמו לויami annak a jele, hogy szapora családja
lesz, mert mind az olyan születési eseteknél, ahol ez a kifejezés oL
vasható :  על כןott az újszülött termékenysége van megjelölve,
mégis Lévi törzséből nem számosán származtak. Jákob ugyanis
nem hagyta meg Lévinek, hogy koporsóját ö is vigye, amiből az
egyptomiak következtették, hogy Lévi nemzettsége szent lészén,
ezért nem dolgoztattak vele. így Lévi nem részesült abban az
áldásban :  ״ וכאשר יענו אתוMennél jobban kínozták őt, annál inkább szaporodott és annál jobban terjeszkedett/^ קרא שמו לוי
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 ״Azért nevezte öt Lévinek.“ A többi gyermekeknél úgy olvassuk:
 ותקראnőnemben, azaz : Leáh nev^ezte el. Ámde Lévi születésénél
Isten osztotta neki a nevel, mivel macához kötötte, a neki ősztályrészül juttatott ajándékok által. Lévi törzséből származtak a
kohaniták és leviták, akik az áldozatok némely részeit és egyéb
ajándékot kapták az áldozó közönségtől.
Midőn Leáh negyedik fiút szült, mondá : הפעם אודה את יי
 ״Ezúttal hálát adok az Örökkévalónak‘^ mivel részemen felöl is
megajándékozott egy gyermekkel. Ezért nevezte el Jehiidának,
ami hálát jelent. 1 ג״ ותרא רחל כי לא ילדה ליעקבidün Ráchei látta,
hogy nem szült Jákobnak, irigykedett nénjére.‘' Eáöbb nem irigykedett, mert mindaddig, hogy Leállnak csak három gyermeke
volt ezt rendjén válónak találta, mert még mindig eshetett reá,
is három gyermek, de midőn látta, hogy Leállnak már négy. gyérmeke is van irigykedett reá, mivelhogy most már neki mindenesetre
nagyobb része van a gyermeki áldásból. Rasi szerint, nem a gyermekeket irigyelte tőle, mert ez nem lett volna illő és méltó ilyen
vallásos nőhöz, hanem igenis irigykedett érdemére és kiváló tulajdonságaira, amiknek tulajdonitotta a gyermeki áldást. Másnak
szép és magasztos tulajdonságait megirigyelni pedig nem bűn,
nem vétek.
 ״ ותאמר אל יעקב הבה לי בניםÉs mondá Jákobnak: Szerezz
nekem gyermekeket“ különben olyan leszek, mint a halott, mert
akinek nincsen gyermeke az olyan, mint a halott. Atyád -nemde — könyörgött Istenhez, hogy Rebekának gyermeke legyen,
te miért nem cselekszel hasonlóképen.  ״ ויחר אף יעקב ברחלJákob
haragja felgerjedt Ráchei ellen és mondá: Hát Isten lielyett vagyök én, aki megtagadta tőled a méh gyümölcsét?“ *At\׳ám joggal könyöröghetett Istenhez Rebeka érdekében, mert más felesége
nem volt, de nekem már van gyermekem Leáhtól.  רמבןCsodál־
kozik, hogy Jákob ilyen megokolással megtagadta Rácheltöl, az
érte való könyörgést. Hiszen az igazak imádkoznak idegen nők
érdekében is, miként Illés és Elisa próféta is imádkozott idegen
nők érdekében, hogy Isten gyermekekkel ajándékozza meg őket?
Annál inkább kellett volna Jákobnak imádkozni, hogy szeretett
neje, Ráchei gyermbki áldásban részesüljön ? Egyébiránt a Ráchel kivánsága jogos és alapos volt, mivel  —־tudjuk — hogy
Isten az igazak könyörgésére hajlik és kivánságaikat teljesiti.
Maga a Midras is mondja: Jákob nem helyesen felelt Ráchelnek
י- amit Isten zokon is vett töbi — büntetéiké])en Jákol) gyermekei
f

#
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kénytelenek voltak Ráchel fia előtt leboríilni és magukat József
előtt mcgliajtani. Ámde Jákob eljárását igy kell felfogni: Ráchel
úgy akart hatni Jákobra, hogy ráijesztett mondván : Ha nem
szerzel nekem gyermeket, én bánatomban ineg fogok halni. Ezzel
azt akarta elérni, hogy Jákob böjt és önsanyargatás közben
könyörögjön Istenhez, amely esetben Isten okvetlen meghallgatja
imáját. De ő azt felelte : Hát Isten helyet vagyok én, hogy
imám okvetlen eredményezze az óhajtott gyermekáldást ? Most
Ráchel szemére lobbantotta neki : Nagy atyád Abrahámnak már
volt gyermeke Hágártól, mégis kikönyörögte Istennél, hogy Szárai!־
tói is szülessék neki gyermek. Erre Jákob azt felelte: Igen ! De
nagyanyám Szárai!, Hág'art feleségül adta Abrahámnak. Ha csak
ezen múlik — szólt Ráchel  ״ הנה אמתי בלהה בא אליהImhol van
szolgálóm Bilha, menj be hozzá, hogy szüljön az én térdeimen
hadd épüljek én is általa/*
f

Bachja szerint Ráchel igy érvelt: Nevemben nem foglaltatik
egy betű sem Isten nevéből, de a Leáll nevében ott van a ה
״h‘^ betű, ezért vannak neki gyermekei. Nossza! Odaadom neked
Bilhát, akinek két  הis van nevében. Az egyik 1 ״/* eredményezni
fogja, hogy.neki lesz gyermeke, a másik, hogy én is részesüljek
gyermeki cWdásban.  ותהר בלהה ותלד ליעקב בן,,És fogant Bilha
és szült Jákobnak fiat.^^ Nachmanides mondja: Ezért mondja a
Szentirás: p  ליעקבBárha Bilha csak szolgálójavolt, Jákob még
sem tett külön!bséget gyermekei között. A szolgálók gyermekeit
éppúgy gyermekei.nek tartotta, mint a többiket. És elnevezte nevét
Dalinak. Aztán újból fogant és szült fiat. Es Ráchel elnevezte ,,Naftalinak,^^ azaz : Isten meghallgatta könyörgésemet.
Midőn Leáll látta, hogy Ráchel szolgálóját adta Jákobnak,
ő is odaadta az övét.  תלדות יצחקLeáll ezen eljárásán csodálkozik, hiszen neki már elég gyermeke volt ? Ámde Ráchel azért
adta szolgálóját Jákobnak, hogy a szolgálónak legyen gyermeke,
de önfeláldozó cselekedete révén és érdemében neki is szülessék,
ezért mondta i s :  ותלד על ברכי ואבנה נם אנכי ממנהazaz: Neki legyen gyermeke, de az érdem következtében én is szüljek•
Nem úg-y Leáll שה.'<״ ותקה את זלפה שפחתה ותתן אהה ליעקב לFogta
Zilpát az ő szolgálóját és adta öt feleségül Jákobnak,‘^ de nem
mondta :  ותלד על ברכיhogy a szolgálónak legyen gyermeke, csak
ö maga óhajtott még több gyermeket. Ezért midőn Zilpa fiút
szült, indulatosan szólt: Nem akartam én, hogy neked legyen
»׳
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^y<ír1nclc6 íl| liíincuij
jussíik több iiiii^zíttboz. ilizonnyi1 r<1 ,
nem is Isten akaratából kifolyólag született e gyermek, hanem
valamely planéta befolyása következtében. És elnevezte őt Gadnak. Gad annyit jelent mint planéta.
Leáll szült hatodik fiat és elnevezte Zebiilonnak. E szó ■
Zebulon azonos ״szállás, lakosztály szóval. Immár nálam veszi
lakását férjem, mivel hat gyermeket szültem neki. Mivel Leáll
a szok'áló fiát nem akarta elismerni Isten ajándékának, ezért
büntette öt Isten egy rosszbirü leánnyal. Leáll elismerte a bűntetés jogosultságát e kijelentéssel  ״ בתןד ייק אמתÁldva legyen
az igazságos biró.“ Ezért elnevezte leányát DiAának (Dina nnn\i
mint Ítélet.)  ״ ו ת לי זלפה שפחת לאהZilpa Leáh szolgálója szült.“
Hőst fogant volna, arról nem szól az Írás. Ez azért van, mivel
igen fiatal volt még c.s a teher nem látszott meg rajta.
.,És kiment Riiben búzaaratás idejében וימצא דודאים כ שדה
és talált kéjalmákat a m ezon.Raniban szerint jázmint talált,
melynek illata igen kellemdús. ‘^És szólt Rácliel Leállnak : Adj
nekem — kérlek — fiad kéjalmáiból. Ez mondá: Kevés-e meg,
hogy elvetted férjemet, hát elvennéd fiam kejalmáit is ^ Erre
mondá Rácbei : Am menjen hozzád ez éjjel, fiad kéjalmaiért.
Rácbei volt a soros, d(5 átengedte férjét Leállnak. Mivel pedig e
cserejátékkal Jákobon sérelmet ejtett, ezért büntettetett Rácliel,
hogy nem temettetett el férje mellett a Machpéla barlangban.
1 ג ״ ויבא יעקב מן השדהégj 0vén pedig Jákob a mezőről este, kiment eléje Leáll és szólt: Hozzám jöjj, mivel bérbe vettelek
fiam kéjalmáin. p]s meghallgatta Isten Leállt, fogant, szült Jákobnak ötödik fiat. És mondá : Megadta Isten jutalmamat és
nevezte Izakarnak. Ismét fogant és szült hatodik fiat és nevezte
öt Zebulonnak.  ואחר ילדה בתAzután leányt s^zült és nevezte őt
Dinának.“ Chizkuni szerint, azért nem emliti a Szentirás, hogy
Leáh az utolsó gyermeknél fogant volna, mivel Dina Zebulonnai egyszerre született, azaz : ikrek voltak. Úgyis magyarázzák,
Leáh utolsó gyermekének is fiúnak kellett volna lennie, de mivei kárörvendve szólt: Ila most fiúgyermeket szülök, akkor Ráchel annyiba sem lesz tekintendő, mint a szolgálók egyike, mivei most már csak egy gyermek juthat részére. Ezért Isten imג
büntette, hogy leányt szült. És elnevezte Dinának : Azaz isteni
Ítéletnek, mivel maga idézte önmagára Isten itéletH, büntetését.
 ״ ויזכר אלהים את רחלisten megemlékezett Ráchelről,“ hogy
szeretettel és kimélettel viseltetett Leáhval szemben és közölte
a
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vele ama titkos jeleket, melyeket Jákob megbeszélt vele, megtiídandó, liogy valóban Ráebelt adta-e neki Lábán? Azért is
emlékezett meg Isten róla, mivel folyton sirt és fé[c, ha gyérmeke nem lesz, akkor Jákob el fog tőle válni és akkor Ezsaii
fogja nőül venni. Isren tehát meghallgatta öt és megnyitotta
mellét, szült fiat és monda ;  אסף אלה ים את חרפתי.,Elháritotta
Isten a gyalázatomat.‘^ Ama gyalázatot, amiről a világ már útonútfélen rebesgetett, hogy férjcun el fog válni tőlem és én Ezsaii
felesége leszek. És elnevezte őt  יוסףJózsefnek, ami annyit
jelent: mint  ״elháritotta.^^ Más nézet szerint, ha a nőnek gyérmeke van, a házban előforduló bármely kárt fiára hárithat, de
ha nincs gyermeke, minden kárt neki tulajdonit férje. Ezért
mondta:  ״Elháritotta Isten minden gyalázatomat.^״
És mondá:  אחרp ? יוסף יי לי,Adjon az Örökkévaló nekem
még egy más fiat is.^^ Csak egyet kért még, iiKírt tudta, hogy
Jákobnak tizenkét fia lesz, tizenegy immár sziileRjt. Most tehát
csak arra kérte Istent, hogy a .tizenkettedik tőle származzék.
■ ״ ויהי כאשר ילדה רחל את יוסףÉs lön amint szülte Ráchel Józsefet“
Ézsau# ellenlábasát, Jákob immáron nem félt Ézsau bosszúszom־
jától és hazzamenniii készült. • ת יצחל1 תלדmegmagyarázza, hogy
miért volt éppen József ellenlábasa Ezsaunak és nem a többi
testvérek? Mivel József szembeszállhat Ézsauval végítélet nap־
ján és számon kérheti tőle, indokolhatlan gyűlöletét Jákobbal
szemben. Mert ha Ézsau azzal védekeznék, hogy jogos volt haragja, mivel Jákob megfosztotta öt az elsöszülöttség és az atyai
áldástól, akkor József ellenvetheti : Az én testvéreim is kiméletlenül bántak velem, midöji eladtak engem rabszolgának, még
sem boszúltam meg magam testvéreimen és nem bántalmaztam
őket. Ezt ö mondhatja, de nem testvérei. Ezért a többiek nem
vonhatják Ézsaut felelőségre, csupán József teheti ezt.
 תנה את נשי ואת ילדיJákob szóit Lábannak: Nem akarok
engedélyed és beleegyezésed nélkül elmenni, add tehát felesé־
geimet és gyermekeimet, hadd induljak hazámba.
 ויאמר נקבה שברך עליך ואתנהÉs mondá Lábán : Szabd meg
nekem béredet és én megadom.“  תללות יצחקszerint, Lábannak
voltak még leányai, ezért mondta neki:  נקבהegy leány שכרך
legyen a béred,  ואתנהadok még egy leányt feleségül neked.
De Jákob szabadkozott, hogy van már elég felesége. És mondá:
Te tudod, mily hűségesen szolgáltalak:  ״ ויברך יי אתך לרגליÉs
az Örökkévaló megáldott téged nyomdokomban, azaz : miattam
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 ויאמר מה אתן לךSzóit Lábán : Mit adjak- neked előbbi szolgalatodért?  ויאמר לא תחן ליסאומהJákob feleit: Az előbbi szolgálatért
n# adj nekem seniniit, miyel leánjaidért szolgáltam, de ha akarod,
hogy tovább is szolgáljalak, járjuk be az egész juhnyájadat, távolits el onnan mímden bárányt, mely pettyes és foltos és minden
barna bárányt a juhok közül és a mi foltos a kecskék közt és
ami ezentúl fog elleni pettyes és foltos ez legyen abérem. És ha
találsz azután juhaim között olyant ami néni pettyes és foltos
az lopott nálam.  ״ ויסר ביום ההוא את התיעוים העקריםÉs eitávoiitóttá aznap a kosokat.“ Ramban szerint itt is kitűnt Lábán hamissága. Jákob kikötötte, hogy csak a pettyes és foltosokat távolitsa el a kecskék kőiül. Lábán pedig eltávolitotta a kosokat,
a kecskéket, továbbá:  עקריםa csikós lábunkat és foltosokat is.
 ״ וישם ררך שלשת ימיםÉs szabott három napi utat maga közt és
ne
Jákob közt/' ho^y a Jákobnál maradt juhok izemei
legyenek pettyes és foltos juliok.
 ״ ויקח לו יעקב מקל לבנהJákob vett magának friss, fehér
nyárfa pálcáiéit, mandula éi? juharfát és hámozott rajtuk fehér
csikókat. És fölállította a pálcákat, melyeket meghántott, a válukban, a vizitatókban, ahová a juhok inni járnak, szemközt a
juhokkal," hogy a juhok rájuk bámuljanak és pettyeseket meg
foltosokat elljenek.  והכשבים הפריד יעקבa ! így nyert pettyes
bárányokat elkülönitette és irányította a juhok arculatát a csikósok felé, hogy a többi juhok is ilyeneket elljenek, הצאן ה מק ש ת ת
És Jákob az izmos juhokat, valahányszor hevUltek oda állította a
pálcák elé, hogy izmosokat elljenek,  ובהעטיף הצא] לא ישיםde a
gyöngék elé nem tette a pálcákat. Így nyert Jákob számos juhot
és meggyarapodott és voltak neki számos juhai, szolgálói, teA^éi és
szamarai. íls hallotta Lábán fiait mondani ; Elvett Jákob mindent,
ami atyánknak volt és atyánkéból szerezte mind e gazdagságot. Az
Örökkévaló pedig megjelent Jákobnak és szólt: ״Térj vissza atyáid
földére, én veled leszek." Jákob elhi^'atta tehát Ráchelt és Leállt
a mezőre é1 szólt hozzájuk: Látom atyátok arcát, hogy nem
olyan irántam mint ezelőtt. Pedig ti tudjátok, hogy teljes örömniel szolgáltam őt, de atyátok megcsalt engem és megváltozta
béremet tiiszer is. Isten azonban nem engedte, hogy rossziil bánjék velem.
 ״ א ם בה יאמרHa úgy szólt" Nachmanides kérdi: Aliért
mondta Jákob igy :  יאמרami jövő időben
igy kellett volna
mondania :  ״ אם בה אמרha úgy mondta" azaz : a múlt időben ?
י
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Amd# Lábán ravasz ember volt. Tudta bármi feltételt szabjon
Jákob, Isten teljesiteiű fogja kívánságát. Ezért Lábán tényleg
először azt mondotta, a pettyesek és foltosak legyenek Jákobé,
de midőn a juhok már ellöfélben voltak, akkor megváltoztatta
alkuját és azt mondta: A pettyesek és foltosak enyém legyenek.
De Isten nem engedte, hogy Jákob megrövidüljön, ezért javára
fordította az ellést. Helyesen mondta tehát Jákob: אם כה יאמר
 ״ha úgy mondaná^ ׳azaz később megváltoztatná nézetét, akkor is
az én javamra döntene Isten. Azt is mondta Jákob Lábannak :
 ״ לא חתן לי מאומהNe adj nekem semmit.Akármit igéméi nekem
— tudom — úgy sem adnád meg nekem. .Ezért hadd őrizzem
nyájadat. Ezek kezemben lesznek és igy nem rövidíthetsz meg.
 ״És fölemeltem szemeimet és láttam álmomban, hogy a kosok,
melyek meghágják a juhokat, csikósak, pettyesek és babosak.“
 ״Es monda nekem Isten angyala álmomban: Emeld fel szemeidet
és mézz : mind a kosok, melyek hágják a juhokat, csikósak,
pettyesek és babosak, mert láttam mindent, amit Lábán veled
tesz. Én vagyok Istene ama Bész-Élnek, ahplott fölkentél oszlopót, aholott fogadást tettél nekem ״most kelj útra és térj vissza
születésed földére.“ Baclija kérdi: Miért mondta az angyal, hogy
Jákob nézzen a juhokra, midőn a bakok meghágják azokat, hiszén a Talmud szerint, ez tiltva van. Felelet: álomban meg
van engedve.
Es szólt Ráchel és Leáll Jákobnak: Hát van még nekünk
részünk atyánk házában ?  ויאכל גם אכול את כספנוhiszen liozományunkat is elköltötte, csak az maradt meg, amit Isten számunkra elvett atyánktól. Most tehát mindazt, amit mondott neked Isten, tedd meg.  ויקם יעקכ וישא את כניו ואת נשיוJákob
fölkelt, fölemelte előbb gyermekeit, aztán feleségeit a tevékre.
Ezsau nem úgy tett, előbb vette feleségeit és aztán gyermekeit.
Jákob vallásos ember volt és csupán családalapítás miatt nősült,
ezért fölöttébb szerette gyermekeit, mint feleségeit. f]zsau azonbán csak kéj vágyainak kielégítése céljából nősült, ezért jobban
szerette feleségeit, mint gyermekeit. Chizkuni fölveti a kérdést:
 שמותfejezetben úgy -olvassuk:  ויקה משה את אשתו ואת כנץM0zes először vette feleségét, aztán gyermekeit, holott Jákob fórditva cselekedet? Ugyde Mózes gyermekei kicsinyek voltak,
kellett tehát, hogy először feleségét ültesse a szamárra, aztán
adja a gyermekeket az anya ölébe. Jákob gyermekei azonban
már nagyok voltak és önmaguk is tudtak ülni a tevéken, exért
f
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először őket ültette a tevékre, aztán pedig feleségeit. Más nézet
szerint: Jákob elillant Lábantól és félt, hogy apósa üldözőbe
veszi és akit először fog érni, azt öli meg. Ezért ágy intézkedett,
bogy gyerniékei elől, mig feleségei hátvedöül induljanak. Ha
tehát Lábán utoléri őket, először leányait éri, akiken talán könyörUlni fog inkább, mint unokáin. Mózes azonban szembe ment
ellenségeinek, ezért előnyösebb, ha azok először feleségét érik
és nem gyermekeit, a tehetetlen, védtelen csecsemőket.
 ״ ותגנב רחל את התרפיםRácbei pedig ellopta atyjának bálványait.“ El akarta őt szoktatni a bálványimádástól, de azért is,
hogy bebizonyitsa i\eki, bogy nem istenek, ha ellopni lehet azokát. De miért nem rejtette el sátrába? Miért tette tevéjének
nyeregvánkosa alá? Mivel sátrába megfordult számos cseléd,
szolgaszemélyzet és tizenegy gyermek és igy valamelyik közUlök észrevehette volna.  ביום השליעיpSS  ״ ויוגדÉs jelentették
Lábannak harmadnapon, hogy Jákob megszökött,‘^ Azért jelentették csak harmadnapon, mert Jákob ' három napi távolságban
lakott Lábantól ״És utána iramodott hét napi járó útig.“ Három
napig mentek a küldöncök Lábanhoz jelenteni, hogy Jákob megszökött. Ez idő alatt Jákob is előre ment három napi járó úton,
a távolság tehát köztük hat napi járó út volt. A hetedik napon
üldözőbe vette Lábán Jákobot és meg aznap utói is érte. Lábán
ugyanis könnyedén utazott és mint száguldó szélvész hajtott
utánuk, Jákob ellenben apró gyermekekkel, jószággal és egész
cók-mókjával csak lépésről-lépésre haladhatott előre.
״És jött az Örökkévaló Lábanhoz éjjeli álmában és mondá
neki: Vigyázz magadra, hogy ne szólj Jákobbal: se jót se
rosszat.“ Rasi szerint, jót azért ne beszéljen vele, mert a gonoszók jósága sem igazi jóság, hanem gonoszság. Lábán elérte
Jákobot ég mondá : ״Miért bujdoitál, hogy elszökhessél“ és nem
jelentettél sejjimit nekem, én pedig elbocsátottalak volna örömniel, énekkel, dob és citeraszóval ? I5s nem engedted nekem, hogy
megcsókoljam fiaimat és leányaimat.  יש לאל ידיHatalmamban
van veletek rosszat tenni, de atyátok Istene tegnap éjjel szólt
hozzám : Vigyázz magadra, hogy ne szólj Jákobbal se jót, se
rosszat.“ Chiikuni szerint: Lábán értésére adta Jákobnak: Ha
Isten szükségesnek tartotta az intést, hogy ne bántsalak, ebből
következtetheted, hogy hatalmam mily nagy és erős. És szólt
Lábán: ״Miért loptad el isteneimet?“ Jákob pedig felelt : Akinél
isteneidet luegtitlálod,
iie éljen.
.inand j a : hogy e^en álok
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következtében halt meg Ráchel az úton. Jákob nem tudta, hogy
Ráchel lopta el a bálványképeket.
 ״ ויבא לבן ראהל יעקבLábán a bálványok keresésére indult es
bement először Jákob sátrába, amely voltaképen Ráchel sátra
volt, mivel Jákob föltartózkodási helye Ráchel sátra volt, onnan
indult Leáll, aztan Bilha és Zilpa sátrába. Leáll sátrából kijövet
újból bement Ráchel sátrába, mert gyanakodott Ráchelre. de sehol
sem találta a képeket, mivel Ráchel a teve nyeregvánkosa alá
tette és ráült. És mondá atyjának : Ne vedd rossz néven, hogy föl
nem kelhetek előtted, mert asszony! szokásom van, mely szerfölőtt elgyöngitett engem. Midőn atyja ezt hallotta, legott elment
tőle. Hajdan óvakodtak nővel még beszélni is, akinek az assionyi
szokása volt. A Talmud is tanítja, hogy ilyen nőnek nyomdókába lépni sem szabad.  ויחר ליעקבEkkor bosszankodott Jákob
és veszekedett Lábaunal mondván : Mit találtál összes házi eszközeid közül ? Húsz év alatt, hogy nálad voltam, juhaid és kecskeid el nem vetéltek, juhaid kosait meg nem ettem. Ha farkas
ragadott el bárányt én téritettem meg a kárt és te megváítoztattad fizetésemet tízszer is. Hat évre szegődtem el hozzád a
pettyes és foltos juhért. Az első évben ilyent nem ellettek a juhók, az utóbbi időben, midőn igenis ellettek pettyeseket, évenként
kétszer is változtattad béremet. Valahányszor (azaz kétszer evefiként) a juhok ellettek, más-más alkuval áltál elő, igy változtattad béremet öt éven belöl tízszer is.
Ramban csodálkozik Jákob érzékenységén, hiszen maga szóllitotta fel Lábant, hogy kutassa ki sátrait? Ámde Jákob eleinte
maga is azt hitte, hogy gyermekei vagy feleségei ellopták a képek’et, azért nem bánta, ha kikeresi azokat Lábán, de most, hogy
ineggyőiődött, hogy övéi. közül ״senki sem lopta el, tartott tőle,
hogy Lábán csak aljas rágalommal illeti őt, ezért háborodott föl
oly nagyon Lábán eljárása fölött. Lábán pedig szólt: הבנות בנתי
 ״ והבדם בניa leányok az én leányaim és a fiúk az en fiaim.
Bachja szerint. Lábán ebbeli nézete hamis volt, mert — bölcseink
szerint — csak a fin gyermekei a nagyszülőké, de nem a leányok
gyermekei. A juhok sem voltak az övéi, hiszeji Jákob eléggé megszolgált értök. Aztán békét kötöttek ״Éi Jákob vett követ és
emelte emlékoszlopnak,‘^ mondván : Ez a rakás kő tanúságot tegyen, hogy nem bántjuk egymást. Aztán Jákol) útnak indult
 ויפגעו בו מלאבי אלהיסés találkoztak vele isten angyalai. ויקרא
 ״ שם המקום ההוא מהניםÉs nevezte e helyet táboroknak.“ Két
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tábor augjral találkozott ott, azok az angyalok, melyek külföldön ké[>eztók Jákob kíséretét Kanaáii ország határáig és amazok,
amelyek, Kanaán országi útjában kisérték öt.

Vajislach

וישלה

Jákob és Ezsau találkozása.
ר

 ״ וישלח יעקב מלאכים לפניוJákob küldött követeket maga
előtt Ézsauhoz.“ Bachja •zerint valódi angyalokat küldött, ami
abból is kitűnik, mivel a Tórában azt olvassuk: וישובו המלאכים
 ״A követek visszatértek,‘^ de nem közli velünk, hogy elmentek
volna. Mivel an^alok voltak, nem volt szükség, úgy mint halandó lénynek,
küldetésben ténylegesen eljárni, Ezsauhoz fáradni, hanem alig, hogy Jákob szándékát közölte velük, ök a
küldetésnek már eleget is tettek és már vissza is tértek. Rabbi
Iszerli abból következteti, hogy égi lények* voltak és nam emberek, mivel Jákob igy kezdte üzenetét:  כה ת א מ תן לארנ^* לעשו,Jgy
szóljatok uramhoz, Ezsahoz.‘* Miért enilitette távollétében, háta
mögött is ily tiszteletteljesen:  ״lírám Ezsau
Mivel Ezsau védőangyala is az angyalsereg között volt, akiket küldöncök gyanánt
használt fel, ezért adta meg védencének a neki tartozó tiszteletet.
 עם לבן גרתיJákob megüzente Ezsaunak : Xincs okod 1\eheztelni az atyai áldás miatt. Az áldás nem teljesedett rajtam. Atyám
megáldott, hogy nagy úr legyek, de én Lábannál tartózkodtam
szolgai és nem úri minőségben. E szó :  גרתיszámbetüi : Hatszáztizenhárom. .lákob ugyanis értésére adta Ezsaunak: Ne hidd,
mivel a gonoszlelkíí Lábannál tartózkodtam, ezért hűtlen lettem
Isten parancsaihoz és igy könnyen elbánhatsz velem, minthogy
atyám mondta neked: 11a Jákob elhanyagolja a vallás páráncsait, akkor föléje emelkedel és legyőzöd őt. Nem úgy! Bárha
Lábannál tartózkodtam, a hatszáztizenhárom kötelező ])arancsot
mégis híven megtartottam és nem tanúltam el Lábán gonosz
tetteit.  ״ ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחהÉs lett nekem 0kr0m 0s
szamaram, juhom, szolgám és szolgálóm.“ Atyání megáldott engém:  ״ מכיל השימים ומשמני הארץAz ég harmatával és a föld kövérségével.“ Az, amit én birok, se nem égből se nem földből
t
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való. így hát nem teljesült rajtam atyám áldása. Baclija mondja :
Jákob előbb említ ökröt, szamarat é8 csak azután juhot, holott
Abrahám és Izsáknál előbb említi az írás a juhot: דהי צאן ובקר
״És volt neki juha és marhája.“ Ámde Jákob nem akarta Ézsau
előtt említeni a juhot, mivel ezzel emlékébe idézte volna, hogy
juhbört öltött nyakára, midőn Ézsaunak öltöztetve bement atyjához. Ezért e szót: ״juhom“ csak becsúsztatta az üzenetbe. De
miután kibékült Ézsauval, már előbb említi a juhot (mint a jószág között leghasznosabb állatot) és csak azután ökröt, szamarat. Midras szerint, azért említette neki az ökröt, ezzel mintegy
értésére adván neki, hogy van egy fia, József, akit az írás ökörhöz hasonlít és, aki Ézsaunak ellenlábasa és így Jákob nem
retteg tőle.
A követek visszaérkeztek és szóltak : באנו אל אחיך אל עשו
״Elmeníüiik testvéredhez, Ézsauhöz.“ Rasi szerint a követelT így
mondták : Elmentünk ahhoz, akiről azt állítottad, hogy testvéred,
de bizony nem testvéred, hanem Ézsau az, telve a régi gyűlölséggel, telve engesztelhetien haraggal irántad. וגם הולך לקראתך
 ״És ő előd is jön négyszáz emberrel,“ hogy harcoljon ellened.
Bachja szerint, Ézsau szelleme, védőangyala is a harcosok között
volt, erre vall e szó:  ״ וגםaz is“ vele tart. ויירא יעקב סאד ויצר לו
És nagyon félt, hogy megölik öt, de egyszersmind aggódott,
jogos védelemben ö fog másokat megölni. Vagy miként
mások magyarázzák: Félt Ézsautól és rettegett Ézsau védöszellemétől. Ismét más irásmagyarázók azt mondják : Jákob egyrészt
félt, hogy megölik, másrést pedig bánkódott atyja. miatt. Ézsau
ugyanis megfogadta, hogy ha atyja meg fog halni, akkor megöli
Jákobot. Most tehát, hogy négyszáz fegyveressel elébe jön, tartott tőle, hogy atyja már meghalt és ö távollétében nem tisztelhette atyját.
Jákob felosztá népét, mely vele volt két táborrá, mert
mondá: Ha jön Ézsau az egyik táborhoz és megveri, והיה המחגה
 הנשאר לפליטהakkor a megmaradt tábor menekülhet.“
 ״ קטגתי מכל החסדיםCsekélyebb vagyok mindazon kegyelemnél.“ Annyi jóban, kegyességben és sieretetben részesültem Isten
részéről, hogy imníár nem érdemiek tőle több segélyt. Bárha
megigérte, hogy velem lesz, mégis félek, hátha azóta bűnbe estem már és segítségére immár nem vagyok méltó. כי במקלי עברתי
 ״ את הירדן הזהMert pálcámmal kelteni át e Jordánon,“ midőn
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Ézsautól futottam és most két táborrá lettem. Midras szerint,
pálcájával ketté hasította a Jordánt és szárazon kelt át rajta.
Innen a tanulság, hogy az ember a szerencse pillanatában emlékezzék meg hajdani szorult helyzetéről és egykori szükes állapotáról,
hogy
hálásan
ismerje
be
Isten
gondviselő
és
atyai
jósá/
gát. Es könyörgött:  ״Ments meg -- kérlek — bátyám kezétől,
Ézsau kezétől, mert én félek tőle, hogy el ne jöjjön והכני אם על
 בניםagyon ne üssön anyástul, fiástul.‘^ Magamért nem rettegek,
mivel Isten megígérte: ״Es én megőrizlek t é g e d .E s mondá:
Ha Ezsau megöli gyermekeimet, akkor miként teljesülhet áldásod
Uram Istenem :  ״ ושבתי את זרעך בהול היםÉs teszem magzatodat,
mint a tenger fövényét.N ekünk feltűnik Jákob könyörgésében
e kettős kitétel: Ments meg — kérlek — ״bátyám kezétől, Ézsau
kezétől. ^״Hiszen nem volt más bátyja, mint Ézsau ? Miért mondja
hát: bátyám kezétől, Ézsau kezétől?‘^ Szerintünk Jákob e kijeleütésében mély es tanulságos értelem rejlik. Yitamentes dolog
hogy nem az az ellenség veszélyes, aki nyílt sisakkal, nyakik fölfegyverkezve jelenik meg, hanem igenis az olyan, aki leeresztett sisakkal,
a barátság álarca alatt tör vesztünkre. Nincs ártalmasabb a mosolygó
ellenségnél. Innen aTalmudi közmondás :  ״Uram ! Szabadíts meg barátáimtól, ellenségeimtől majd csak ׳magamtól is megsiabadúlok,“
Hiszen ha tudom, hogy ellenséggel állok szemben, védekezni fogok a végsőkig, de nem vagyok vértezve a színlelt barát ellen.
Ezért könyörgött Jákob :  אהיÍVJ  הצילני נאMents meg kérlek,
ha Exsau a szerető gyöngéd testvér álarcában fpg felém közeledni, mert  מיד עשוha igazi ézsaui színben mutatkozik, jól tiidoni,  כי ירא אנכיbegy tartanom kell attól, פן יבוא והכני אם על בנים
hogy eljön és agyonüt anyástul — fiástul, tehát védekezni fogok
ellene. Dávid király is igy könyörgött:  יי לי בעזריAz Örökkévaló legyen segítségemre legalább annyiban ואני אראה בשונאי
hogy fölismerjem ellenségeimet, mert ha tudom, hogy ki az ellenségem, akkor óvakodni fogok tőle és védekezni ellene.
V  ״ ויקה מן הבא בידו נ׳ נהה ל עש ו אחיוÉs vett abból, ami kézéípi volt, ajándékot Ézsau fivérének.‘^ Ékszert, amit az ember
kezében visz. Mások szerint karvaly madarát, amit a vadászok
kezben vinnék. Azonkiviii küldött m ég: □עדם־ מאתים ותישים עשרי
 ״Kecskéket kétszázat, bakokat húszat, anyajuhokat kétszázat,
kosokat húszat, szoptatós tevéket fiaikkal harminchat, teheneket
negyvenet, bikákat tizet, kancaszamarat húszat és vemhéket tizet.“
Bachja szerint, azért említi a kecskéket legelőször és azért
f
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küldte ezeket legyeiül, művi ezek rendesen elöl mennek a többi
barmoknál és mivel több l)akot ellenek, mint más barmok. Miélőtt imádkozott és könyörgött Isten segitségeért félt Ezsautól és
ezért nem emfitette legelöl a keeskéket, nehogy emlékezetébe
idézze, hogy kecskebör s(‘gitségével csente el az áldást töl(‘,
^íost azonban, hogy már imádkozott, bízott Isten segitségében és
bátran emlitette a kecskéket és az ajándék sorozat élére állította
azokat.
 ורוח תשימו ביין עדר וביז עדרJákob mondotta■ a
nck;  ״Térséget hagyjatok nyáj és nyáj között,“ liogy Ézsau
szemei előtt az ajándék többnek láta.ssck. ״És megparancsolta
az ellőnek, mondván : lla találkozik veled, Ezsau fivérem és
megkérdez: Kié vagy te és hová mégy éi kiéi eztde előtted?
Akkor mond : Szolgádé Jákobé : ajándék az küldve aramnak
Ézsaunak és ime ő maga is utánunk jön.“ E.s ha kérdi: Miért
nem jött ő is v(detek, mondd: Mivel úgy gondolkozott:  ״Megengesztelem előbb az ajándékkal, mely előttem jár, csak azután
nézek arcába : talán jól fogad engem." Bachja igy magyarázza
az idézett mondatot: Jákob kérte Istent, ha netalán bajt. szerencsétlenséget vagy csapást mérne gyermekeire, akkor a csapások
ne érjék őket egymásután.  ורוח תשימו בין עדי“ ובין עדרhanem
engedjen egy kis siUnetet. egy kis ])ihenőt Izraelnek a csapások
között, hogy az egyiket kiheverve, a másikat könnyebben eltűrhesse. elviselhesse, azaz: időnként virradjon a borúra a derű
/
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'
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\  והוא לו במחנה.,ó !)edíg meghált azon éjjel a táborban,“
(1( גnem sátrában, hogy ébren örlvödjék és v(‘delemre kész legyen,
ha Ézsau megtámadná öt.  ״ רקח את שתי נשיוÉs fölkelt azon é‘jjel
és fogta két fel(‘ségét. két szolgálóját, tizenegy gyermekeit és
átkelt a Jabok révén. ^־Midőn Lábantól elfutott hátul állította
feleségeit, hogy Lábán ez(‘kkel találkozzék (döbb, akik végter(‘
is az ö leányai és könyörülni fog rajtuk. Kabbi Isz(‘rli szerint
a gyermek(‘k nem mertek a meghasadt Jabokon átkelni, ezert
mentek előbb az anyák, hogy gyermekeiket példájukkal bátotorltsák. így történt ez, a vörös tengernél is, ahol Izráel íiai
nem mertek a két vízfal között átmenni a tengeren, inig Nachson
Aminadov tia jó [)éldijával előre nem nemt. Ezért Naehson bö
jutalomba is részesült. Hasi kérdi : Az írás csak tizenegy gyérmeket emlit, hát Diuah hol volt? Ezt Jákob egy szekrénybe
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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zárta. Iliért féltette Ezsautól, hogy el ne vegye. Ezért büntette
*
Isten Jákobot, hogy ^eelieni olraliolta Dinálit, mert, ha Ezsaunak
adta volna feleségül, lehet, hogy Dinah jolib útra térítette
volna öt.
 ״ ויעבר את מעבר יבקK* átkelt a Jabok ré v é n .E lő sz ö r ö
maga, hogy kipróbálja a vizet, vájjon elég •ekély־e, hogy feleségei és gyermekei is átkelhessenek rajta.  ״ ויותר יעקב לבדוJáköb pedig* egyedül m aradt.Elfelejtette a folyó innenső partján
az apró korsókat és visszament értük. Az igaz ember takarékos
és fölötte őrködik vagyona fölött, mivel igazságos úton, nagynehezen szerzi meg. A gazdagságot gyakran pótolja a takarékosság és a körülményeinkkel való kibékülés. Szükséges a vagyon
a nemeslelkü embernek, hogy vele másokat boldogithasson, a
nyomort enyhitlieise, szükséget megszüntethessen. Ezért kell,
hogy az igaz, jámbor ember gazdálkodjék okosan a szerencse
javaival. Csak, aki könnyű módon jut vagyonhoz, az pazarolja
mérték nélkül, de aki fáradozott érte, hogy becsületes, igaz úton
szerezzen valamit, az takarékoskodni fog vele, bárha rút sóvárgás és mértéktelen kapzsiság nem szennyezi lelkét. Midőn Jákob
egyedül maradt tuiakodott vele egy angyal, elannyira, hogy a
küzdelem alatt a porfelleg magasra szállt, erre vall e szó :
 ״ ויאבקés porosodott.‘^ E tusa addig tartott, mig a regg nem viradt. Ez az angyal Ezsau védőszelleme volt. Gyengeséget, hibát.
bűnt keresett és akart fölfedezni Jákob múltján, hogy ünegtámadható legyen.  וירא כי לא 'כול לו..És látván, hogy nem bir vele,‘‘
mert nem fedezett föl rajta hibát:  ״ ויגע בכף יריבוmegillette esipőjének forgóesontját * vag\^is niegtámadtí^ őt azon a helyen, ahol
mégis vétkesnek hitte, azaz: hogy két nötestvért vett feleségül.
Ez okozta, hogy némi sérelmet ejthetett rajta, illetőleg, hogy
kificamithatta csi])őjének forgócsontját.  ״ ויאמר שלחניÉs szólt:
Bocsáss el. mert feljött a hajnal.“ Ilivel Isten küldte, nem mehetett el Jákob engedelme nélkül.
♦

Jákob kérdi az angyaltól: Aliért rettegsz a hajnaltól, liogy
gyorsan távozni akarsz, mielőtt a hajnal fölvirad V Es az angyal
felelt: Mióta teremtve lettem, nem jött még a sor reám, hogy
Isten előtt, az angyalok szokása szerint, dicséneket zengjek, éppencsak most került reám a sor, ezért bocsáss el. Jákob j>edig
mondá: ״Nem bocsátlak, hanem, ha megáldottál.“ Azaz mig
hozzá nem járulsz atyám áldásához. Mire az angyal azt mondta
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neki: ״Ne Jákobnak mondassók ezentúl a neved, hanem Izráelnek,
mert viaskodtál isteni lényekkel meg emberekkel és győztél. a
Angyallal, Ézsau és Lábannal. A Jákob névnek kissé fanyar ize
van, mivel csalást is jelent, azaz, hogy az atyai áldáshoz cselszövés útján jutott, ezért nevezzenek Izráelnek, mely győzelmet,
hatalmat jelent, azaz : győzelem, hatalom által jutottál az atyai
áldáshoz. Ilymódon járult az angyal az áldáshoz, megerősítvén
azt, amint mondva van:  תתן אמת ליעקבAmi javadalom, előny,
haszon jutott Jákobnak, mind igazságosan jutott birtokába.
״És kérdezte Jákob : Mi a neved ? Az pedig mondá: למה
 ״ זה תשאל לשמיMinek kérdezösködől nevem után ? Angyalnak
nincs határozott neve, csak küldetése után nyeri nevét. כחיי
mondja: !gyen felelt az angyal Jákobnak; Mi angyalok nem
nevezzük meg magunkat, mivel nem fontoskodunk, ha valamely
dicső tettet végeztünk, úgyis csak Isten akaratát hajtjuk végre.
Mások ismét úgy magyarázzák: Az angyal ait mondta Jákobnak:
Ne kutasd nevemet, minthogy legyőztél engem, szégyen volna
reám nézve, ha megtudnék, hogy milyen nevű angyalt győztél le.
 חזקוניszerint, az angyalok nevét segítségül szokták hivni, valamely válságos pillanatban, Jákob azonban, anélkül, hogy az angyal nevét ismerte és segítség miatt nevezte volna győzött, igy
hát nincs szüksége arra, hogy az angyal nevét megismerje.
 ״ ויזרח לו השמשÉs feltűnt neki a nap.“ Rasi fölveti a kérdést: Hát csak neki tűnt fel, hiszen mindenkinek fölragyog?
Felelet: Jákob csípőjének meggyógyitása miatt ragyogott fel a
nap, mivel a nap hevítő sugarai jótékonyan és gyógyitóan hatnak a beteg tagokra. Egyébiránt tapasztaltuk már, hogy Jákob
kedvéért a nap- már egyizben időnek előtte leszállt, midőn BeérSávából kiment, most pedig fölragyogott korábban az ő kedvéért,
hogy meggyógyítsa bicegő csípőjét.  ״ על כ| לא יאכלו וגו׳Azért nem
eszik Izráel fiai a szö-kőinát, mely a csipő forgócsontján van,
mind a mai napig, mivel megillette Jákob csípőjének forgócsontját, a szökőinát.“  חזקוניmagyarázza: Mivel Jákob gyermekei
atyjukat egyedül hagyták a mezőn és igy ki volt téve a tárnadásnak, ezért lettek Izráel fiai azzal büntetve, hogy ritualiter
tiltva van nekik a szökőinát enni.  תלדות יצחקszerint, azért illette
meg az angyal Jákob csípőjét, hogy bicegjen a lábán és olyan
színezete legyen, mihtlia meghajolna, hajbókolna Ézsau előtt.
Jákob fölvetette szemeit és látta Ezsaut közeledni feléje
és felosztá a gyermekeket Ráchel és Leih meg a két szolgáló
r
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közt. És helyezte a szolgálókat és gyermekeit elül, Leállt és
gyermekeit hátul, Ráchel és Józsefet pedig leghátul. Mivel Ráchelt szerette legjobban. 0  ״ והוא עבר לפניהםmaga pedig előttük
imént.!* Hogy ha Ezsau támadólag lép föl, vele küzdjön legelőszőr.  ״Ezsau eléje futott, megölelte, ráborult a nyakára, megcsókolta és sirtak.^^  ״ ותגשן השפחותÉs közeledtek a szolgálók, ők
és gyermekeik és meghajtották magukat. Aztán közeledett Leáh gyérmekeivel és meghajoltak, végre pedig József Ráchellel közeledett és
meghajoltak.^^ Rasi szerint, azért olvassuk az utolsó csoportnál, hogy
József közeledett Ráchellel, holott a többieknél az anyák vannak
előbb megnevezve és ־csak aztán gyermekeik, mivel József előlépett és testével félig eltakarta anyját. Ráchel nagyon szép
volt és József féltette őt Ézsautól, ezért elfödte őt testével.
p

 ״ ויאמר מי לך וגוÉs mondá Ézsau : Mire való neked ez az
egész tábor, melylyel találkoztam?^' Rasi szerint, Ézsau angyalcsoportokkal találkozott, amelyek megtámadták embereit, kérdezvén tőlük kihez tartoztok? És ök feleiének: Ézsauhoz. Ekkor
az angyalcsoportok még hevesebben támadták őket. Most Ézsau
emberei egyre kiáltozták : Izsák fiáé. Ábrahám unokáé vagyunk,
erre sem hajlottak az angyalok, de midőn kétségbeesetten kiáltozták : Jákob testvérbátyjához tartozunk, ekkormár abban ha^yták a támadást, mondván : Akkor ami embereink vagytok. Ézsau
a neki felajánlott ajándékot e szóval akarata elháritani magától:
 ״ יהי לך אשר לךMaradjon a tied ami neked van." Ezzel beismerte Ézsau, hogy Jákobot jogosan illette az atyai áldás. Jákob
pedig szólt: Elfogadhatod ajándékomat :  ראיתי פניךp כי על
mert úgy tekintem viszontlátásunkat, mint ahogy láttam védőangyalodat. Azért említette az angyalt, mivel értésére akarta adni,
bogy szellemi lényekkel érintkezik és igy nem lesz bátorsága
Jákobbal kikezdeni, ekként gondolkozván: Ha angyalokkal küzd
és legyőzi őket, mennyivel könnyebben bánhat el én velem.
Rabbi Jochanan szerint, rettegett ellenségnek szabad szép szóval
tömjénezni, hogy ilyen eszközzel kibékítsék. Ezért mondta Jákob
Ezsaunak: Úgy tekintem arcodat, mintha Isten angyalának
színét láttam volna. Valóságban azonban Jákob úgy értette, oly
szívesen láttam arcodat, mint amilyen szívesen látom a bálványokat.
 ״ ויפצר בו ויקהÉs unszoltaőt míg elfogadta. És mondá Ézsau:
nduljunk hát és menjünk, én is melletted megyek. De ő mondá
neki: ^Tfam tudja, hogy a gyermekek gyöngék, a juhok és bar-
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mok ticitalok és Iia me^^Iiajtják csak e^y iiapi^ is. akkor mind a
juliok elesnek.*^ Midras szerint Ezsau osztozkodni akart Jákobbal
a jövö élet boldogságában, de Jákob igy felelt: Az én gyerniekeim még gyöngék érdemlxm, nemes eselek(‘detekben, még nem
állhatnak meg elég szilárdan erkölcsi alapon, ezért: יעבר נא אדני
 לפני עבדוvegyed te ki részedet a földi javakból e korányban.
 ״ ואני אתנהלה ונוEn pedig nt()׳daimmal megyek száműzetésbe, lerovom vétkeimet  עד אשר וגרniig rramlioz eljutok Széirbe.  ״Ézsaii
visszatért aznapon útjára 8zéir felé/‘ 0 egyedül, négyszáz enihere |)edig megvált tőle. ezért meg is jutalmazta őket Isten.
Ugyanis midőn Dávid király Edom embereit ־lemészárolta, négyszáz ember menekült közülök.  ״ ויבא יעקב שלם עיר שכםJákob éplégben érkezett Secliem városába.'' Épség alatt azt értjük: Szellemi épségben : Xem felejtette el a szent tudományt Lábán házában.
A'agyoni épségben : Alert Isten megtéritette neki másúton a gazdag ajándékot, amit Ézsaiinak adott. Testi éjcségben: Alert bicegő
lába megyógyult.  ״ ויקן את חלקת השדהMegvette a mezőrészt•‘
Sechein városa mellett, és é[>itett ott oltárt Istennek.
tr

Dinah elraboltatása.
 ״ ותצא *דינה בת לאהÉs kiment, Dinah Leáll leánya." Rasi
szerint, azért mondja a íSzentirás Dináht Leáh és nem Jákob leányának, mivel Leáll szokását vette föl, ő is kijáró volt mint
anyja. Leáh is kiment Jákob elébe, midőn a mezőről hazatért,
mondván neki: Hozzám térj be ma, mivel béreltelek fiam kéjalmáiért. Dinali kiment széttekinteni az ország leánvai között
Es meglátta öt Secliem Cliamor lia és erőszakkal elvitte őt.
A nő hivatásköre a ház, a család. Ott érvényesülhet, ott fejtheti
ki lelki tehetségeit. .\ társadalom (־sak isten, hit és természet
bölcs tervét hajtá végre, midőn a nőnek a családi tűzhelyet,
a házat jelölte ki hatásköréül. Öröme, vágya, reménye, hivatása,
testi szervezete, szükségei mind a házhoz, a családhoz fűzik öt,
csak ott nyernek kielégitést. Az igazi zsidó nő a tiszta családi
erkölcs őre, a ház alapja, fala és tetőzete, az otthon megédesitöje.
 ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו,, ÉS kiment Chaiiior
Secliem atyja Jákobhoz, hogy beszéljen vele.*‘ Midras szerint
Chamor igy szólt Jákobhoz : Nemeslelkü nő csak hasonérzelmü
férfivel lehet boldog. Nagyatyád Abrahám fejedelmn volt, ^én is
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az vag:vok, ezért leányod illik fiamhoz, add hát öt feleségül
fiamnak. Jákob pedig felelt: Nagyatyániot  שורökörnek nevezték, mivel készséggel futott a barniokhoz, () ואל הבקר ר^ן אברהם
az idegeneket meg\ endégelni. A te neved pedig  חבורsiamár.
Tóránk pedig mondja : W  ״ לא תחרש בשור ובחמרNe szánts
ökrön és szamáron együtt.‘'  ״ ותלבק נמשו בדינהÉs lelke ragaszkodott Dináhhoz." Még nagyon fiatal volt és Sechem szivére
beszélt, többek között azt is mondta neki: Lám atyádnak nincsen
ingatlana, birtoka, földje. Ila feleségem leszel, nagyterjedelmü
birtokomnak részesévé teszlek. ״Jákob fiai pedig visszajöttek a
mezőről." Midőn hallották, hogy milyen szégyen érte őket és családjukat, haza siettek a mezőről és gyászba estek, mivel gyalázatót követtek el Izráelen. Akkoron még a bálványimádók közt is
szörnyű bűn számba ment a nő meggyaláztatása, kivált ily tekintélyes férfi leányával szemben,
Chanior elment Jákobhoz és fiaihoz szólván hozzájuk j
״Vessetek ki reám akármily nagy nászajándékot és adományt,
örömest adom meg amint nekem mondani fogjátok, csak adjátok
fiamnak a leányt feleségül,"  ״ ויענו בני יעקבÉs feleltek Jákob
fiai Sechemnek és (•hámornak álnoksággal." Jákobot annyira
megdöbbentette ez a gyalázatos tett, hogy nem tudott nekik felelni, ezért szóltak fiai helyette. Az álnokság ezúttal nem elitélendö, mivel valóban szörnyű gyalázat esett szeplőtlen családjakon.  ״És mondák nekik: Nem tehetjük azt, hogy odaadjuk
nővérünket egy férfinak, akinek fitymája van, mert szégyen ez
nekünk. Csak azzal a feltétellel engedünk nektek, ha olyanok
lesztek mint mi, hogy körülmetélkedik köztetek minden férfi.
Akkor odaadjuk leányainkat nektek és leányaitokat elvesszük
magunknak." Rasi szerint, igy mondották: Nekünk maradjon a
választás. Leányainl^ közül azokat, akiket mi akarjuk nektek
adhassuk, a ti leányaitok közül pedig, akik nekünk tetszenek,
azokat vehessük magunknak. Ebbe bele is egyezett Chamor és
Sechem, de midőn a város lakóinak szivére beszéltek, hogy körülmetéljek magukat, másként adták elő az indítványt, mondván :
Mi odaadjuk azokat a leányokat, akiket mi akarunk és elvesszük
az ö leányaik közül azokat, akik nekünk tetszenek.
 ״ וימלו כל זבר כל יצאי שער עירוÉs körülinetélkedett minden
férfi, mind akik a város kapuján kimentek." • חזקוניmondja:
Itt azt olvassuk:  ״Mind akik k i m e n t e k a város kapuján,
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holott Szárali  ״vászeseténél úgy olvassuk: כל באי שער עירו
 ״mÍD(l akik b e m e lite k a város kapuján/* Mivel Secliem lakói
nem egyeztek szívesen ez áldozatba és hogy kivonhassák magukat belőle, iparkodtak a városból kiszökni, de Secliem nem
engedte őket szökni és a város kapujában őrt állt, visszaterelvén
a szökni szándékozókat. Ámde Szárah végtiszteségéhez, mindenki önkényt jött a városba.  ״ ויהי ביום השלישי בהיותם כאביםÉs
lön harmadnapon, midőn fájdalmat éreztek, e^fívette Jákob két
fia: Simeon és Lévi, Dinah testvérbátj'ái, mindenik az ö kardját
és neki mentek a városnak, bátorságban és megöltek minden
férfiút. Sechemt és Ghánáit megölték kard élével és elvették
Dináht Sechem házából és elmentek.“
[רסב
csodálkozik Rasi azon nézetén, hogy az akkori
pogányhitüek sem vétettek a szemérem ellen. Hiszen ez a nézet
ellenkezik a Szentirás ezen állitásával: בי את כל התועבות האל עשו
״mert mindezen gyalázatosságokat cselekedték ez ország (Kanaán) lakói.  תלדות יצחקe kérdésre igy felel ; Jákob idejében a
női becsületet még a bálványimádók is tiszteletben tartották,
mivel tudták, hogy Isten csakis a paráználkodás bűne miatt,
hozta az özönvizet a földre. Ők pedig az özönviz utáni korban
éltek'és az elrettentő példa visszatartotta őket hasonló erkölcstelenségektől. De Mózes idejében, már elfeledték a Kanaániták
az özönvizet és újból elődeik bűnébe estek vissza. Ha ez igy
van, akkor meg miért féltették Ábrahám és Izsák, feleségeiket
ama korbeli pogány októl ? Azért, mert feleségeik rendkivüli szépségek voltak és igy nem bíztak pogány kortársaik erkölcsös
érzelmeikben.
Es szólt Jákob Simeon és Lévinek :  ״ עכרתם אתיMegszomoritottatok engem, hírhedté tevén engem az ország lakosai
előtt. És szóltak : Vájjon mint paráznával bánjanak nővérünkkék ״Bachja szerint, Jákob fiai minden lelkiismereti furdalás
nélkül ölték meg Sechem lakóit, mivel az egész világon nem
követtek el annyi erkölcstelenséget, erőszakot és rablást, mint
abban a városban. Azonkívül elbeszélte nekik Dinah, hogy
Sechem lakói azt tervezik, hogy mihelyt fölgyógyulnak Jákob
egész családját fölkoncolják. Simeon és Lévi tehát megelőzte
őket.
9

 ״ ויאמר אלהים אל יעקב קו ם עלה בית אלÉs monda istcm
Jákobnak: Kelj fel és* indúlj Bész-Élbe. ״liasi szerint, azért
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mondta Isten: Dip  ״kelj fel“ mivel ezzel értésére akarta adni,
110^} זkésedelmezett és mulasztást követelt el azzal,' hogy már
előbb nem sietett áldozni Bész-Elben, amint megfogadta annakidején, tehát  קוםkelj fel és teljesítsd fogadalmadat. Menj BészÉlbe. készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, mikor
megszöktél Ézsau testvérbátyád elöl. E késedelem miatt büntette
Isten Jákobot azzal, hogy leányát, Dináht Sechem elrabolta.
 חזקוניkövetkezetlenseget lát Rasi ezen magyarázatában, mivel
előbb azt irta, hogy Isten azért büntette Jákobot azzal ho ״v
leányát elrabolták, mert nem adta leányát Ézsaunak feleségül,
aki esetleg Dinah oldala mellett megjavult volna, most pedig azt
mondja, hogy fogadalma beváltásának késedelmezésével vonta
magára Isten haragját és abbeli büntetését, hogy Dináht megg,valázták . י׳Felelet; Mindkét sérelem okozta Jákob büntetését.
״És mondá Jákob házanépenek és mindazoknak, akik vele
%oltak :  חסרו את אלהי דנכרTávolitsátok el az idegen isteneket,
melyek közietek vannak.“ Mivel áldozni fogunk Istennek, tehát
ne legyen olyan színezete a dolognak, mintha a bálványoknak
áldoznánk.  ״ וחחליפו שהלותיכםÉs változtassátok ruháitokat“ azaz :
vessétek le ruháitokat, amelyekben esetleg érintettétek a bálványokat. “És keljünk útra és menjünk fel Bész Élbe, ahol oltárt
fogok építeni Istennek, aki meghallgatott engem szorultságom
napján és velem volt az úton, amelyen jártam. És átadták Jákobnak mind az idegen isteneket, (amiket Secheraben zsákmányúl (íjtettek), melyek kezeikben voltak és az arany függőket,
melyek füleikben voltak  וי ט מן אתם יעקב תחת האלח. és Jákob
i ásta azokat a tölgyfa alatt, mely áll vala Sechem mellett/^
I'ulajdonképen a tengerbe kellett volna Mobni azokat, a vallástöivtnj lendelkezese szerint, de mivel Jákob nem volt tenger
niellett, elásta azokat. אלחים על העיים א שי סביבותיהם
ויהי
ן..
való rettenós szállta meg a városokat, mel3^ek körűlőttük valának, Úgy hogy nem siettek Jákob fiai után.“ ת ליו ת
 יצחל׳mondja: A szomszéd városok lakói nehezteltek Sechem
okosaira, mivel körülmetéltették magukat és készek voltak Jákob
téré áttérni, hűtlenséget köv'etve el a bálványokon, ezért nem
I ették üldözőbe Jákob fiait. Ezt mondja a Szentirás: חתת אלהים
o bálványokon ejtett sérelem borzalma fogta el a városok lakóit
OS nem iramodtak Jákob fiai után.
d■■li• ׳
 ״ ותמת דברה מינקוזÉs meghalt Debórah Rebeka
' '־I aja.“ Rasi fölveti A kérdést: Hogyan került Debórah Jákob
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házához? ü g j, hogy Kébeka elküldte Debórálit Jákobhoz, Lábán
házához, hogy hazahivja Jákobot.. Hazamenet hirtelen meghalt az
úton Jákob házában. Jákob tehát eltemette öt Bész־Él mellett a
tölgjía alatt és nevezte a z t: Siralom tölgyének! A temetés alkalrnával értesült Jákob anyja haláláról is. Midras szerint, midön Rebeka meghalt a világ azt mondta: Abrahám meghalt,
Izsák világtalan, Jákok Faddan-Aramban időzik, ki fogja tehát
Rebekát eltemetni? Ézsaii! Akkor meg mindenki gáncsolni fogja
Rebekát, mivel oly rossz fia van. Ezért éjjel temették el egész
csöndben, minden részvét nélkül. És ugyanezért nem emliti a
Szentirás Rebeka halálát. Jákob peAig elnevezte a helyet, ahová
Debóráht temette :  ת1 אלק בבa siralmak tölgyének, mivel két
dolog miatt sirt és gyászolt: Anyja halála miatt és a hiányos
részvét miatt, mely temetése alkalmából megnj’ílatkozott. De
milyen célt értek el azzal, hogy halálát eltitkolták és éj idegén
temették el, hiszen életében is hibájául róvhatták föl neki,
amiért oly rossz gyermeket nevelt föl? Úgyde a Tórában olvassuk a tilalmat:  לא תקלל חי ש,,Ne átkozz süketet^* ami alatt azt
is értjük, hogy valakit háta mögött sem szabad átkozni, szidalma zni. De ez csak az élőre és nem meghalt egyénre vonatkozik. így hát életében nem kárhozták, nem átkozták és nem szidalmazták Rebekát rossznevelésü fia miatt, de halála után igenis
kárhoztatták volna, ezért titkolták el halálát
 ויברך אותוIsten megáldotta Jákobot és megvigasztalta öt
anyja halála után. És mondta neki: שמך יעקב לא יקרא עול שמך
 ״ יעקב כי אם ישראלA te neved Jákob ; de ne neveztessék a te
neved többé Jákobnak, hanem Izrael legyen a te neved.“ Bachja
és Chizkűni szerint igy mondta Isten : Ne egyedül Jákob legyen
a neved, hanem Izráel is. Hol Jákobnak, hol pedig Izraelnek
nevezzenek.
בלדתה
ותקש
 ״ ותלד רחלRácliel szült,' de a szülés nehéz
f
י
volt. Es lön midőn nehezen szült, inondá neki a szülésznő : Ne
félj, mert ez is fiad neked.“ Bölcseink szerint, Jákob minden
figyermekével egy leánygyermek is született, Benjáminnal azonbán két leánygyermek is született.
Ráchel meghalt és eltemettetett az úton Efrosz felé egy
mértföldnyi távolságban Efrosz előtt és Jákob eltemette öt ott.
Es állított emlékoszlopot sirjára; ez Ráchel siroszlopa maiglan.
Nagy tisztelet a halottra nézve, ha azon a helyen temetik el,
ahol meghalt, azért nem vitte öt Jákob Kanaán földére,
f

*
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 וילך ראובן וישכב את בלההA lidon u á c h e i m egiiait, J á k o b
vette
mely mindii ־״Hácíiel sátrában állt és elhelyezte
Billia sátrában. Kz naüyoji bosszantotta Renbent és fogta az
ágyat és kidobta Billia sátrából, ingerülten felkiáltva : Ha a
néném, ]václiel előnyben részesült és liáttérbe szorította anyámat,
liagyján ! Urnö volt atyám házában, de Bilha csak szolgáló,
nem engedem, hogy a szolgáló háttérbe szorítsa anyámat. E
hevessége okozta, hogy a Szimtirás olybá veszi, mintha l^euben
megfertőzte volna atyja J1itves(^i ágyát.
 ויע״מע ישראלl/rá(d megtudta, hogy mit cselekedett Reiiben,
de nem igen neheztelt érte és tovább is első helyen emlitette ő t
a többi gyermekei közt.  ויהיו בני יעקב שנים עשר,,És voltak Jákob
fiai tizenkettőn.^‘ Egyformán vallásosak, egyformán erkölcsösek.
Reuben sem vétkezett. Amit cselekedett, azt jogos fölháborodásábán tette. Egyébiránt ’ bünbámUag vezekelt hirtelenkedéseért.
Az Írás ezen mondata különben azt akarta velünk közölni, hogy
több gyermeke nem született Jákobnak. ויבא יעקב אל יצחק אביו
 ״ ממרא קרית הארבעEs elérkezett Jákob Izsákhoz, atyjához,
Maniréba, Kirjasz Arbába.‘* Atyjához, de nem anyjához érkezett,
mivel anyja már nem volt életben. Az írás azonban nem einlékezik meg Rebeka haláláról a már említett okból. Izsák elhúnyt‘
 ״ ויקברו אתו עשו ויעקבés eltemették őt Ezsau és Jákob, az ő fiai. U
Azért emliti a Szentirás Ezsaut Jákob előtt, mert Jákob kitüntető tiszteletben részesit(Jte Ezsaut, merő félelemből, mivel Ézsau
megfogadta, ha majd atyja meghal, megöli Jákobot. Ábrahám
halálánál igy olvassuk :  ״ ויקברו אתו יצהק וישמעאל בניוÉs eltemették
öt Izsák és Izsmáel, az ö fiai‘^ itt Izsákot emliti legelöl, mivel
Izsák a ház úrnőjének a fia volt, mig Izsmáel a szolgáló
Hágáré.
^
Ezsau nőül vette Eholivámat. Rasi szerint ez Jehudit volt,
aki már előbb meg lett nevezve a Szentirásban, csak Ézsau
adta neki e nevet: Jehudit, mintegy jelezve, hogy felesége Izsák
hitét tártja. Ezzel is ámitani akarta atyját. ואת ב שמת בת ישמעאל
Boszmasz Izsmáel leányát is nőül vette. Előbb a biblia e néven
ismertette :  מח לתIlivel —■ bölcseink szerint — három esetben
engedi el Isten az ember bűneit. lia megtér az ősi valláshoz,
fia nagy állás és tekintélyre jut és, fia megnősül. Ezért nevezi
teliát Moclialasznak, mert e szó bünelengedést jelent, amit Ézsau
ezáltal, hogy megnősült.
Es
: פילר.ע היתד.^ותמ
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Timna ágyasa volt Elifaznak.** Ez jellemző az Ősatyák hirnevére !
Bárha Timna fejedelem leánya volt, mégis inkább akart lenni
Elifaz ágyasa, mint másnak felesége, mivel Elifaz Ábrahám
számlázottja volt.

Vajésev

וישב

3ózsef álmai.
 ״ וישב יעקב בארץ מגורי אביוÉs lakott Jákob atyja tartózkodása f ö ld é n . בחייmondja : A Szentirás ezen mondata arra
oktat bennünket, hogy az igaz, jámbor ember e földön úgy érzi
magát mint egy idegen, akinek se hazája, se lakhelye, se rokona se vagyona nincsen és e korányban csak arra törekszik,
hogy útravalót szerezzen be, azaz: erényt, erkölcsöt, jó tetteket,
amelyekről igaza otthonában, a másvilágon beszámol Urának,
Istenének. Ez az amit a biblia mond: וישב יעקב בארץ מגורי אבין
Jákob ideiglenesen tartózkodott azon földön, ahol atyja is mint
idegen tartózkodott. Vándorok vagyunk édes mindnyájan e földön, miként Dávid király mondotta:  ״ גר אנכי בארץIdegen
vagyok én e" földön.Rövid időre találkát adtunk egymásnak
e világon. Kevés idő engedtetik, hogy lássuk, ismerjük, szeressük egymást. Ugyde, ha a vándor egy helyen rövid időre megállapodik és tanyát üt, nemde lakását csak ideiglenes tartózkodási
helynek fogja tekinteni és nem fogja azt minditin kényelemmel,
pompával és fényűzéssel berendezni? Hiszen szive, óhaja, lelke,
vágya oda vonja őt, ahonnan elindult.: szülőföldjére. A lélek is
idegen e földön, mivel az egész testi élet, csak a lelki életnek
szükséges feltétele. A folyó Leghübb képe az emberi életnek,
rajta hajózunk az örök világba. A jövő életbén való remény
hajónk legbiztosabb vitorlája. A testnek egyéb rendeltetése nincs
mint szervül, műszerül szolgálni a léleknek.
Az előző szidrában Ézsaii élete röviden van körvonalozva,
itt már Jákob életrajzához ért a Szentirás, amelyet körülményesen ismertet. Hasonló ez ahhoz, mint mikor az ember gyöngyöt
ejtett el a homokba. Nagy buzgalommal szedi föl a homokot
és szorgosan keresi benne az elvesztett gyöngyöt, de ha már
megtalálta, veszi a gyöngyöt, az értéktelen homokot pedig elszórja, eldobja. Jákob a gyöngy, Ézsau a homok.
אלה
f
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 תלדות יעקבEzek azok az események, amelyek Jákob gyermekeit
érték. Az első volt, hogy József tizenhét éves korában legeltette
a juhokat, és fölnevelkedett Bilha és Zilpa fiaival.  והוא נערMég
gyermekes volt, nem eléggé komoly, folyton cifrálkodott és hajfürtjeit simitgatta.  את בני בלהה ואת בני ולפהCsak Bilha és Zilpa
gyermekeivel társalgóit. A többi testvérek megvetették és a szolgálók fiainak tekintették őket, a jámbor József éppen ezért jobbán vonzódott hozzájuk, mintegy kárpótolni akarván őket, a többiek méltatlan bánásmódjáért.
 ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם,,József elvitte rossz inrüket atyjuknak.‘^ Ami rosszat látott tőlük, elbeszélte neki. Basi
szerint azért olvassuk Józsefnél:  ״ ויבא יוסה את דבתםJózsef vitte
a rósz hireket“ holott a kémeknél igy olvassuk : ויוציאו לבת הארץ
״És előhoztak rossz hirt az országról,‘" miivel József, mint igazságos ember, csak azt mondta el atyjának, amit tényleg látott a
testvérektől, de a kémek koholt dolgokat beszéltek el és hazugSágokkal hozakodtak elő. De József is tévedésben volt és félreértette testvéreit. Látta például, hogy marhát vágtak és a benne
talált borjút megették, anélkül, hogy azt rituálisan levágták
volna, ami vallásrendeleteink értelmében egészen megengedett
dolog, de ő azt hitte, hogy ez vallásilag tiltva van, ezért axt
beszélte atyjának, hogy testvérei vétenek a vallás ama tilalma
ellen, hogy élő állat húsát enni nem szabad. Továbbá elbeszélte
atyjának, hogy a testvérek maguk közt a szolgálók fiainak nevezték Bilha és Zilpa fiait. Szerinte ez fölötte meggyalázó dolog
a szolgálók gyermekeire nézve. A^égre látta, hogy testvérei sokat
érintkeznek üzleti ügyben idegen hitü nőkkel és azt hitte, hogy
erkölcstelenséget követnek el. Mivel tehát alaptalanúl gyanusitóttá őket háröm dologban, háromszorosan büntettetett ő is. Mivei az élő állat húsának élvezésével vádolta őket, ezért eladatása
alkalmával, kecskét vágtak és vérébe mártották köntösét. Tovabbá, mivel azt mondta, hogy a testvérek ?1 szolgálók gyermekeit rabszolgáknak nevezik, ezért ő is rabszolgának lett eladva.
Végre, mivel erkölcstelenséggel vádolta testvéreit, ezért Potifar
e öt is erkölcstelenségre akarta csábítani.
 ״ וישראל אהב את יוסף מכל בנירIzráel pedig jobban szerette
dózsefet valamennyi fiainál‘"  חזקוניÍrja : Mind a testvérek gyűlölték Józsefet. Leáll fiai gyűlölték öt, mivel atyjuk jobban szerétté öt valamennyi fiainál. Bilha és ־Zilpa gyermekei pedig azért
nehezteltek reá, mivel rosszat beszélt Leáh fiairól. Rasi szerint,
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azért mondja a Szentirás:  םף1 ״ אלה תלדות יעקב יJákob nemzetsé^e József,‘ ׳mivel Jákob csak Ráchelért szolgált tizennégy évig
és Rácliel fia József volt. Azonfelöl József egészen atyjára ütött
és egész alakja atyjáéhoz hasonlitott. \b‘gre az összes testvérek
jó tulajdonságai és előnyei József személyében összpontosultak.
Reuben elsöszülöttsége JY)zsefre rubáztatott át. Lévi ])róféciai
képessége épp oly mértékben megvolt Józsefben is, amint látjuk,
hogy Fáraónak megjövendölte az^éliinséget. Jeliudától uralkodók
származtak, József is uralkodó lett Egyptoniban. Izakar bölcseségét felülmúlta Józsid* nagy tudása és bölesesége, amit Fáraó
is elismert, mondván : ״Nincs jioizád hasonló értelmes és bölcs
férfi.‘׳
Már !)öleseink megfigyelték, liogy Jákob sorsa megismétl()dött József élettörténetében. Ézsau Jákob élete ellen tört, Józsefet is megakarták ölni testvérei. Jákob anyja magtalan volt
kezdetben, József anyja is az volt. Jákob anyja nehezen szült.
Józsefé is. Jákobnak megjelentek angyalok, Józsefnek hasonlóképen. Jákob álom következtében jutott boldogsághoz, József
boldogságához is nagyban hozzájárultak az álmok.
 ״ ועשה לו כתנת פסיםEs csinált neki tarka köntöst.“ Ez a
köntös keltette föl a testvérek iripy.ségét é.s ez okozta József
.ssáinos viszontagságait és lelki ke.serveit. Innen a tanulság, Iiogv
a szülők ne tegyenek kUlöinb.séget gyermekeik között, ne tUntessék ki az egyiket a másik előtt. Az ilyen egyoldalii szeretet
egyenesen liátrányára szolgál a gyermeki nevelésnek, mert lia az
apának is megvan a maga kedvenc gyermeke, az anyának is egy
kényezt-etett magzatja, ez is enged az ő kedveltjének, amaz is
becézi az ö kiválasztottját, akkor a megliasonlásuak okvetlen be
kell következnie a családban. E ferde nevolé.s szUlöanyja a civakodásnak, az egyenetlenségnek, a békétlenségnek és a testvéri
harcnak. így tapasztaltuk jizt Izsák fiainál és igy Jákob fiainál.
Ez a szó:  פסיםJózsef hánytvetett életét jelzi. A  ״ פp :“ E0 tifart, a D  ״s z  סוחריםkereskedőket, a  ״ יj  ישמעאליםIzsmáelitákat, a  ״ מm  מדיניםMidjamitákat jelent, mindezeknek
adatott el József.
ולא יכלו דברו ל שלם
tudtak vele békésen beszélni."
Hasi mondja: Az Írás ezen kijelentése József testvéreinek egyeneslelküségét igazolja. Nem tudtak 1ná.sként beszélni, mint ahogy
éreztek. Vannak emberek, akik meglopják embertársaik szivét
színlelt barátság, hizelgés, nyájas beszéd által, holott szivükOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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telve van gyülölsóggel. Nem úgy József testvérei, ök nem tudtak Józseffel másként beszélni, mint ahogy éreztek iránta. Nem
tudtak vele !)ékésen beszélni, mivel gyűlölték öt. A liizelkedés
meg^yözödésilk (dlen való hódolat lett volna.  םףחלוםליגד1ויחללס י
 ״ לאחיוJózsef álmodott és ebeszólte azt testvéreinek,‘‘ hogy ne
gyűlöljék öt, mivel nagy úr lesz, ami nem atyja szeretetének, hanem Isten akaratának következménye. És mondá: Halljátok csak
azt az álmot, amelyet álmodtam.“ A testvérek nem is akarták
meghallgatni. 0 tehát kérve-kérte őket:  שבעל נאhallgassatok
legalább meg, aztán alkothattok magatoknak véleményt tetszés
szerint álmomról.
ff

 ״ והנה אנחנו מאלמים אלמיםíme kévéket kötöttünk a mezőn
és Íme feláll az én kévém és állva is marad, a ti kévéitek pedig
körUlállják kévémet és meghajolnak az én kévém előtt.“ תלדלת
 יצחקszerint József úgy mondotta: Kévéitek köröskörül forogtak
kévém előtt, de meghajolni épenséggel nem akartak, ámde mégis
meg kellett hajolniok akaratuk ellenére is. Mas nézet szerint József kévéje előtt sürögtek, forogtak és szorgoskodtak, mint a
szolga ura előtt, akit kiszolgál. A kévékről szóló álom azt jelen^ tette, hogy testvérei gabona miatt fognak József előtt méghajolni az éhinség idejében.  ״Es mondák neki tfístvérei: \"ajjon
uralkodni akarsz-e fölörtíiuk.“ Tgy látszik megértették ax álom
jelentőségét. Budija szerint, bárha gyűlölték Öt, mégis kénytele־
nedv voltak az álomnak, Józsefre nézve előnyös értelmet adni.
 ״ ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריוÉs még inkábi) gyűlölték öt álmai miatt és mivel azokat el is beszélte nekik, csupa
merő dicsekedésből.
«

f

f
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 ״ ליחלם עלד חלוםismét álmodott és elbeszélte azt testvéreinek, mondván: íme még egy álmot álmodtam és ime a nap, a
hold és tizenegy csillag hajolt meg előttem. És elbeszélte atyjáך
nak és testvéreinek, de atyja megdorgálta öt és mondá neki:
Micsoda álom az, amelyet álmodtál ? Talán elmenjünk־e én és
anyád meg testvéreid m^diajolni előtted földig?“ Hiszen anvád
már meghalt, egész álmod csak haszontalanság. Jákob csak azért
mondta ezt, hogy testvérei ne gyűlöljék álmai miatt, azonban
jól tudta, hogy ez álomnak nagy jelentősége volt. A hold pedig,
^mi József álmál)an anyjára vonatkozott, Bilha volt, aki Józseíet fölnevelte, mintha valóságos anyja Jett volna. Bölcseink szennt nincsen álom, amelvben legalább részben némi haszontalan-
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ság, badarság elő nem fordulna, még azon esetben is ba az álom
Ilii tükröt mutat a bekövetkezendő eseményekről. József álma is,
bárha nagyjában teljesült, nem volt teljesen ment némi valótlanSágtól és öz, az anyjára vonatkozó rész volt. Jákob is tudta ezt,
de nem fejtette igy, nehogy tápot adjon a testvérek gyülöködésének.
 תלדות יצחקmondja: Az első álom azért szólt kévéről, gahonáról, mivel az arra vall, hogy testvérei, mint egyszerű, igénytélén emberek fognak előtte megjelenni és meghajolni. A második
álom, amelyben égi testek, csillagok szerepelnek, már arra vonatkozik, hogy mint tekintélyes férfiak, mint az uralkodó testvérei fognak Egyptomba érkezni. Az első álomban nem fordúlhatott elő nap, hold, mert első Ízben atyja és Bilha nem jött el
hozzá, hanem csak a gabonát vásárló testvérek. Így értjük meg,
hogy miért nem beszélte el József első álmát is atyjának, mivel
az első álom nem vonatkozott atyjára, hanem csakis testvéreire.
 אמרי נועםmagyarázza: Az első álomban• igy olvassuk: ותשתחוין
מ לאלמתיÉs meghajolnak kévém előtt,‘• inig a második álomban
nem mondja és leborúltak csillagaim előtt, hanem : משתחוים לי
״meghajoltak előttem.‘' Mivel első Ízben, midőn a testvérek gabonát vásárolni jöttek Egyptomban nem ismerték föl Józsefet és
igy nem előtte, személye iránti tiszteletből hajoltak meg, hanem
a gabona miatt, amire szükségük volt. Erre vonatkozik az első
álom ezen pontja: és meghajolnak kévém, gabonám előtt. De
midőn családostúl lejöttek, már tudták, hogy József uralkodó
Egyptomban és előtte, az uralkodó előtt hajoltak meg. Erre vonatkozik a második álomban e szó : meghajolnak előttem.

Józsefet testvérei eladják.
\
 ״ וילכו אחיו לרעות את צאןÉs elmentek testvérei legeltetni
atyjuk juhait Secliemben.“ Egyszersmind magukat is jól gondozták és a nyájból maguk is bőven táplálkoztak, sokat fogyasztva
atyjuk juhaiból. A bőség, a mértéktelen ^ydelet okozta bűnüket.
Xeliéz dolog a szurkot érinteni és attól be nem piszkolódni, a
tűzre kócot dob1ןi, liogy az lángot ne kapjon. Midőn jól éltek és
testüket szerfölött gondozták, dóvaj kedvük támadt es negédességükben eladták testvérüket.  ״ ויאמר יעזיאל אל יוסףÉs raondá
Izráel Józsefnek: Nemde ,bátyáid • Sechembe legeltetnek? Jer,
hadd küldjelek hozzájuk: és mondá neki: Irnliol vagyok.“ Bárha
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tudta, hogy testvérei engesztellietlen gyűlöletet éreznek iránta és
Így veszélyes válalkozás volt a szabad mezőre liozzájiik menni,
de ő atyja iránti tiszteletből mégis készségesen felelt: Imhol itt
vagyok.
Es niondá neki: Men j, kérlek, nézd meg testvéreid jólétét
és hozz^ ׳nekem liirt.  ״ וישלחהו מעמק חכ תזElküdte tehát Chevron
völgyéből.'• Isten rendeltetése volt, hogy Jákob elküdte őt, hogy
Eg^)ךton1 ba eladassék, ahová atyja esaládostiil majdan hozzá
leniegyen, hogy később rabszolgaságban éljenek utódai, amint Ábrahámnak megjövendölte mondván: Utódaid négyszáz esztendeig
idegenek lesznek más országban. ' Tehát:  וישלחהוElküldte öt,
 מעמקanía mélyértelmü elhatározás folytán,  הברקamelyet Isten
a Chevronban nyugvó Ábrahámmal közölt annakidején. ימצאהו איש
 והנה טעה בשדה,,Es találkozott^vele egy ember és ime tévelygett a mezőn." Ez (rabriel angyal volt.  ת ל ח ת יצחקabból következteti, hogy ez a férti angyal volt, mivel reinlszérint, ha valaki
vándorlásában tévelyeg ő kérdez másokat, hogy merre menjen,
de nem kérdezik a vándort: hová mégy ? De itt nem József, a
tévelygő, liánéin a férh kérdezte: mit keressz ? Ez arra vall,
hogy angyal volt, akit Isten küldött, liogy Józsefet testvéreihez
vezesse és ezek eladhassák Egyptomba. Maga József is sejtette,
hogy angyallal áll szemben, mert nem kérdezte tőle: Tudod־e»
hogy hol legeltetnek testvéreim,? hanem: mondd meg nekem,
hol legeltetnek ? Mivel föltételezte tőle, az angyaltól, hogy liatározottan tudja, merre legeltetnek testvérei. Hogy ez az angyal
C^abriel volt, ezt onnan tudjuk, mivel a Szentirás azt mondja :
 וימצאהו אישÉs találkozott vele egy f é r f i , Gábrielt pedig az
írás Így nevezi:  ״ והאיי ש גבריאלA férfi Gábriel.ויאמר האיש נסעו ״
 מזה,,Es mondá a férh: Elköltöztek innen." Hasi magyarázata
szerint, értésére adta neki, hogy a testvérek kitépték magukból
a testvéri érzelmeket, nem akarnak téged testvérüknek tekinteni.
Ez a szó :  זהszámbetüben tizenkettő, ők azonban csak tizenegyen
akarnak lenni testvérek. József ennek ellenére utánuk ment, mi גel atyja felszólitásának eleget akart tenni.
f

/

KérdévS:

Hiszen Jákob elkísérte Józsefet egy rövid útig,
oiár pedig úgy tanultuk, ha valakit elkisérnek, akkor baj nem
orheti az illetőt az úton. József útja miért volt mégis oly szerencsétlen ? Felelet: Jákob csak Sechembe küldte Józsefet, odáig
nem is érte baj, de mi ve] ö tovább ment testvérei után. a kisé-
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retiiek nem volt fogantja. Mindez pedig Isten bdic.s akarata «zerint tdrtént igy, liogy József Egyptoinba kerUlliesson.
Es meg'látták öt messziről, mielőtt közeledett hozzájuk és
ármánykodtak ellene, hogy megöljék őt. A^eszett ebeket iiszitottak reá, de Isten nem engedte, hogy megmarliassák. Ezért azt
mondták testvérei : ífa igy nem {)usztitliattuk (d. most 1|^ár nem
marad más hátra, jertek, öljük meg őt önkezeinkkel. Aíost Isten
momlta:  ונראה מה יהיו חלמתיוAlajd meglátjuk mi lesz álmaiból,
nem fogjátok megölni, liánéin uralkodni fog fölöttetek. Alidőii
tehát !lenben meghallotta, hogy testvérid megakarják ölni Józsefet igy szólt:  ״ לא נכנו נמשNo üssük őt agyon. Renben nem
akarta nyiltan megmutatiii. hogy József pártját fogja, mert akkor
nem hajlottak volna tanácsára, ezért azt mondta : Tekintsük öt
mint idegent, de akkor sem szabad őt agyonütni. Nem mondta :
 ״ אל תשפכו דמוNe ojitsuk vérét,hanem határozatlan alakban:
 ״ אל תשפכו דםNe ontsunk vért,‘^ mert Isten megbüntet érte.
Renben igy okoskodott: En vagyok a testvérek között a legidősebl), tőlem fogja számon kérni atyám, hogy miért nem mentettem meg szeretett fiát. Es szólt Renben : השלכו אתו אל הבור
 ״Vessétek öt ebbe a gödörbe.“ (^hizknni kérdi: Alinthogy a gödör
telve volt kigyókkal. mit használt Renben tanácsa, hiszen csak
meghal József és ő nem mentette meg? ITgyde Renben egy üres
gödörre mntatott, mondván: A^essétek őt e b b e a gödörlie,
de ők más gödörbe dobták, ahol kigyók voltak.
 ״ ויפשיטו את יוסף את כתנתוÉs lehúzták r01a a köntöst. Es
megragadta őt Simeon és ])evetette a gödörbe. והבר רק אין בו מי ם
 ״A gödör pedig üres volt, nem volt benne viz.“ A Talmnd fölveti a kérdést: íla a Szentirás azt beszéli, ־hogy a gödör üres
volt, ebből önként értetődik, hogy nem volt ])enne semmi, tehát
víz sem, miért emeli ki mégis azt a körülményt, hogy nem volt
benne viz ? A^iz nem volt benne, de kigyók igenis voltak benne.
A testvérek azonban, nem látták a kigyókat, mivel a föld hasadékaiba ])ujtak, különben nem dobták volna őt ebbe a gödörbe.
Sőt — Chixknni szerint — ha viz lett volna a gödörbe, akkor
se dobták volna be, mert hiszen maguk mondták: De kezünket
ne vessük reá, hogy halálát okozzuk, mert vérünk, testünk ő.
Nachmanides szerint a kigyók üregeikl)e futottak, úgy hogy
a testvérek nem vették észre azokat, mert ha látták volna, hogy
a kigyók megkiniélik öt, akkor meggyőződtek volna arról, hogy
József kiváló, igaz ember éi igy el sem adták volna őt.
f

t
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 וישבו לאכל לחםÉs leültek a távolban (‘bédeliii, I10 ^־y meg־
ne hallják József jajveszékléseLt. P^ölemelvén szemeiket, látták,
hogy egy csapat izsináelita jön (xileadból és tevéik visznek
fűszert, balzsamot és lótuszt, hogy le vigyék Egyptomba. Hasi
szerint azért emliti a Szentirás az árucikkeket, amelyeket az
izsmáeliták vittek, hogy ezzel megmutas.^ia. mennyire kiméletes
Isten az igaz ember iránt. Rendszerint szurkot és egyéb bűzös
tárgyakat szoktak az izsmáeliták Egyptomba vinni, ez egyszer
úgy intézte Isten, hogy illatos cikkeket vigyenek, nehogy József
kellemetlen szagot érezni legyen kénytelen az egész úton.
;,És monda iJehuda testvéreinek : Mi haszna, ha megöljük
testvérünket és takargatjuk vérét? Jertek adjuk el az izsmáelitáknak, de kezünk ne legyen rajta, mert vérünk, testünk ó.
 וישמעו אחיוÉs testvérei engedelmeskedtek,‘^ ügy gondolkoztak :
Izráel tiainak végzete, hogy Egyptomba száinüzetessenek, hadd
teljesüljen e végzet Józsefen és utódain. וימשכו דעלו את יוסף
Ekkor kivonták és felhozták Józsefet a gödörből. Hasi szerint
a testvérek eladták őt az izsmáelitáknak, ezek pedig tovább adták a midjanitáknak, az utóbbiak pedig eladták őt Egyptomban.
Chizkuni és Bachja szerint másként történt. Xem a testvérek
adták el Józsefet, hanem a midjaniták, midőn jajveszéklését
hallották, odamentek a gödörhöz, kihúzták és eladták az izsinaelitáknak. később ezek visszaadták őt megőrzés végett a midjanitáknak, végre az izsmáeliták a midjanitákkal együtt eladták
őt Egyptomban, erre vall az írás ezen jelentése : והמדנים מכרו אתו
 לפוטיפר,,a midjaniták eladták őt Potifarnak, aztán: ויקנהו פוטיפר
 ״ מיד הישמעאליםÉs megvette őt Potifar az izsmáeliták kezéből,“
azaz mindketten együttesen adták őt el. Ha Jiiár most ellenvetnék : Hiszen József később maga mondta testvéreinek: Én vagyök testvértek:  אשר מכרתם אותי מצרימהakit eladtatok Egy])tómba, tehát e szemrehányásból kitűnik, hogy igenis a testvérek
adták el őt? ügyde ezzel (*sak azt akarta mondani: Akinek eladatását elősegitettétek, azáltal, hogy a gödörbe vetettétek. Midőn
aztán Reiiben visszatért a gödöriiöz és nem látta Józsefet, maguk
a testvérek is azt hitték, hogy vadállatnak martaléka lett.
Mások szerint Potifar, József külseje és jólnevelt magatartásából következtette, bogy nem lehet rabszolga, hanem, hogy a
midjaniták elrabolták őt, ezért mondta nekik, hozzatok kez(‘sékét, hogy nem raboltátok őt. Ekkor elhivták az izsmáelitákat^
kik személyazonosságát igazolták. Ezért mondja a Szentirás :
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 ויקנהו פוטיפר מיד הישמעאלים.;Ks megvette 0t Potifár az izsmáeiiták
kezéből/^ jelesebben: kezességük folytán. Rabbi Iszerli pedig igy
magyarázza : Az izsmáeiiták és a midjaniták közösen adták el
Józsefet, mivel közösen vették öt meg testvéreiktől. Az izsmáeliták a pénzt adták érte, inig a midjaniták kihúzták öt a gödörböl. Most nem tudtak egymás közt megegyezni, ezek is, amazok
is jogot formáltak hozzá, mig aztán úgy döntöttek a vitás ügyben hogy közösen adták el öt Egyptomban. Az izsmáeiiták igy
visszanyerték pénzüket, a nyereség pedig megmnradt a midjanitáknak.  תלדות יצחקismét igy magyarázza : A midjaniták kufárok voltak, kihúzták Józsefet megmutatni az izsmáelitáknak, hogy
milyen megnyerő külseje van Józsefnek. Ezért mondja a SzentÍrás :  ויעבדו מדינים וימשכוa midjaniták kivonták öt a gödörböl
és eladták az izsmáelitáknak. Erre aztán megbizták az izsmáeliták a midjanitákat, hogy adják el tovább Józsefet és közbenjárásukért dijat ígértek nekik. Ebbéli megbízatásuknak eleget is
tettek a kufárok. Ezt megerősítve látjuk a biblia szövegében
is, ahol azt olvassuk:  והמדינים מכרו אתו,,a midjaniták eladták
öt Potifarnak,•^ azaz ök voltak az eladással megbízva, ויקנהו פוטיפר
 מיד דדשמעאליםde az izsmáeiiták voltak a gazdák, akik a kiifár midjanitákat az eladással megbizták.  בעשרים כ פ ףA testvérek eladták öt húsz ezüstért. Isten azt mondta : Ti eladtátok Józsefet húsz ezüstért, ezért büntetésül ki kell váltanátok minden
elsöszülöttet öt sillingért,  םלעיםmely húsz ezüstöt tesz.
Midőn Reuben visszatért a gödörhöz és látta, hogy József
nincs a gödörben, megszaggatta ruháit és mondá : A gyermek
nincsen  ואני אנה אני באmár most hogyan kerüljek atyám színe
elé. Én vagyok a legidősebb testvéreim között, tehát csak engem
fog okolni, hogy nem ügyeltem reá. Ohizkuni szerint attól félt,
hogy atyja gyanúba fogja, mivel az elsöszülöttséget Józsefre
ruházta át, ezért Reuben megölte öt. De hát hol volt Reuben,
midőn Józefct eladták? Aznap ö volt a soros és otthon kiszólgálta atyját. Ugyanis minden nap más-más szolgálta ki atyjiikát.
 ״És vették József köntösét, levágtak egy kecskebakot és
bemártották a köntöst a v érb e.H o g y atyjuk azt higyje, miszerint vad állat tépte szét.  וישלחוOhizkuni szerint küldönc vitte a
köntöst Jákobhoz. Ok maguk nem merték elvinni, attól tartottak,
hogy atyjuk gyanúsítani fogja őket meggyilkoltatásával, mivel
tudta, hogy haragudtak reá. Bachja onnan következteti, hogy a
p
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köntöst nem maguk vitték el atyjuknak, lianem elküdték, mivel
Így olvassuk. ״Ismerd fel, vájjon fiad köntöse-e?'* Ha maguk
vitték volna, akkor igymondták volna: Vájjon József köntöse-e ?
Apának nem mondják a gyermekek : Fiad. Jákob fölismervén a
köntöst fölkiáltott: ״Vad állat ette meg öt.*‘ Midras szerint
próféciái látomás szólt ki belőle, értvén, hogy majdan Potifar
felesége rágalmazni fogja Józsefet és ennek következtében fogházba kerül. A vad állat alatt tehát Potifar feleségét értette.
 ״ ויתאבל על בגו ימים רבים,jÉs gyászolta fiát sok ideig. ״Huszónkét esztendeig büntetésül, mivel ö sem tisztelte atyját buszonkét esztendőn keresztül. Húsz évig tartózkodott Lábannál, két évig
tartott a visszautazás. ״És fölléptek összes fiai és összes leányai
hogy vigasztalják öt." Bachja szerint leányai alatt Dinah és
Serach ASer leánya értetődik, liasi azonban már előbb megirta,
hogy Jákob minden fiával iker nővér született, akiket aztán nőül
vettek. Kamban szerint Leáll fiai elvették a szolgálók és Ráchel
leányait és fordítva. Rabbi Nechemjah végre azt mondja : Jákob
fiai kanaánita leányokat vettek nőül, de az írás Jákob leányainak nevezi őket. Szokás szerint a menyeket leányoknak nevezik
férjeik szülői.  ״De ö nem akart vigasztalódni." Rasi kérdi miért
sirt Jákob oly sokat, hiszen a Talmud szerint Isten az ember
természetét úgy alkotta, hogy a halottat elfelejtse ? A halottat
igen, de József élt, bárha Jákob azt hitte, hogy meghalt, élő
embert pedig nem felejt el az emberi szív . De miért nem sejtette Jákob ebből a körülményből, hogy József nem halt meg?
Lehet, hogy sejtette, de börtönben vagy sok l)aj között hitte öt
es ezért zokogott annyira.
És mondá :  ״ בי ארד אל בני אבל שאולהBízouv én leszállók
fiamhoz gyászolva a sírba."  שאולpoklot is jelent. Isten megÍgérte Jákobnak, hogy az ö életében egy gyermek sem fog meghalni és ez szolgáljon neki jelül, hog}^ nem fog a pokolba jutni.
Most tehát, hogy Józsefet holtnak vélte, remegve szólt: Bizony
én leszállók a pokolba: az alvilágba. Szerintünk Jákobot az
bántotta, hogy nem keresheti fel József sirját. mivel nem lett
eltemetve. Némi megnyugtató érzés az, ha elhúnyt szeretetteink
sírhelyét fölkereshetjük és ott könnyithetünk bánatunkon és ájtatós fohászkodás által mintegy szellemi érintkezésbe léphetünk
\elük. Ettől Jákob meg volt fosztva. Ezért mondta :  בי ארדMajjon
zarándokolhatok-e, mehetek-e én  אל בניfiamhoz  אבלmás gyászoló módjára  שאולהsírjához, hogy ott szivfájdalmaiinon köny•׳
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n.itsek?  אבן שואבmondja: Azért gyászolt Jákob oly állliatatosaii
és oly vigasztalatlniiűl, mivel Józset: még nem volt liúsz éves, midön atyja elvesztette dt. Isten pedig, a Unsz éves aluliakat saját vétkeikért nem sújtja, nem bünteti. Tehát csak atyja bűnei
miatt halhatott meg.  ב1 דבק טkérdi, miért nem büntette Isten
Jákobot azért, hogy tizennégy évig időzött távol a szülői háztól
Sem és Éber tanodájában ? Mivel szülei beleegyezésével, sót
egyenes utasítására időzött ott, hogy a szent tudományban búvárkodjék. Akkor myg, miért bűnhődött ama luiszonkét év miatt,
amelvet Lábán liázában és a hazautazás tartama alatt töltött?
Hiszen oda is szülei egyenes parancsára ment? Ugyde Rebeka
nem sokára hazahivatta öt Billia által. 0 pedig anyja hívása
ellenére még huzamos ideig tartózkodott _ Lábán házában, hogy
leányait nőül vehesse.
 ויבך אתו אביוÉs az Ő atyja, Izsák sirt és zokogott Jákob
lelkifájdalnia és szivbántalnia miatt. Izsák tudta, hogy_ József él,
de nem mondta meg neki, vélvén, ha Isten nem közli Jákobbal,
Hogy József él, neki sem szabad ezt elárulnia. Benjáminnál tudatta Isten, hogy József életben van, de ő sem mondta el
atyjának. E titoktartása miatt abban az érdemben részesült, hogy
a főpap melldiszében az ő neve  ישפהékkőn volt ki vésve, mely
szó annyit jelent, mint:  ״ יש פהvan szája,‘‘ de még sem beszél,
nem árul el titkot. Légy ura nyelvednek, mert bárha kicsiny tag
az emberben a nyelv, de veszedelmes, ha ajtót, zárt nem alkalmázunk szájára.
c•

9

Jehuda és Támar.
 ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיוÉs 10n abban az időben,
hogy Jehuda tekintélye (‘sökkent, alászállt testvérei között.
Látták atyjuk lelki fájdalmait, szenvedéseit és búbánatát az elvesztett, szeretett gyermek miatt, feddőleg. szemrehányólag szóltak Jehudának: Te vagy a legbölcsebb, a legbátrabb köztünk.'
Te mondtad, hogy ne pusztítsuk el Józsefet és lialIgattunk taná(*sodra. Aliért nem mondtad, hogy vigyük vissza atyánkhoz ? Mi
készséggel engedelmeskedtünk volna neked és megkiniéltük volna
ősz atyánkat ások keserűségtől, a sok bánaitól. Jehuda nem
tűrhette a sok szemrehányást, a néma panaszokat, miket testvérei arcáról leolvasott unos-untalan, elvált tőlük. Elköltözvén
onnan, Ixdért egv adullami férfihez, akimik nev(‘ (Jiira volt. Ott
^
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ineg-isiiierkedett egy kereskedővel, kinek leányát nőül vette. Ez
fogant és szült fiat és elnevezte őt Pernek. Es ismét sztlt fiat
és elnevezte őt Ononnak. Még egy harmadik fiat is szült és elnevezte őt Sétának. Jeliuda vett elsőszülött fiának, p]rn(‘k fele«éget és ennek neve Támar volt.
 ויהי ער בבור יהודה רע בעיני ייÉr,. Jeimda e1s0szü10ttje gonosz
volt az Örökkévaló szemei előtt. *־Nem akarta, hogy felesége
szépsége kárt szenvedjen, az önfertőzés rát hunét követte el.
Isten tehát megölte őt. Innen a taniiliág, hogy az önfertőzés
^ huné halállal toroltatik. Ez volt különhen az özönvíz korheli emherek bűne is. Pks mondá Jeliuda Onannak: Járulj testvéred feleségéliez és vedd el sógorként, hogy támassz magot testvérednek.
De tudván Ónon, hogy nem az övé lesz a magzat, ő is bátyja
bűnébe esett. Isten szemében (íz rossznak tetszett és megölte
Őt is. Es mondá Jeliuda menyének, Támarnak : Maradj özvegynek atyád házában, inig felnő fiam Séla, mert mondá : ]Megtalálna
halni ő is, mint testvérei. Ugyanis vallásunk rmidelése szerint,
ha a *nőnek két férje elhalt, harmadszor nem mehet férjhez.
Rainban k(U*di : Miért nem mondta Jeliuda nviltan és őszintén
Támarnak, hogy nem adhatja neki Sélát, mivel már két férje
elhalt oldala mellett? Ugyde, Ev és Oiiaii önmaguk okozták haIáinkat, Támar pedig ártatlan volt és igy Jeliuda tartozott volna
Sélát neki férjül adni. De Jeliuda nem merte Sélát megnősiteni,
mivel nagyon íiatal volt és tartott tőb‘. hogy a korai nŐsülés.
halálát előmozdithatná.
Séla azonban már föl is nőtt, idősebb lett és Jeliuda még
sem adta őt Támarnak. Es !eveté Támar özvegyi ruháját, elfedte
arcát sűrű fátyollal és beburkolódzott és leült az iitszélén, amerre
Jehudának el kellett mennie. Támar fő vágya és ()haja volt.
hogy Jehudának utódokat szüljön. Jeliuda meglátta őt, de nem
ismerte töl, paráznának gondolta, mert elfödte az arcát. Es bekanyarult hozzá az útra. Más nézet szerint Jeliuda azért nem ismerte meg, mert Támar otthon is, túlzott szemérmetességből,
örökön lefátyolozva járt úgy, hogy saját ajMisa sem ismerte őt
jóformán.
Támar pedig kért tőle bűndijat. Mire Jeliuda Ígért neki
kecske gödét. 0 pedig azt mondta, addig is, inig iiyájadból ilyent
küldesz, adj zálogot. Jeliuda pedig kérdi : ]Mi legyen a zálog,
uielyet neked adjak? És mondá: recsétgyürüd, botod és ruhád,
a niídynek szögbJivi szeuilébjszálakkal
vannak (‘llátva. He/
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inélte, ho^y
szenilélöszálak láttára bűnös cselekedetének tuda- ־
tára fog ébredni. És Tániar vette e bárom zálogtárgyat, melyeket
a házasságkötés jelvényéül fogadott el tőle. A gyűrű, a házasságkötés legfőbb jelvénye, a bot a menyezet rudjait jelképezte és
a ruha, a menyezet teteje. Németország egyes községeiben még
ma is divik, hogy az esketési menyezet tetejét, födelét egy
szemlélőszálakkal ellátott ( )טליתimaköpeny képezi.
Támar aztán ház i ment és !eveté fátyolát magáról, újból
felvéve özvegyi ruháit. Jehuda pedig elküldte a kecskegödét
barátjával, az adullaival, hogy kiváltsa zálogát a nő kezéből,
de hosszas keresés és tudakozódás után sem találta a nőt. És
lön mintegy három hónap múlva, ויגל ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך
jelentették Jehudának mondván : Paráználkodott Támar, a te
menyed. Mire inondá Jelinda : Vigyétek ki, hogy égetessék meg.
Rasi szerint Támar Sém leánya volt. Sém pedig pap  כהןvolt.
A vallás törvény értelmében pedig, ha pap leánya vétett az erköles ellen, akkor tüzhalállal lakolt rút vétkéért. Rambau igy
magyarázza: Hajdan egyes országokban a törvény úgy rendelte,
ha férj es nő paráználkodott, akkor a férfi jogaiban sértett férj
választhatta a halál minőségét, amely !}״el a hűtlen nő sújtassék.
Mivel pedig Támar, Séla sógornője volt, aki sógornőjét elveendő
volt, Séla a tüzhaiált választotta Támar részére.
 ״ היא כוצאתÖ kivitetett,'' de ekkor üzenetet küldött apósához, mondván: Akié ezek, attól fogantam, ismerd meg kié ez
a pecsétgyűrű, e zsinórok és e bot. így gondolkozott: Ha Jehuda bevallja, hogy e tárgyakat tőle kapta ám jó, ha pedig
nem ismeri el e tárgyakat a magáének, akkor sem fogom elárulni Őt, nehogy szégyenbe hozzam. Támar eljárásából kifolyólag tanították bölcseink, hogy az ember inkább dobassa magát tüzeskemencébe, semmint nyilvánosan szégyenbe hozza
embertársát.  בעי־‘ הטורםnézete szerint Jehuda nem kivánta,
hogy Támar tüzhalállal büutetessék, csak izzó parázszsal meg
akarta bélyegezni az arcát, hogy viseljen szégyenbélyeget arcán örökké. Támar üzente Jehudának:  הכר נאÓh ismerd meg,
hogy kié a gyűrű, bot és ruha. Jehuda ráismert és mondá : צדקה
igaz a beszéde,  מ מדtőlem fogant. Rasi szerint, égi hang szólalt meg ésrmondá:  צדקהigaza van neki,  ממניtőlem, Istentöl határoztatott el igy a dolog, hogy igazak származzanak tőle.
Égyébiránt Támar Jehuda házában oly szigorú erkölesös és
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erényes életet élt, ho^y ennek érdemében utódai közt királyok
támadtak Izráelnek. így tehát bebizonyúlt, hogy az erény pál.
mája vad tövis között virul. Támar szeplőtlen előélete kellő
bizonyitéka annak, hogy utóbbi tettének szándéka tiszta volt.
Vagy föltehető-e olyan nőről, akinek egész élete, meghatározott
terv szerint intézve, sohasem tett mást, mint amit az erkölcsiség
a szigoró erény kiván, képzetetek, érzetek, vágyak fölött uralkodott és az erkölcsi törvényekhez ragaszkodott, hogy egyetlen
pillanatban megferekezhetnék önmagáiad és előre kigondolt, jól
megfontolt terv szerint a bűn lejtőjére léphetne? Nem, amit
Támar tett, azt Isten sugalmazta neki, azt Isten rendelte igy el.
 רמבןszerint Jehuda elismerte :  צדקה ממדhogy Támar helyesebben járt el mint ő, mivel az akkori bevett szokás az volt,
ha nő magtalan volt, midőn férje elhalt, tartozott rokonainak
egyike, még az ipa is őt nőül venni. Minthogy pedig Jehuda
elhatározásával késedelmezett, Támar kerülő úton vitte őt az
elhatározáshoz.
 ״És lön szülése idején:  והנה תאומים כבטנהíme ikrek voltak méhében. És kinyújtá az egyik a kezét és vett a szülésznő
egy vörös fonalat és kötötte a kezére, mondván ez jött ki előre.
De midőn visszahúzta a kezét, ime testvér(* jött ki ; erre mondá :
Mit törtesz előre és elneveztem őt Perecnek, azaz : előretörőnek.
Azután jött ki testvére, kinek kezén a vörös fonal volt; és
elnevezte öt Zerachnak.^^ Mivel a vörös fonal sugárzott rajta.

József éleményei Egyptomban*
 ״ רופף הורד מצרימהJózsef tehát levittetett Egyptomba,^״
Potifar házába. Az Örökkévaló Józseffel volt és mindent amit
cselekedett sikeressé tett kezében.  ״ וירא אדניו כי יי אתוÉs látván
az ura, hogy az Örökkévaló vele van és, hogy mindent, amit
cselekedett az Örökkévaló sikerrel koronáz, kegyességet talált
szemei előtt és felügyelővé rendelte háza fölé.'' ־Hasi igy magyarázza azt, hogy  ״az Örökkévaló vele van : ‘יLátta, hogy József sűrűén emliti Isten nevét. Más nézet szerint, ajkai mindég
mozogtak, rebesgettek, a varázslók szokása szerint. Ezért szólt
hozzá gazdája: Nem elég varázsló van e Egyptomban, hogy te
is arra veted magad? Ekkor Isten felhőt rendelt József köré,
mely szüntelen követte őt lépésről lépésre. Ebből következtette
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gazdája, hogy .József nem varázsló, liaiieiii # hogy ].sten Icedveltje,,
ezért rendelte öt háza és kincstára fölé. ״Es lön, mióta felügyelövé rendelte liáza fölé és minden fölé, amije volt, meg:á1dotta
az Örökkévaló az eg’vptoini házát József kedvéért és az
kévaló áldása volt mindenen, amije volt a házban és a mezön.“
•Soliaseni kért számon tőle semmit, mivel látta, hogy az Örökkévaló van vele.  בחייszerint, a Szentirás e szava: בבית ובשדה
azt bizonyitja, hogy egy évig szolgált Potifarnál, mivel a mezei
munka fél évig és a ház körüli .m11nka'*is fél évig tart. Tizenkét
évig sínylődött a börtönben, mivel eUíinésétöl azon időig míg
uralkodó lett '־tizenhárom esztendő múlt el. Csak tizenegy évig
kellet volna Potifar h ájb an lennie, igy rendelte Isten; de mivel
József a főpohárnokot kérte föl, liogy járjon közre Fáraónál
kiszabaditása ügyében és igy az Istenben vetett bizodalma nem
volt teljes, ezért Isten azzal büntette őt, hogy szabadsága órája
két esztendővel később ütött.
Potifar átengedett József k(‘zébe mindent és nem . gondolt
semmivel  א אוכל1 כי אם הלחם אשר הkivéve a kenvérrel,
melvet
c•
«
evett. Hasi szerint a keny('*r alatt a feleség értendő.
Nachmanides e mondatot:  כי אם הלחם אשר הוא אוכלJgy
magyarázza: Jóllehet, hogy Józsefnek rendelkezésére állott különféle éldelet, gazdája mégis úgy tapasztalta, hogy József nem
élvez egyebet, mint puszta kenyeret, mely nélkül az ember cl
nem lehet. Annyira hü volt gazdájához, hogy (*sak a legszükségesebbet fogyasztotta gazdája vagyonából: a kenyeret. ' ויהייוסף
 יפה תוארJózsef fölötte megnyerő külsejű volt. Ez nem kerülte
el úrnője tigyelniét. Midras szerint, midőn József látta, hogy jó
inegyen a sora és gazdája kedveli őt, kezdett több gondott fórditani külsejére. Haját fodoritotta és cifra ruhát öltött. Ekkor
Isten így szólt hozzá: A te atyád gyászol és bánatban tölti
napjait, te pedig cifrálkodól? Várj! Ellened ingerlem úrnődet,
hogy fogházba kuumlj. Es úrnője erköb'stelen dologra akarta
csábitani ő t.'  וימאן דא^ר אל אשת אללז,;De Ő vonakodott és
mondá ura feleségének: íme uram nem gondol mellettem semmivel, ami a házban történik és mindent amije van kezembe
adott.“ Ramban szerint, ezért mondja a Szentirás: ..és mondá
u r a f e 1e s é g é n e k “ mintegy hangsúlyozva, bárha úrnője volt,
neiíi engedett kivánságának. Nem félt tőle, csak Istentől. Midras
mondja: Józsefnek megjelent álmában atyja és mondta neki:
Testvéreid nevei ki lesznek A׳ésve a főpap melldiszén, tudd meg,

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

וראינה

וישב

!צאינו

151

Iia erkölcstelen útra térsz, akkor a te neved nem fog díszleni a
melldiszen testvéreid nevei között. Ez a kijelentés kitartást adott
Józsefnek, hogy úrnője csábitásának ellent tudott állani.
0 ״sem nagyobb a házban nálamnál és nem tagadott meg
tőlem semmit,  כי אם אותך באשר את אשתוcsak téged, minthogy
feh'-sége vngy.^^ Még ruházatod is reáin lett bizva, ha ruhát
akarsz készíteni magadnak, hozzám kell fordúlnod és csak engedelmemmel szerezhetsz számodra új ruhát. Es midőn a csábitó nő mindenképen a bűn karjaiba csalogatta, állhatatosan
szólt: Miképen követhetném el e szörnyű bűnt, וחטאתי לאלהים
hogy vétkezzem Isten ellen. Ha a világ nem is tudná meg bűnét
— miként a nő is ilyen érvekkel igyekezett reá hatni — de
Isten előtt nincs és nem létezik rejtett dolog, 0 előtte pedig
tisztán akar állni. Es nem akart vele egyesülni, társulni sem
ezen, sein^a másvilágon. Az egyik a másiknak okszerű következménye lett volna. Ha enged csábszavainak és egyesül vele
ezen a világon, akkor társa lett volna a másvilágon is : a pokolban. Bachja mondja: Három szilárd jellemű embert különböztethetünk meg. Az első : Vagyonos ember, akiben megbizhatünk, hogy vagyona tizedét csonkitatlanúl szolgáltatja át a
szegényeknek. A második : ]Nőtlen ember, aki erkölcsiségét
szeplőtlenül megőrzi ott is, ahol az alkalom önként kínálkozik
a tisztátalan örömnek élvezésére. A harmadik : Ágról szakadt
szegény ember, akire embertársa vagyonát bizta és ő csonkitat־
lanúl visszaszolgáltatja neki. Ilyen rendithetlen jellemű és erkölcsü ember volt József is. Ott élt Egyptomban, ahol az erkölcstelenség orgiát ült és mégis megmaradt szeplőtlen ártatlanságában.
Úrnője minden mesterfogása, kacérsága és édes hizelgŐ
szavai elvesztették hatásukat József Sziklaszilárd erkölcsi érzetén.
Úrnője, csillagjósnő volt és azt olvasta ki a csillagokból, hogy
•
^
majdan utódai lesznek neki Józseftől. Ugyde ez nem reá, hanem
leányára vonatkozott, akit József az egyisteni hitre oktatott és
akit később nőül is vett.  ויהי כהיוםÉs lön egy napon, midőn
egész f]gyptom ünnepelt és ki ki templomába sietett, úrnője beleget színlelt és otthon maradt. Ez alkalommal rábeszélése egész
tehetségét használta föl Józseffel szemben, de hasztalan. Ekkor
megragadta ruhájánál fogva, de ő kirántotta magát kezeiből
 ויעזב בגדו כ״דדיés ott hagyta ruháját kezében és kifutott. Nem
akart vele egyedül lenni a szobában, ezért futott a szabadba.
Még ebben a pillanatban sem felejtkezett meg az úrnője iránt
ff

f
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tartozó tiszteletről^ népi rántotta ki erőszakkal ruháját kezéből,
hanem otthagyta nála.
Es lön, amint látta, hogy otthagyta ruháját kezében és
kifutott  ותקרא לאנשי ביתהkiáltott háza népének és szólt nekik,
mondván : Nézzétek ! Hozott férjem egy héber férfit, hogy enyelegjen velem. És midőn hallotta, hogy felemelem hangomat és
kiáltottam, itt hagyta ruháját nálam és kifutott az utczára. Es
midőn gazdája hallotta feleségének szavait, melyeket elbeszélt
neki, mondván: Ilyen dolgokat tett velem a te szolgád — föllobbant haragja. És fogta őt gazdája,  ויתנהו אל בית הסהרés
adta őt a tönilöcbe.“ Chizkuni szerint azért nem ölték meg és
hoztak oly enyhe Ítéletet, mivel tanú nem lévén, nem lehetett
reá semmit sem bizonyitani. A Tál műd igy magyarázza ezen
«nyhe Ítéletet. Gábriel angyal biró alakjában jelent meg a törvényszéknél és azt ajánlotta, hogy vizsgálják meg József és
úrnője ruháit. Ha úrnője, ruhája lesz megtépve, akkor József
a hibás. Ellenben, ha József ruhája lesz megtépve akkor ez
csalhatatlan jele és bizonyítéka annak, hogy úrnője a hibás, a
csábitó. Tanácsa és indítványa el lön fogadva. A ruhák megvizsgáltattak és úgy találtatott, hogy József ruhája volt megtépve, de minthogy il^^ magasrangú nőt nem akartak nyilvánosan
megbélyegezni, ezért Józsefet, minden Ítélet nélkfil tömlöcbe
zárták. Mivel pedig a papok, akik akkoron a bírói tisztséget
vitték Egyptomban, ily enyhén bántak el Józseffel, ezért az
utóbbi megjutalmazta őket midőn kormányzó lett és ellátta őket
kenyérrel az éhínség idejében.
 ויהי שם בבית הסהרÉs volt a fogházban, ahol a király
foglyai elzárva voltak azaz; az államfogházban, ahol világosság
volt.  ויהי יי את יוסףDe az Örökkévaló volt Józseffel. És lön ezen
események után, hogy Totifar felesége hirbe hozta Józsefet,
 הטאו משקהIsteir úgy intézte, hogj^ a király főpohárnoka és sütőmestere vétkezzenek uruk, királyuk ellen, hogy igy a közbeszéd tárgyár elterelje Józsefről' a király udvarnokaiivi. És megharagudott Fáraó két tisztjére a főpohárnokra és a fösütöre és
adta őket őrizet alá, a fogházba, ahol József fogva volt. A főpohárnok vétke kisebb volt mint a fösütömesteré. A főpohárnok
vétsége abból állott, hogy legyet találtak a király borosserlegében, ami véletlenségböl a főpohárnok tudta nélkül eshetett bele,
de az is lehetséges, hogy midőn a serleg már a király kezében

V
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volt, hullott beit a léscy, ezért szabadiilt ki a főpohárnok. A sütőmester vétke azonban nagyobb volt, mivel a királynak szánt
süteménybtn egy darab földet találtak. Ez csak a fösütömester
figTelmetlensége következtében történhetett. Ezért halállal bűnJiödött.
És rendelte a testőrök főnöke Józsefet melléjük és ez kiszolgálta
őket
mindaddig,
amig
a
fogházban
voltak,
vagyis
egy
/
I
évig. Es mindketten álmodtak álmot és társuk álmának jelentőségét. Midőn József reggel bement hozzájuk, látta: והנם זאפים
hogy szomorúak. Megkérdezte tehát tőlük szomorúságuk okát,
mire azt mondták neki : Almot álmodtunk, de mivel el vagyunk
itt zárva a világtól, nincs senki, a ki azt megfejtse. Most azt
mondta nekik József : Mondjátok el nekem álmaitokat, hátha Isten értelmet ád nékem, hogy képes legyek azokat megfejteni. A
főpohárnok tehát elbeszélte álmát Józsefnek mondván: Almomban
Íme szőlőtő volt előttem, a szőlőtőn pedig három vessző és amint
az fakadozott feltűnt a virága és gerezdjei szőlőszemeket érleltek.
Fáraó pohara pedig kezemben volt, vettem tehát a szőlőszemeket,
kifacsartam azokat Fáraó poharába és Fáraó kezébe adtam a
poharat. És szóllott József : Ez a megfejtése : a három vessző
három nap. Három nap múlva kitüntet téged a király és visszahelyez állásodba és újból adod Fáraó kezébe a poharat, az
előbbi mód szerint, midőn pohárnoka voltál. Kérlek tehát, ha
majd jó lesz dolgod, emlegess engem Fáraó előtt és szabadíts
ki e házból, mert én orozva lopattam el a héberek országából.
Nem szégyelte zsidó voltát és nyíltan megvallotta, hogy ő a héberek közül való, ezért abban a jutalomban részesült, hogy tetemei Izráel országában lettek örök nyugalomra elhelyezve. Ellenben Mózes, aki nem vallotta meg Jetró leányainak, hogy ő héber
származású, ami abból is kitűnik, mivel a leányok jelentették
atyjuknak : איש מצרי
egyptomi férfim entett meg minket
a pásztorok kezeiből, ezért azzal büntette meg Isten, hogy nem
temettetett el Izráel országában.
 ״ וירא שר האפים בי טוב פתרLátván a f0süt0, hogy j01 fejtette meg.“ Hogyan látta azt? Úgy, hogy megálmodta, hogy a
főpohárnokot előbbi állásába visszahelyezik, és minthogy József is
. így fejtette az álmot, meggyőződött, hogy József jól fejtette meg. És
mondá Józsefnek: Nekem is álmomban három kosár fehér kenyér
volt a fejemen és a felső kosárban Fáraónak mindenféle étkeiből és
madár ette azokat a fejemen. József pedig felelt: A három ko״־
f
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lár, három nap. Három nap folytán levóteti Fáraó a fejedet rólad és felakaszt téged egy fá^a, a madarak pedig húsodat
eszik rólad.  ״ ויהי ביום השלישיÉs lón harmadnapon^' uralkodásának évfordulóján, lakomát rendezett összes szolgáinak és fölvette a főpohárnok fejét és a fősíitö fejét szolgái közé. De
visszahelyezé a főpohárnokot előbbi állásába és ez adta a poharat Fáraó kezébe. De a főslitőt felakasztotta, amint megfejtette
nekik József.  ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהוÉs a föpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, hanem elfelejtette. Mivel
szabadulása napján nem emlékezett meg Józsefről Fáraó előtt,
ezért később már egészen elfelejtette őt. A hálátlanság esalhatlan jele a fonák gondolkodásnak és rossz akaratnak. Jellemző
az emberiségre nézve, hogy a mások által nyert jótéteményeket
rendesen porba jegyzi fel, mely csakhamar ertörlődik, elmosódik
emlékezetéből, a bántalmakat, a sértéseket és az iránta elköve־
tett méltatlanságot márvány lapokba vési.

Mikéc

פ רוז
József kormányzó lesz Egyptomban.
 ויהי מקץ שנתים ימיםÉs lőn két év múlva, hogy József
megbüntettetett, mivel halandóba, a főpohárnok személyébe helyezte bizalmát. Ha emberben bizunk többnyire csalódunk. Ellenben aki Istenben bizik, az nem csalódik. Ezért mondja a szent
zsoltáros:  ״Kik az Örökkévalóban biznak olyanok, mint a Cion
hegye, nem fognak ingadozni sohasem." Az Istenben való bizodalom azon rendithetetlen hit, hogy Isten a világ eseményeit és
életünk viszontagságait oly akarattal intézi el, hogy általa az
ember rendeltetését és célját elérhesse. A bizodalom kisérő társ a i: Megelégedés sorsunk-״־.al, béketürés bajunkban, Istenben
helyezett remény. Chizkuni szerint Józsefnek is tizenkét fia lett
volna, miként atyjának, de mivel
főpohárnok közbenjárását
kérte és igy Isten iránti bizalmának csökkenését árulta el, bűntetésül csak két fia zzületett neki. Azonkivül pedig két esztendővei tovább kellett a börtönben sínylődnie, mint amennyit Isten
eleve kiszabott részére.
 ״ ופרעה חלםFáraó álmodott." És Íme a folyóból feljön hót
fehén^ szépek tekintetre és kövérek húsban és legeltek a náOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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dasban. És ime más hét tehén jön fel utánuk a folyóból, rútak
tekintetre és sovány húsuak és megálltak ama tehenek mellett a
folyó partján. A sovány tehenek pedig megették a kövér húsú
és szép tekintetű teheneket. Erre fölébredt Fáraó. Isten nyugtalanitotta öt álmokkal és bölcseinek eszét elvette, hogy ne fejthessék meg álmait és kénytelenek legyenek Józsefhez fordulni,
aki ilv módon a börtönből kiszabaduljon és kormányzói állásba
jusson. ,,És elaludt, álmodván másodszor: íme hét kalász nőtt
fel egyetlen száron, kövérek és szépek. Utánuk pedig hét vékony,
keleti széltől elperzselt kalász sarjadt. És elnyelték a vékony
kalászok a hét kövér és teljes kalászt.  ויקק פרעה והנה חלוםErre
fölébredt Fáraó és ime — álom volt,^^ mely megfejtésre kész.
Chizkuni feltűnőnek
találja,
hogy
az
első
álom
után
nem
mondja
•
/
az írás  ״ והנה חלוםÉs ime álom volt?^‘
álomban
az a jelenség, hogy a sovány tehenek föleméiztették a kövérekét, még nem holott nyugtalanságot Fáraónak, mivel ez nem
annyira természetellenes dolog, de a második álomban, kalászok
melyeknek szájuk nincsen, elnyeltek más kalászokat', ez már térmészeteljenes dolog, ezért  והנה חלוםime ez az álom szerfölött
layugtalanitotta öt.
 ״ ויהי בבקר'ותפעם רוחוÉs lön reggel felé, háborgott a
lelke. Bachja szerint azért nem felejtette el Fáraó az álmát, mint
annak idején Nebukadnecar, mert ha elfelejtette volna és a bölcseket kérdezte volna ki, hogy ők találják ki az elfelejtett álmát, akkor a főpohárnok nem hozta volna elő Józsefet azon
hiszemben, hogy József csak közölt álmokat képes megfejteni,
de nem egyszersmind az elfelejtett álmot kitalálni. Egyébiránt
Nebukadnecar nem felejtette el álmát, csak nem közölte azt senkivel, attól tartott, ha elmondja álmát, kiki másként fogja magyarázni, és nem fog eligazodni a sokféle megfejtésen. Ezér^
nem mondta meg álmát senkinek, hanem fölszólitotta a bölcsekét, hogy találják ki mit álmodott, aki aztán kitalálja álmát,
annak megfejtésében is bizhat.
 תלדות יצחקmásként magyarázza. Nebukadnecar álma sok
ezer év múlva történendőkre vonatkozott és igv nem tudhatta,
hogy jól fejtették-e álmát. de mivel Dániel képes volt
megniondani neki, hogy mit\álmodott, megbizhatott a megfejtésben
is. Ámde Fáraó álma a közel jövőben történendőkre vo!!átkozott, ezért elmondhatta bölcseinek, hogy mit álmodott hiszén a közel jövő majd megmutatja, hogy ki fejtette meg het.

•I
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lyesen álmát. Az utóbb megnevezett szerző kérdi, miért nem
büntette meg Fáraó bölcseit, akik álmát nem fejtették meg helyesen ? Holott Nebiikadnecar halálbüntetést mért áltudósaira?
Pedig Fáraó nem is oly nehéz megoldású álmot tett bölcsei elé,
mint Nebukadnecar. Felelet: Nebukadnecar bölcsei annakelötte
tanácsolták neki, hogy ölesse meg a zsidó papokat, akik ha
életben lettek volna bizonyára megfejthették volna álmát. Most
tehát azt mondta Nebukadnecar bölcseinek: Tanácstokra megölettem a zsidó papokat, már most fejtsétek meg ti álmomat.
Minthogy erre képtelenek voltak, megölette őket.
,,Es szólt" a főpohárnok Fáraónak mondván: Vétségeimet
emlegetem én ma. Fáraó megharagudott szolgáira és adott engém őrizet alá a testőrök főnökének házába, engem és a fősütöt. Egy éjjel álmodtunk, mindenik álmának megfejtése szerint
álmodott. És ott volt velünk  נער עברי עבד לשר הטבחיםegy ifjú,
héber szolga a testőrök főnökének/^ Rasi mondja : A gonoszok
jótéteményeiben is egy jó adag rosszaság rejlik. A  ׳főpohárnok
Józseifel jót akart gyakorolni, midőn jó kéisön megemlékezett
róla, hogy a börtönből kiszabadítsa és e jótékonyságába is vegj itett nagy adag rosszakaratot mondván: És volt velünk: נער
egy ifjú, aki még nem érett magasabb hivatalra;  עבריhéber,
aki az ország nyelvét sem ismeri:  עבדrabszolga, országunk
törvényei értelmében pedig rabszolga nem lehet kormányzó. Chizkuni szerint a főpohárnok félt, ha József uralkodói szerephez
jutna, megtorolná rajta azt, hogy nem sietett meginentésére,
ezért iparkodott őt lehetetlenné tenni. Az is lehet, hogy Fáraó
haragjától tartott, mivel oly értelmes férfit soká engedte sinylödni a fogházban, ezért igyekezett érdemeit lekicsinyiteni.
 תלדות יצחקellenkező szinl)en tünteti fel a főpohárnok
ajánlatát. Szerinte a főpohárnok a jelzett kijelentéssel feltűnőmódon kiemelte József értelmiségét, jelezvén, hogy József nagy
bölcs és próféta, mivel  נערdacára annak, hogy még fiatal,
nrégis képes álmokat helyesen megfejteni, tehát prófétának kell
lennie. De ha azt hinnéd, hogy ő csak egyszerű varázsló, kijelentein,  עבריhogy héber származású, a hébereknek pedig vallásuk tiltja a varázslást. Ha pedig azt hinnéd, hogy úri származású és a szülői házban gondos nevelésben részesült, ahol a
különféle tudományokba beavattatott, tudd meg:  עבדhogy
egyszerű rabszolga. Ha végre úgy gondolkoznál, hogy nagy tudómányi! és !)öles ember házában szolgált, ahol közvetve elsajátitott
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magas'abb értelmet, hát kijelentem:  ל שר הטבחיםhogy a testőrség főnökénél szolgált, akiről tudva van, hogy nem foglalkozik tudománnyal.
.,() pedig megfejtette nekünk álmainkat, p כאשר בתר לנו
 היהÉs lön, amint megfejtette nekünk, úgy lett.^^ Fáraó elbeszélte álmait bölcseinek, de  ואין פתר״ אותם לפרעהsenki sem tudta
neki úgy megfejteni, hogy annak helyességéről meg lett volna
*
győződve. 0 ugyanis az álmot értelmével, jelentőségével együtt
álmodta, de a megfejtését elfelejtette és igy bármit mondtak
neki a bölcsek nem idézték emlékezetébe az elfelejtett jelentőséget. Bölcsei igy is magyarázták neki az álmot: Hét leányt
fogsz nemzeni és hét leányod el fog halni. Az ilyen magyarázat
sehogy sem elégitette őt ki és nem oszlatta el nyugtalanságát.
De miért is nem tudták neki helyesen megfejteni, hiszen igazi
értelme oly egyszerű, oly kézzel fogható volt, hogy alig lehetett
eltéveszteni? Nem is szükséges rendkívüli bölcseség ahoz, hogy
megsejtsük, miszerint a tehenek a szántásra, a kalászok pedig a
búzára vonatkoztak? Ámde Isten elvonta tőlük az értelmet, hogy
Józsefhez kelljen folyamodniok.
Fáraó tehát küldött Józsefért, רריצהומזהבור
sietve felhozták a börtönből.*^ Ez a lázas sietség bizonyitja, hogy a szerencse mily forgandó és hogy borúra mily hamar jön derű. Öntudatlanúl jön a szerencse, mikor nem is gondolunk reá. íme
József rabságból mily hamar kerül a szerencse legmagasabb fokára.  ״ ייגלח ויחלה שמלתיוMegnyiratkozott és változtatta ruháit.^־
Bárha még nem tudta, hogy végkép kiszabadiil-e a börtönből, a
király iránti tiszteletből megnyiratkozott és váltott ruhát. ״Es
mondá Fáraó Józsefnek: Almot álmodtam és nincs, aki megfejtené azt. Én pedig azt hallottam felőled: תשמ> חלום לפתר אתו
hogy értesz az álomfejtéshez. Es felelt József Fáraónak mondván:
Nem én!  אלהים יענה את שלום פרעהisten fog számban adni
helyes megfejtést, hogy általa Fáraó javát előmozditsam.‘‘
Fáraó aztán elbeszélte álmát Józsefnek, hogy álmában Iátott hét tehenet  ״ בריאות בשר ויפת תארkövér húsnak és szép
tekintetüeket.^^ Baclija kérdi, hiszen midőn bülcseinek elbeszélte
álmát forditva mondta: ״szép tekintetű és kövér húsuakat?*^
Ámde József kijavította Fáraót, midőn úgy beszélte el álmát,
mint ahogy a bölcseknek mondotta el, József közbeszólt: Nem
úgy álmodtad uram királyom, hanem forditva. Még más iránybán is kiigazitotta Fáraó elbeszélését, mondván: Ezt nem
C/
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láttad álmodban, hanem ekként. Erre Fáraó csodálkozva kiáltott
fel: ״Hát voltál te álmomban, hogy mindent oly pontosan tudsz
Ezért mondta később neki: אהרי הודיע אלהים אותך את כל זאת
Minthogy Isten tudatta veled mindezt, amit én álmomban láttam,
nincs oly értelmes és bölcs mint te. József mondá: חלום פרעה
 אהד הואFáraó álma egy. A hét szép tehén hét kövér évet és a
hét szép kalász ugyanaz a hét bőséges év. A hét hitvány tehén
‘ és a hét üres kalász az éhségnek hét éve lesz. Hogy pedig ismétlödött az álom ez azért van, mert a dolog meg van állapítva
Istentől és siet annak végrehajtásával. Chizkimi kérdi, hiszen
József is két álmot látott, miért nem mutatott az is arra, hogy
e dolog hamarosan fog bekövetkezni ? ügy de József nem egy
éjjel álmodta mind a két álmot, ezért nem volt ez 3gy álom és
nem jelentette a dolog sietős voltát.
 ״ ועתה ירא פרעה איש נכון וחכםMost pedig szemeljen ki
Fáraó egy értelmes és bölcs fé rfit,a k i az országot válságos
időben kormányozni tudja és aki az éhség idejében a népet kenyérrel ellátni képes, de a gabonát is úgy tudja kezelni, hogy
el ne roiholjék. És helyezze e férfit Egyptom országa fölé, aki
az ország pénztárát és kincstárát arany, ezüsttel megtöltse.
 יעשה פרעה ויפקד פקדיםTegye azt Fáraó, hogy rendeljen felügye־
löt, aki viszont m*ás felügyelőket alkalmazzon a gabona beszerzésére. ^
״És gyűjtsék össze a jövendő jó éveknek minden élelmét,
hogy legyen az tartalékul az országnak, az éhség hét évére.
A beszéd tetszett Fáraó és szolgái-szemeibee, és mondá:
 ״Vájjon találhatunk-e ilyen férfit, akiben Isten szelleme van?^^
 רמבןmondja: Minthogy az egyptomiak gyűlölték a hébereket,
elannyira, hogy kenyerüket sem szabadott érinteniök, kénytelen
volt Fáraó úgy érvelni, hogy az egyptomiak között hasztalan
keresne ily bölcs és értelmes férfit, hogy az egyptomiak is szűkségböl, kényszerűségből hozzájáruljanak József kinevezéséhez.
És mondá: ״Miután tudatta Isten veled mindezt, nincs oly érteimes és bölcs mint te. Te légy házam fölött és parancsod szerint
tápláltassék egész népem, csak a trónnal leszek nagyobb náladnál. És levette gyűrűjét kezéről és adta azt József kezére.Chizkuni szerint. Fáraó próbára akarta tenni Józsefet, mivel nem
, hitte még, hogy József helyesen fejtette meg álmát, csak szabadúlni akar a börtönből. Ezért magas állással kinálta meg,
gondolván, ha nem helyesen fejtette az álmot, akkor nem fogadja
el az állást, mivel mielőbb távozni akar Egyptomból. וישם רבד
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 ״ הזהב על צואררAranyláncot tett a nyakára és kikocsikáztatta öt
másodrendű kocsijában.“ Egy udvari szolga pedig folyton kiál־
to tt: íme ez a kormányzó!
Es mondá Fáraó Józsefnek : En Fáraó vagyok, engedelmed
nélkül ne ragadhasson senki fegyvert. Es elnevezte öt:  צ פנ ת פענחnak vagyis:  ״aki ismeri a rejtettek titkának nyitját.“ ליתז לו את
 ״ אסנת בת פוטי פרעEs adta neki Osznaszt, Poti-Ferának leányát
feleségül.“ Azért nevezték Poti-Ferának, mivel borjukat hizlalt a
bálványok részére. Chizkuni szerint, azért vette el leányát, hogy
ezen ténykedésével eloszlassa ama gyanút, hogy feleségével erkölcstelen viszonya volt. Bachja nézete szerint, Osznasz Dinah
leánya volt, aki Sechemtöl származott. A testvérek a család e
szégyenfoltját képező leányt meg akarták ölni, de Jákob a testvérek
bosszúszonija elöl elküldte öt idegenbe. Mielőtt útnak inditotta
öt amulettet akasztott nyakára, amelyre Jákob sajátkezüleg ezt
irta :  ״Aki ezen leányzót nőül veszi, az Jákob családjával jön
atyafiságba.“ Osznasz azután egy ideig kóborolt és többnyire
tövisbokrok közé bújt, ezért nevezték Osznasznak, mivel a tövis
héber kifejezése:  ♦סנהGábriel angyal Poti-Fera házába vitte
öt, ahol gyámleánykényt neveltetett, mivel Poti-Ferának nem
volt gyermeke. Midőn pedig József Egyptom fővárosában kikocsikázott, a nők, akik rendkivüli szépségét megbámulták, apró ajándékokat dobtak l^ocsijába. Osznasznak azonban nem volt egyebe,
mint a nagyatyjától nyert amulet, ezt József kocsijába dobta. így
tudta meg József Osznasz származását és nőül vette öt. Mikor
aztán később Jákob családjával Egyptomba lejött és József
gyermekeit megpilantotta, kérdi: Kik ezek? József elömutatta
Osznasz amuletjét.
Es egybegyüjté összes eleségét a hét évnek, berakván az
eleséget a városokba  אבל שדה העירa gabonát vegyitve földdel,
amelyen a gabona termet, hogy igy a rothadás ellen óvják.
Józsefnek pedig született két fia, mielőtt bekövetkezett az éhség éve.
״Es nevezte József az elsöszülött nevét Menassénak, mert mondá :
elfeledte velem Isten minden nyomorúságomat. A másodiknak
nevét pedig Efrájimnak nevezte, mert mondá: megszaporitott
engem Isten Ínségem földjén. És elmúlt a bőség hét éve, amely
Egyptom földén volt.
f

f

f

József testvérei Eiyptomban.
רץ. ״ והרעב היה על כל פני האAz éhség pedig volt szerte az
országban.“ Előbb a szegények érezték ezt, később már a vaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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gyonosak is. ״Es elhatalmaskodott az éhség’ Egyptomban.^^ Még
ha ettek is, nem laktak jól.  ״ וירא יעקכ כי י ש שכר בכצריםLátván
pedig Jákob, hogy van gabona Egyptóm ban.,ויאכר יעקכ לכניו למד
 תתראו.Es mondá Jákob fiainak : Miért akartok lesoványodni ?
Aliért nein mentek le Egyptoniba gabonáért? így mag^^arázza
Rasi. így is magyarázza : Miért engeditek sejteni a máshitüek
előtt, hogy van még eleségtek? Menjetek Egyptoniba és vásároljatok gabonát, nehogy mások irigységét felköltsétek. Mások
szerint Így mondta : Miért lássanak benneteket egy csoportban,
váljatok szét egymástól. Midras végre igy magyarázza : Jákob
azt mondta nekik, ha Egyptoniba mentek, ne menjetek be egy kapun, ne lássanak benneteket egy csoportban, hogy a rossz szem
ne ártson nektek. Mivel valamennyien szálas, szép férfiak
voltak.
 ״ וירדו אחי יוסף עשרהÉs lementek József testvérei tizen.
Azért nevezi őket József testvéreinek és nem Jákob fiainak, mivei testvérei szeretetük felébredt bennük József iránt és már
megbánták, bog} ״eladták őt. El is határozták, hogy kiváltják
őt kerüljön bármennyi pénzbe, csak találják fel Egyptomban.
Bachja szerint, azért utaztak tizen, hogy az úton nyilvános istentiszteletben imádkozhassanak, hogy Isten kerítse elébük testvérüket. Rarnban igy magyarázza : Most érkezett el az idő József
első álmának teljesülésére, de midőn József látta, hogy csak tizen
vannak és igy az első álom teljességében nem valósíil, nem ismertette meg magát, hanem keményen beszélt velük és kívánta^
hogy Benjámint hozzák le, hogy igy az első álom valósuljon,
azaz r hogy tizenegy testvérei leborúljanak előtte. Aztán azon
lesz, hogy a másik álom is valósuljon. József különben levélileg
értesítette volna már atyját, hogy él és uralkodó Egyptomban, de
tudta, hogy Isten igy rendelte a dolgot, hogy testvérei és atyja
lejöjjenek hozzá és teljesedésbe hozzák álmait. Hiszen csak ezért
hozott éhínséget a földre, hogy kénytelenek legyenek Egyptoniba
lejönni és előtte megjelenni.
 ״ ויכאו כני ישראל כתוךMentek tehát Izráel fiai a
bemenők közt.^^ Megfogadták atyjuk tanácsát és elvegyültek a
többi vásárlók közé, hogy szemmel meg ne verjék őket. ״József
pedig kormányzó volt az országban.“ Az önuralom a legszebb
uralom. Ehhez jutni — igaz — a legnehezebb, de ezt bírni a
legkedvesebb dolog. A rossz hajlani nehéz súlya föl nem menti
az embert azon vád alól, hogy önmagának nem tud ])arancsolni.
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Kell, hogy tamilja hasznát venni erejének, melyet szelleme nyújt
neki. Aki önmagán nem tnd uralkodni, hogy akarna mások fölött
uralkodni. József, mivel meg tudta fékezni a bensejében uralkodó
nemtelen érzést, ezért uralkodhatott az egész ország fölött. Az az
igazi uralom, ha uralkodunk saját magunkon. Mit ér, ha az
egész világ nekünk hódol, deff mi nem hódolunk értelmünknek,
lelkünk szent érzélmsinek. 0 ״volt az, aki árul vala gabonát
a föld egész népének.llam ban megmagyarázza, hogy miért árulta
() maga a gabonát. Tudta, hogy testvérei le fognak jönni vásárolni gabonát, ezért elzárta az összes magtárakat, csak egy
maradt nyitva, amelyben ö árult, hogy a testvérek kénytelenek
legyenek hozzá jönni.
 ״ וירא יוסף את <גחיו ויכירםAmint József meglátta testvéreit,
fölismerte öket.^^ De nehogy a testvérek öt is fölismerjék, török
fezt tett a fejére, melylyel egyszersmind homlokát és arcának
egy részét befödte. Hangjának pedig érces kemény kifejezést
adoti, midőn beszélt velük. Haragosan kérdezte őket, honnan valók.
Kezdetben nem volt bizonyos benne, hogy csakugyan testvérei-e,
de midőn kérdésére azt felelték: Kánaánból való vagyunk, minden kétsége eloszlott. Ezért ismétli a Szentirás:  ״József fölismerte testvéreit.‘^  ״De ók nem ismerték fel őt.‘^ Rasi szerint
azért nem, mivel nekik már volt szakáink, midőn Józsefet eladták, de József arca akkor még csupasz volt, jnost pedig szakáilas, Így ő felismerhette őket, de ők nem ismerhették fel Józsefet.
Ramban igy magyarázza: József számitott arra, hogy testvérei
lejönnek hozzá, ezért jól megfigyelte arcukat, hogy felismerje
őket, de a testvérek nem gondoltak arra, hogy Józsefet a kpjHiányzói széken keressék, ezért nem figyelték és nem vizsgálták
arcát különösen, természetes tehát, hogy nem ismerték fel öt.
Midras más értelmet ád az utóbb idézett mondatnak. Azt mondja :
József felismerte őket testvéreinek, megkönyörült rajtuk most,
hogy hatalmába kerültek, de ők nem nézték benne a testvért,
midőn ö az ö kezükbe és hatalmukba került és eladták öt.
 ויזכר ייוסף את החלמותMidőn látta, hogy a testvérek leborulnak előtte, visszaemlékezett álmaira, melyek imhol teljesedésbe jöttek. ״És mondá nekik: Kémek vagytok; hogy meglássatok az ország fedetlenségét, azért jöttetek.“ Az irásmagyarázók
beszélik : József elrendelte, hogy a főváros összes kapui mellett őrök
álljanak és, ha idegen akar bejönni, előbb jegyezzék föl nevét,
nevét és lakhelyét. Este pedig hozzák el és kézbesítsék
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neki a névjegyzéket. Midőn József testvérei megérkeztek, kiki
más-más kapun ment be a fővárosba. József este a jegyzetekbői megtudta, hogy tertvérei megérkeztek, parancsot adott ki,
hogy a magtárokat és raktárokat zárják be, egynek kivételével,
ahol a felügyelőnek szigorúan meghagyta, hogy ha a j^yzékekben
megnevezett tiz személy vásárolni jönne, utasítsák őket hozzá.
A felügyelő hasztalan várt reájuk három napig. Ekkor jelentést
tett Józsefnek, hogy a keresett tiz személy nem ־jelent meg nála
gabonát vásárolni. Most tiz erős markos férfit küldött ki keresésükre, akik végre el is hozták őket Józsefhez. József igy szólitotta meg őket: Kímek vagytok, az országot kikémlelni jöttetek,
ezért jöttetek tiz kapun be a városba. Bachja szerint József
serleget vett elő és megkocogtatta, szólván : Serlegem azt mondja
nekem, hogy kémek vagytok. Ok azonban igazolásul felhozták,
hogy atyjuk tanácsára mentek be más-más kapun. Erre kérdi
őket: Mit műveltetek három napon keresztül a városban? Értékés tárgyat veszítettünk el — ־feleltek ők — ezt kerestük. Most
szólt József: Bűvös serlegem azt mondja nekem, hogy kettő közülötök Sechem város lakóit lemészárolta. Erre a testvérek
szörnyen megrettentek és szóltak : Tizenketten testvérek vagyunk
mi. A legkisebb atyánknál van most. az egyik pedig nincs
itt. Atyánk gabonát vásárolni küldött minket. A veszélyeztetett
személybiztonság miatt küldött mindnyájunkat, hogy az úton
rablók meg ne támadhassanak bennünket. Más nézet szerint, a N
testvérek azzal indokolták a három napi tétlenségüket Egyptombán, hogy elvesztett testvérüket Józsefet keresték ez idő alatt.
József pedig kérdi tőlük: Ha esetleg megtalálnátok őt, vájjon
kiváltanátok-e őt a rabszolgaságból akkor is, ha magas árt követelnének érte ? Ok pedig feleltek : Készek vagyunk a legnagyobb
váltságdíjat érte adni. Es ha senimiáron nem adná öt gazdája
kezéből, mit cselekednétek? Éppen ezért jöttünk — volt a válasz — hogy életünk árán is kiváltsuk öt, kerüljön ez bár életünkbe is. Most mondta József: Ez az, amit mondottam : Kémek,
erőszakos emberek vagytok.
 ״ שלחו מכם אדורKüldjétek el közületek egyet, hogy hozza
el öcséteket, ti^ pedig fogva maradjatok, hogy megpróbáltassanak
szavaitok, vájjon igazság van-e bennetek. Es vetette őket őrizet
alá három napra. Harmad napon pedig mondá nekik: Ezt tegyétek, hogy éljetek ; az Istent félem én. Egyik testvértek fogva
maradjon, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házaitok éhségét
csillapitani. Kis testvérteket pedig hozzátok el, hogy igazoltasff
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sanak szavaitok.'^ p  ״ ויעשוÉs úgy tettek/^ Valamennyien késznek
nyilatkoztak az áldozatra, azaz, minden egyes kész volt túsz gyanánt ott maradni, ״És elvette közülök Simeont és megkötözte
szemeik elött/^ Csak szemeik előtt, mivel rájuk akart ijjeszteni,
de mihelyest eltávoztak szabadon bocsátotta öt és ellátta öt min״
den szükséglettel. Azért vette éppen Simeont, mivel ö volt az,
aki annakidején Józsefet megkötözte és a gödörbe dobta. Más
nézet szerint el akarta választani Simeont Lévitöl, mert ök kétten voltak a legbátrabbak és legerőteljesebbek a testvérek között,
ök mészárolták le Secheni lakóit, nehogy tehát itt is erőszakoskódjának elkülönitette Simeont, hogy Lévi erejével önmagára
maradjon. Chizkuni szerint József voltaképen Reubent, a testvérek legöregebbjét akarta elzárni. Hiszen igy a szokás, ha egy
társaság vétkes, hogy a legidösebbiket veszik túszul, de mivel
József •hallotta annak idején, hogy Reuben reá vonatkozólag
mondotta a testvéreknek :  ״Ne ontsunk vérk^ és most is szemrehányást tett testvéreinek, mondván :  ״Hát nem szóltam-e nektek :
Ne vétkezzetek a gyermek ellen
Ezért megkímélte öt e megaláztatástól és Simeont záratta el.
 ״ אבל אשמים אנחנוÉs mondák egymásnak: Valóban mi bűnhödünk testvérünkért, mivel láttuk lelkének gyötrelmét, mikor
könyörgött nekünk és nem hallgattuk meg, ezért jött reánk ez a
baj. ״Igaz emberek beismerik bűneiket, megbánják és megtérnek.
Innen is következtethetjük, hogy nem ök adfák el Józsefet, kü!önben vezeklésük mit sem használt volna, mivel a megtérönek
jóvá kell tenni elkövetett hibáját, ök pedig nem váltották ki
testvérüket. De líliért nem tértek magukba már akkor, midőn
a börtönbe zárattak? Felelet: József szabadon eresztve őket szólt :
Istent félem én, nem akarlak benneteket kinézni. Ekkor ök igy
szóltak egymáshoz : Ez. a pogányhitü fél Istentől és nem akar
bántalmazni minket és mi igazhitű héberek nem könyörültünk tulajdón testvérünkön?  אתם וגלp  ״ רען ראÉs felelt Reuben testvéreinek:
Hát nem szóltam-e nektek: Ne vétkezzetek a gyermek ellen és
Íme most vére is számon kéretik. ״Bárha nem öltük meg öt önkezűleg. Isten mégis úgy tekinti, m^tha mi magunk öltük volna
meg öt, mivel tudtuk, hogy elkényeztett gyermek volt, aki soha
bántalmat nem érzett és mégis kitettük öt a legnagyobb testi
es lelki bántalmaknak. Mindezt héberül mondták egymásnak,
mivel azt hitték, hogy József nem érti beszédüket. Ezt abból sejtettek, mivel József tolmácsot használt a velük való érintkezésnél.
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József fiát, Menaset használta tolmácsul. Alidon József hallotta,
hogy mennyire sajnálják és megbánják, hogy eladták öt, elfordilit tőlük és halkan sirt.
József megparancsolta, hogy töltsék meg edényeiket gabo־
nával és hogy tegyék vissza pénzüket, mindenkinek az ö zsákjába és adjanak nekik élelmet az útra. Meg akarta értetni velük
ez által is, hogy nem haragszik rájuk, csak azt kívánja, hogy
öcscsüket hozzák le és ezzel igazolják becsületes szándékukat.
Es fölrakták gabonájukat szamaraikra és hazaindiiltak. Lévi az
úton fölnyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának a
szálláson és meglátta pénzét zsákja szájában. Erre megszeppentek a testvérek, mondván: Mit tett Isten ezúttal velünk? Hazaérkezvén elbeszélték atyjuknak mindazt, ami érte őket. Jákob
pedig mondá : Engem gyermektelenné tesztek ! József nincs meg,
Simeon sincs, Benjámint pedig el akarjátok vinni. Gyanúba vette
őket, hogy Simeont rabszolgának adták el és Benjáminnal is
hasonlóképen akarnak elbánni. Es szólt Reuben : את שני בני תמות
Két fiamat öld meg, ha nem hozom vissza^ neked, add öt kezenibe és én visszahozom. Jákob pedig felelt: Eszelős elsöszülőtt te! Ha Benjámint elveszítem, még két unokáimat is öljem
meg? Hiszen ezek is oly kedvesek nekem, mint gyermekeim?
 תלדות יצחקszerint Reuben provoliálni akarta atyját a kijelen־
tésre, hogy unokáit úgy szereti mint fiait, amire ö azt felelhesse:
Benjámin pedig testvérem és mint egyeneságú rokonom közelebb
áll hozzám, mint az unokák hozzád, akik csak másodágú rokonaid, de Jákob nem hallgaíott ellenvetésére.
Most előlépett Jehuda és szólt atyjához: Hogy Benjámint
visszahozzuk-e? Ez kétség, lehet hogy visszahozzuk, lehet, hogy
nem, de mindenesetre
a lehetőség megvan, hogy sértetlenül visszaf
hozzuk. Ámde, ha gabonáért nem megyünk Egygtoniba kétségtelen
és biztos, hogy éhhalállal múlunk ki. Ezért jobb, ha velünk
adod Benjámint.  ״ אנכי אערבנוEn kezeskedem érte, az én kezembői követeld; ha el nem hozom neked és eléd nem állitom, akkor vétkeztem legyen előtted mindörökké. Ha nem tétováztunk
vala bizony most már visszatértünk volna kétszer is.^^ Bachja
szerint a testvérek már éhséget szenvedtek, de mégsem unszolták atyjukat, hogy küldje velük Benjámint, mig ö maga nem
mondta nekik: Vigyétek öt! Öt dolgot parancsolt Jákob gyérmekeinek: Vigyenek gyümölcsöt és bort a kormányzónak, kétannyi pénzt, mint midőn első Ízben leuientek Egyptomba, hátha
t
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azóta a gabona ára fölszokött, azonkívül a zsákjaikba visszakerült pénzt, hátha tévedésből került oda. Vigyék öcscsüket Benjamint és fohászkodjanak Istenhez.
 ״ ואל שדיÉs a Mindenható Isten adjon nektek irgalmat
ama férfiii előtt  וישלח לכם את אחיכם אחרhogy kiadja nektek
másik testvéreteket.*^ Simeont értette, de azért nem említi nevén,
mert neheztelt reá, mivel Sechem lakóit megölte. Ha lett volna
elég élelme nem is küldte volna Benjámint és sorsára hagyta
volna Simeont. Ez Nachmanides nézete. Hasi azonban igy magyarázza Jákob szavait:  את אחיכםez Simeon,  אחרez József.
Halvány reményt táplált, hátha még életben van József és könyörgött Istenhez, hogy kerítse testvérei elé. Midőn a testvérek
leérkeztek Egyptomba,  ״ וירא יוםף אתם את בנימיןés József meglátta Benjámint velük, mondá annak aki a háza fölött volt:
Vidd be ezeket a férfiakat a házba.M enassenek pedig megparancsolta, hogy marhát vágjon rituálisan és előirjis szerint
távolítsa el belőle a véredényeket és a faggyúereket, כי אתי
 ״ יאכלו האנשים בצהריםmert velem esznek a férfiak délben.
״Es féltek a férfiak, liogy bevitettek József házába,“ mely minden szokás ellenére volt, hogy idegeneket egyenesen a kormánj^zó
lakosztályába vigyenek és mondák :  ״A pénz miatt, mely visszakerült zsákjainkba első Ízben, vitetünk mi be, hogy ránk támadjanak és nekünk essenek, rabszolgáknak vigyenek el bennünket és szamarainkat. Es közeledtek a férfihoz, aki József
háza fölött volt, szólva hozzája a ház bejáratában : Kérüidc uram !
^li lejöttünk első Ízben eleséget venni. Es lön mikor a szállásra
értünk, kinyitottuk zsákjainkat és ime mindenkinek pénze zsákjai
szájában volt, de visszahoztuk magunkkal. Más pénzt is hoztunk
magunkkal, hogy eleséget vegyünk. Nem tudjuk, ki tette pénzűnkét zsákjainkba. És mondá: Békesség veletek, ne féljetek!
Istenetek és atyátok Istene kincset adott nektek zsákjaitokba : /
pénzetek eljutott hozzám. És kivezette hozzájuk Simeont. U
 ״ ויכינו את המנחהÉs elökészitették az aj-ándékot, inig József
bejött délben, mert hallották, hogy ott fognak étkezni. Mikor
pedig Jiízsef hazajött, bevitték neki az ajándékot, mely kezükben volt és leborúltak előtte a földre. József kérdezősködött
jólétük felöl és mondá : Jól van-e öreg atyátok, akiről szóltatok El-e még?“ És mondák: Jól van és újból meghajoltak és
leborúltak megköszönve szives érdeklődését.  ״Fölvetvén szemeit,
meglátta Benjámint és mondá ; Ez a ti kis testvértek, akiről י׳(ןו
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keni szoltatok? Es monda: Isten kegyeljen fiain! Es József
\
sietett — mert szeretető fellángolt öcscse iránt és sirni akart —־
és bement a szobába és ott sirt. Aztán megmosván arcát, kiment
és tartóztatta magát és mondá : Hordjatok fel ételt! Felhordtak
pedig neki külön és nekik külön és az egyptomiaknak ktilön,
mert az egyptomiak nem ehetnek a héberekkel ételt, mivel ez
utálat az egyptomi e l ő t t . a héberek ugyanis bárányhúst esznek,
az egyptomiak pedig a bárányt istenként tisztelik és imádják.
 ״ וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצעירתוÉs leültek előtte
az elsöszülött elsöszülöttsége szerint és a fiatalabb az ö fiatalsága szerint.József bűvös serlegére kocogtatott és fölkiáltott :
Reuben, Simeon, Lévi, Jehuda, Izakar és Zebulun egy anyától
valók, egymás mellé üljenek és igy tovább, midőn Benjáminhoz
ért mondá: Neked sincs anyád, nekem sem, ülj tehát mellém. ״Es
elcsodálkoztak a. férfiak egym ásközt.  ״ וישא משאתÉs vitetett
ajándékot* maga elől hozzájuk és ötszörösen nagyobb ajándékot
Benjáminnak.^^ Egy részt adott József a többi testvérekhez hasonlóat, egyet adott Osznasz és két részt Menasse meg Efrajim.
 ״ וישתו וישכרו עמיÉs ittak és megitasodtak vele együtt.“ József
fogadalmat tett, hogy nem iszik bort mig testvéreit viszont nem
látja. Ok hasonló fogadalmat tettek és bárha még nem tudták,
hogy József előtt ülnek, nem mertek ellenkezni vele, midőn borral kinálta meg őket, nehogy azt mondhassa : Most már látom,
hogy kémek vagytok, ezért nem isztok, féltek ugyebár, ha majd
lerészegültek, eltaláltok árulni egyet-mást tervetekből? így
kénytelenségből, veszély elháritása miatt, megszegték fogadatmukat.
 ״ ויצו את אשר על ביתוÉs megparancsolta annak, aki háza
fölött volt, mondván : Töltsd meg a férfiak zsákjait eleséggel,
amennnyit vinni birnak és tedd mindeniknek pénzét zsákja szájába.“ Aztán megparancsolta József, hogy ezüst serlegét, tegye
a legkisebbik zsákjának szájába.
 ״ הבקר אור והאנשים שלחוa reggel derengett, midőn azem
berek elbocsáttattak.“ Innen a tanulság, hogy az ember ne kelljen
útra éjjel, mielőtt megvirad és ne érkezzék városba éjjel, nehogy veszélynek tegye ki életét. Az éjszaka nem barátja az
émbernek. ] ״ לא הרחיקוMég nem voltak messze, midőn József
mondá háza felügyelőjének : Kelj föl, fuss az emberek után és,
ha utólérted őket. mondd nekik: Miért fizettetek rosszat jóért?“
Nem akarta őket fárasztani, hogy messze a távolból legyenek
f
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kénytelen visszajönni, ezért küldött utánuk mindjárt, mielőtt még
messzire távolodtak volna a várostól. ,,Hát nem־ez (a serleg)
az amiből uram iszik.Törvényeink értelmében pedig aki az
uralkodó asztaláról tárgyat elcsen, halállal bűnhődik. Ebből a
varázsserlegből jövendői uram, ezért nagyon értékes és kedves
előtte. Mire ők azt felelték:  ״Minek szól uram ilyen szavakat.
Méltatlan ez szolgáidhoz, hogy ilyen dolgot elkövessenek. Hisz
a pénzt, melyet zsákjaink szájában találtunk visszahoztuk neked,
hogy lopnánk tehát urad házából ezüstöt vagy aranyat? Akinél
az megtaláltatik szolgáid közül, az haljon meg és mi is szolgái
leszünk u ram n ak .A felügyelő pedig válaszolt: Igaz, ha egy
társaság tagja lopáson éretik, akkor az egész társaság rabszolgának vétetik, de én elnéző leszek irántatok, csak akinél talál.
tátik a serleg legyen szolgán], de ti szabadok lesztek. Ramban
szerint a testvérek igy szóltak: Ha a társaság egy tagja követett el hűtlenséget, lopást, de társainak tudtán kivül, a társaság
többi tagjai ártatlanok és büntetés nem érheti őket. De minthogy mi testvérek vagyuhlv szolidaritást válalunk egymásért és
ha egynél találtatik a serleg valamennyien rabszolgák leszünk
uradnak. Erre a felügyelő igy felelt: Ügy Van, miként mondtátok, csak a tolvaj vonható felelőségre, ezért a többi szabadon
mehet, akinél pedig a serleg találtatik, az rabszolgának marad
uramnál. ״Es kutatott; a legnagyobbikon kezdte és a legkisebbiken végezte.‘^ Ha mindjárt a kisebbiknél kezdi, elárulta volna^
hogy ö tette be a zsákjába, mert előre tudja, hogy hol keresse
a serleget.  ״És megtaláltatott a serleg Benjámin z sá k já b a n .A
testvérek nagy szégyenben maradtak és ütlegelni kezdték öcscsüket, mondván : Született tolvaj vagy ; anyád is ellopta a bálványképeket Lábántól. Mivel pedig alaptalanúl gyanúsították Őt,
ezért részesült abban az érdemben, hogy a szentély egykoron
az ö birtokterületén épült. ״És széttépték ruháikat és fölrakodott mindenik az ő szamarára és visszatértek a városba. És bement Jehuda testvéreivel József házába, mert ő még ott volt és
leborúltak előtte a földre. És rnondá nekik Józs(5f: Micsoda mivelet az, hát nem tudtátok-e, hogy megsejti az olyan ember,
niint én? És szólt Jehuda: Mit mondjunk urunknak, mit szóljunk
OS mit igazoljuk magunkat? Isten megtalálta szolgáid vétségét.
 ״ הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידוíme szolgái
vagyunk urunknak mi is, még az is, akinél a serleg megtaláltatott.^^  תלדות יצחקkérdi, mire volt szükség azt mondani, hogy
1
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az is, akinél a serleg ־találtatott rabszolga legyen, hiszen ez
önykényt értetődik, hogy a tolvaj bűnhődjék? Ámde ők úgy
mondották: Isten büntetése ez, mivel .vétkeztünk, hogy eladtuk
Józsefet, most tehát mindnyájan rabszolgák leszünk, de nem
csak mi, hanem az is, akinél a serleg találtatott, bárha ö nem
vett részt József eladásában.  נם אנחנוMi is, akik nem loptuk
el a serleget, de más ügyben vétkesek vagyunk.
 ״ ויקרעו שמלותםÉs széttépték ruháikat.M ivel ők okozták,
hogy atyjuk megszaggatta ruháit, midőn József véres köntös 3t
elküldték neki, ezért isten büntette őket, hogy most ők tépték
meg ruháikat. Benjámin pedig, aki nem adott okot reá, hogy
Isten büntesse és mégis széttépte ruháit, abban az érdemben
részesült, hogy utóda Mordecliai királyi ruhát viselt Achasveros
idejében. Aki pedig utánuk futott, az Menasse volt. Mivel ő hozzájárúlt ahhoz, hogy a testvérek megszaggatták ruháikat, ezért
az ő örökbirtoka is ketté osztatott, fele része a Jordán inneni
oldalon a másik fele pedig Izrael országában volt. És leborúltak arccal a földre József előtt.^^ Benjámin is. Itt teljesült az
álom ama része, hogy a tizenegy csillagok leboriiltak előtte. És
mondá Jeliuda: ^ מה נאמר לאדניlit szóljunk arra nézve, hogy
első Ízben pénzünk zsákunkba visszakerült.  דק2מה נדבר ומה נצפ
Mit mondjunk most, a serleget illetőleg. Isten alkalmat talált
vétkeinkért! büntetésére.
József a testvérek ajánlatára azt felelte: הלילה מעשות זאת
 ״Méltatlan hozzám ilyesmit tenni; az a férfi, akinek kezében a
serleg találtatott, legyen nekem szolgám, ti pedig menjetek fel
békével atyátokhoz.

Vajiggas—

ויגש

3ózsef megismerteti magát.
 ״ ויגש אליו יהודהJehuda közeledett h o z z á .A beszéd kizárólágos tulajdona az embernek, mint azon lénynek, aki két vi!ághoz tartozik. A gondolat nem egyéb, mint belső szó, a szó
pedig külső és érzékitett gondolat. Szinte csoda, mily beható és
vonzó szer, valamely jó dolognak nyájas és barátságos előadása.
Jehuda is nyájas szóval akart Józsefre hatni és 11ara׳״ját csilla])itani, miként a világbölcs tanit:  ״ מענה רך משיב חמהSzelíd
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szó csillapítja a haragot/^ De Jeluida kész volt erélyesen is
megvédeni jogát és harciasán lépett fel József ellen. Akármilyen
üdvös a n}^ájas, szelíd beszéd, de a megliúnyászkodás még sem
ajánlható minden körülmények között. Bölcseink e szót  ויגשtöbbfélekép magyarázzák:  הגשה למלחמהVan idő, midőn az erélyes,
harcias föllépés szükséges, midőn a szerénység gyávaság.
 הגשה לפרסMásszor helyénvaló a barátságos közeledés. הגשה
 לתפלהHa szükséges könyörögni is kell a hatalmas ellenfél előtt.
 הגשה לשלוםOlykor békeajánlattal kell közelednünk ellensé־
güiikhöz.  הגשה לקרבןDe, ha a jó ügy úgy kívánja áldozató״
kát is kell hoznunk a veszélyeztetett béke helyreállítása céljá״
ból. Mindez foglaltatik e szóban|r  ליגשKözeledés, erélyes föllépés,
elszánt magatartás. Jehiida minderre készült, ha az egyik mód
nem használ, a másikat alkalmazza. Ezért mondta Józsefnek:
 ״ בי אדניKérlek uram“ én mindenre kész vagyok: békés egyezkedésre, jogos védelemre és harcias föllépésre.
Más nézet szerint Jehuda úgy értette :  בי אדניKérlek uram,
hadd legyek én az áldozat az ellopot serlegért. De ha kérded,
miért ártom én magam ebbe az ügybe, jobban mint a többi
testvéreim? Ám tudd meg:  ״Szolgád kezeskedett a fiúért,“ hogy
visszahozza atyjának. ״Hadd sz óljon szolgád egy szót uram fü״
lei előtt, mert olyan érdemesnek tartalak mint Fáraót, ügy is
értette: Te is büntetve lész, mint• Fáraó, aki annakidején Szárali nagyanyánkat magánál tartotta, ha magadnál tartod Ben״
jamint.  ״Uram kérdezte szolgáit, mondván : Van-e nektek atyátok vagy testvéretek ?“ ^lire való volt e kérdezősködés ? Vájjon
leányodat kértük-e feleségül ? De mivel kérdést intéztél hozzánk,
feleltünk neked igazsághiven:  ״Van nekünk öreg atyánk és
öregségében született kis fia; testvére meghalt és ő egyedül
maradt anyjától.“ Első Ízben úgy mondták : ״Testvére elveszett.“
Most azonban nem merte mondani, hogy elveszett, mert mé^^
azt találná neki mondani : Hozzátok el őt ide. Ezért mondta
Jeluida: ״Testvére meghalt.“ Értesültünk haláláról. לתאסר אל
 ״ עבדיךEs te mondtad szolgáidnadv : Hazzátok le kisebbik öcséteket, hadd vessem reá szememet, Mi pedig mondtuk uramnak :
Nem hagyhatja el a fiú az ő atyját, mert ha elhagyná atyját,
ez meghalna. És mondtad szolgáidnak, ha nem jön le kis testvértek veletek, ne lássátok többé arcomat. És lön, midőn fölmentünk atyámhoz, jelentettük neki uram szavait. Es mondá
atyánk: Ti tudjátok, hogy kettőt szült nekem feleségem. Az
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egyik elment tőlem.és mondám: Bizonyosan széttópetett, ha pedig ezt is elviszitek arcom elöl,  וקרהו אסוןés baj éri az úton,^^
mivel nem szokta meg az utazást és bátyja is az úton veszett
el, akkor leviszitek ősz fejemet bánattal a sirba. Eddig Benjamin volt egyedüli vigaszom anyja és bátyja elveszitése után, ha
most Benjámint elvesziteném, úgy hatna reám, mintha hármukat
egy napon vesztettem volna el.
 בי עבדך ערב את הנערMert szolgád kezeskedett a fiúért,
hogy hazaviszi öt atyjának, ellenkező esetben pedig, וחטאתי לאבי
 בל הימיםvétkeztem legyen; atyám ellen mindkét világban, a
jelen és a jövő életben. Erre azt mondta József: Bűvös serlegem
azt mondja nekem, hogy ti testvéreteket eladtátok rabszolgának,
miért nem vállaltál akkor is kezességet, hogy visszahozod öt
atyjának? E gúnyos megjegyzésre Jehuda szörnyű dühbe jött
és oda szólt Naftalinak, aki igen gyorslábú volt: Menj és nézd
meg, hány útcája van a városnak. Naftali nemsokára visszajött
és jelentette Jehudának, hogy a városnak tizenkét útcája van.
Mire Jehuda azt mondta testvéreinek: Három utcát magamra
vállalok, ti pedig egy-egyet és öljük ki a városban mind az élőkét. De a testvérek ellenvetették: Ha Egyptomot kiöljük, annyi
mintha az egész világot elpusztítanánk, mivel most az egész
világ Egyptomból táplálkozik: Most Jehuda ismét Józsefhez fórdúlt és szólt: Kezdettől fogva álnokúl viseltettél irántunk. Előszőr azt mondottad, hogy kémek Vagyunk, most meg, hogy
serleget loptunk. Miként te esküttél vala Fáraónál, imhol én is
esküszöm atyám életére, hogy véresre fogom festeni e város útcáit. Most József gúnyosan felelt: Hiszen ti már régtől ismeretesek vagytok, mint kitűnő festők, József köntösét is szépen
festettéték pirosra és elhitettétek atyátokkal, hogy vad állat
tépte öt szét. Erre féktelen dühre fakadtak valamennyien és most
már a többiek is hozzájárultak Egyptom elpusztításához, mire
József nagyon megrettent és legott kész volt magát megismertetni testvérei előtt. Megparancsolta előbb, hogy mindenki távozzon a szobájából, csak a testvérek maradjanak vele, mivel nem
akarta testvéreit megszégyeníteni az egyptomiak előtt. No meg
reá nézve is szégyen lett volna, hogy ilyen testvérei vannak.
Attól is tartott, hogy az egyptomiak a történteket megismerve
nem engedik meg testvéreinek a letelepedést Egyptomban. Azért
is küldte ki őket, mivel több előkelő egyptomi kérte öt, hogy
engedje szabadon hazamenni Benjámint, de ö nem mondhatta
meg nekik eljárásának igazi okát.
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Rabbi Sámuel Nacliméni fia mondja: József nagy veszély* ־
nek tette ki magát, midőn mindenkit kiparancsolt a .szobából és
egymaga maradt ott felingerült testvéreivel. Midras szerint József
Így szólt testvéreihez, midőn egyedül maradt velük: Ti azt mondjátok, hogy Benjámin testvérbátyja meghalt, én mindjárt bemutatom őt nektek. Erre harsány hangon kiáltott: József! A testvérek ijedten néztek körül. Mire József azt mondta nekik : Mit
néztek körül? Itt van József! előttetek áll! Én vagyok József a
ti testvéretek, akit eladtatok Egyptomba. De testvérei nem tudtak neki felelni, mert megijedtek tőle. Szégyenükben nem találtak szót, mivel József vétküket szemeikbe mondta. Ebből következtetjük, ha majdan Isten itélőszéke előtt ami vétkeinket
szemeinkre veti Isten, mennyire fogunk mi is megijedni és
mentségünkre mitsem felhozhatni,  ״ העול אבי חיÉl-e még atyám?*^
Hiszen már kérdezte egyizben tőlük és ők feleltek neki, hogy
atyjuk még életben van? Miért kérdezte tehát újból tőlük ezt?
Ámde ezzel értésükre akarta adni, hogy ne tartsanak attól, hogy
/
megboszúlni fogja magát rajtuk. Hiszen még a gonoszlelkü Ezsau
sem akarta Jákobot Izsák életében megölni, nehogy atyját megszomoritsa, mennyivel kevésbbé volna ő erre képes. Minthogy
pedig látta, hogy testvérei nagyon megijedtek, szelíden szólt :
 ״ גשו נא אליKözeledjetek hát hozzám. És most ne szomorkodjatok és ne legyen boszantó szemeitekben, hogy eladtatok engem
ide, mert életfentartásra küldött Isten engem előttetek. Nem is
ti küldfetek engem ide, hanem I s te n T i rabszolgának adtatolv el
engem, de Isten atyjává tett engem Fáraónak, urává egész házának és uralkodóvá egész Egyptom országában. Ezután testvérei
szeretettel közeledtek feléje.
 ״ מהרו ועלו אל אביSiessetek, és menjetek fel atyámhoz
mondjátok meg neki: így ‘szól fiad József: Isten nrává tett eugém egész Egyptomnak, jöjj le hozzám, meg se állj. Lakjál a
a legáldásosabb tartományban Gosenben. Bachja szerint József
tudta, hogy Jákob nem akar majd lakni a székvárosban, ezért
üzente neki, hogy Gosenben fog lakni.  ״És eltartalak ott téged,
hogy el ne szegényedjél te és házad.^^ És ime szemeitek és fivérem
Benjámin szemei látják, hogy én József vagyok, mivel a szent
nyelven beszélek veletek. Kiemelte külön Benjámint, mintegy
mondván : Valamint Benjámin iránt nem érzek haragot, ellenszeiivet, mert hiszen ő nem vett részt az én eladásomban, úgy nem
érzek ellenszenvet irántatok sem. Chizkuni szerint, igy mondta
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József : Ha esetleg nem akarjátok atyánkkal közölni, liogy még
élek, mivel esküdtetek, hogy ezt nem áruljátok el neki, ám
mondja meg Benjámin, aki erre nézve nem tett kötelező Ígéretet,
sem nem esküdött.
^ ויפל על צוארי בנימין אחיו רכך,És ráborúlt testvérének Benjaminnak nyakára és sirt.^^  צואריtöbbesszám. Sirt, hogy majdan
a Benjámin birtokterületén épülendő két szentély el fog pusztúlni. Benjámin is sirt József nyakán, mivel a József birtokán
leendő silói szentély le fog romboltatni. ״És megcsókolta valamennyi testvéreit,ezzel is bizonyítván, hogy nem neheztel reájuk.
״A hir hallatszott Fáraó házában, mondván t Eljöttek József
testvérei.‘^ Ennek az eseménynek örvendtek Fáraó és szolgái,
mivel eddig kissé restelték, hogy kétes származású, volt rabszolga uralkodó lett, de most, hogy megtudták, hogy milyen
tiáztes család számlázottja József, tetszett ez Fáraó és szolgái
szemeiben. És mondáFáraó Józsefnek: Mondd meg testvéreidnek:
Ezt tegyéték: Rakjátok meg barmotokat gabonával, indúljatok
és menjetek Kanaán földjére. Ismerte Józsefet, hogy sokkal hűségesebb és igazságosabb semmint önmaga küldött volna családjának gabonát. Ezért ő maga parancsolta Józsefnek, hogy bő
élelmet küldjön atyjának és hogy hozassa le öt Egyptomba csa’•
ládostúl.  ״Hogy egyék az ország z s ír já t.ü g y látszik öukéntelenül jósolt, hogy Izráel fiai majdan, ha kivonulnak Egyptomból,
az országot ki fogják üríteni értékes holmiaitól és elviszik az
ország javát.
 דתן להם יוסף עגלותJózsef ismertető jelet közölt Jákobbal,
hogy elhigyje, miszerint ö (József) még él. Emlékezetébe hozta
neki, hogy midőn otthonból elkerült és Jákob ax úton elkísérte
öt, arra oktatta, hogy mily nagy érdem valakit az úton elkísérni,
mivel ezáltal az útas nincs kitéve rablótámadásnak. Ezért páráncsolja a Tóra : Ha meggyilkolt egyént találnak az úton, hozzanak a város vénei, melynek közelébe a hulla találtatott עגלה
marhaüszöt engesztelő áldozatúl, szegjék nyakát és mondják:
 ״Kezeink nem ontották e vért^^ vagyis mi nem okoztuk hálálát,
minthogy elkísértük és útravalót adtunk neki. Ezt érti a SzentÍrás ezalatt:  ויתן להם עגלותJelet adott József testvéreivel, azaz :
az ־עגלה ערופהról szóló tant, melyet Jákob elmondott neki az
úton, midőn elkísérte öt. ״Mindnyájuknak adott egyenként váltó
ruhákat,‘^ mivel széttépték ruháikat, midőn Benjámin zsákjában
megtalálták a serleget és széttépett, f őszi anyós ruhában szégyeltek
é
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az utcára menni.  ״Benjáminnak pedig adott háromszáz ezüst
pénzt,“ mivel ö nem vett részt József eladásában. Ellenben a
testvéreknek btintetésképen nem adott pénzbeli ajándékot.
 תלרות יצחקmondja: Azért adott háromszáz ezüst pénzt,
mivel három irányban beszélt rosszat testvéreiről atyjának. Yallástörvényeink értelmében pedig, ha valaki alaptalanúl rágalmázzá embertársát, tartozik száz ezüst pénzt büntetéskép lefizetni,
de nem adta a pénzt testvéreinek, akik viszont hűtlenséget követtek el vele szemben, midőn eladták őt rabszolga gyanánt.
Chizkimi szerint azért adott Benjáminnak öt pár öltözetet. Egyet
azért, mivel szétszaggatta a magáét, egyet mivel testvére volt
egy atyától és egy anyától, egyet, mivel ráijesztett a serleggel,
kettőt pedig mivel tolvajnak bélyegezte. A Szentirás is úgy itél,
hogy a tolvaj kétszeresen  כפלfizesse meg a lopott tárgyat.
Ebben az esetben ugyan nem volt tolvaj, de mivel József őt
annak bélyegezte szolgái előtt, ezért kárpótolta öt két váltó öltözettel. Mások ebben az ajándékban azt látják, hogy József
ezen öt ^ár öltözettel arra utalt, hogy Benjámintól fog származni
Mordechai, aki öt rendbeli királyi öltözetet fog viselni Achasveros udvarán. József küldött atyjának tiz szamarat megrakva élelemmel, óborral és mindennemű gyümölcscsel. A testvérek hazafelé indultak atyjukhoz élükön Jehuda Benjáminnál, minthogy ő
kezességet válalt érte, nem távozott oldala mellöl. Bachja szerint,
Jehuda nem cselekedett helyesen, hogy önmagát száműzte a
jelen és a jövő életből, ha nem hozza vissza Benjámint. Hátha
József még sem engedte volna vissza? Mit tehetett volna? Ezért
büntette Isten, hogy tetemei negyven éven keresztül nem nyiigodtak koporsóban.
József mondta nekik:  אל תרמו בדרךNe féljetek az úton.
Jóllehet, hogy drágaságokat, élelmet visztek és most a közbiztonság veszélyezve van a sok útonállók és rablóktól, de mivel
tudva van, a köztünk való rokoni viszony, nem kell félnetek,
nem támad meg benneteket senkisem, mivA tőlem mindenki
retteg. Azt is mondotta nekik : Ne kötekedjetek az úton, ne tegyetek egymásnak szemrehányást, hogy ki okozta közülötök azt,
hogy engem eladtatok, ki szitptta ellenem a haragot, ki rágalmázott engem a többiek előtt. Végre figyelmeztette őket, hogy
^e foglalkozzanak tudományos eszmecserével az úton, nehogy
ezáltal késedelmezzenek és később érkezzenek haza. Tartott tőle,
hogy rohamlépéssel igyekeznek hazafelé, hogy minél előbb

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

174

וראינה

ויגש

צאינה

tudassák atyjukkal a jó hirt, de a gyors futás árt a szemnek
és gyöngíti a látókópességet, ezért hagyta meg nekik, hogy ne
siessenek.
Es haza értek atyjukhoz, elbeszélték neki, mondván József
még él, hogy ö uralkodó egész Egyptom országán;  לבו,ויפי
de szive elfásult, mert nem hitt nekik. Megmondták aztán neki
a jelet, amire József figyelmeztette, azaz : hogy milyen tudományos tárgyról folyt köztük a társalgás, amidőn Jákob elkísérte öt,
 ותחי רוחmire hirtelen föléledt szelleme. Tanchuma szerint látnoki képessségét visszanyerte. . Midőn József elveszett, Jákob
gyászba esett és látnokP ereje távozott tőle, elannyira, hogy bárha
József csak ötnapi út távolságban élt tőle, még sem sejtette, hogy
életben van. Es mondá Izráel: Elég, ha József csak él, még ha nem
is kormányzó. ״És elindult Izráel és minden amije volt és érkezett
Beér-Sábába.  ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחקÉs áldozott atyja Izsák
Istenének.“ Innen tudjuk, hogy az ember tartozik jobban tisztelni atyját, mint nagyatyját, mivel Jákob is az áldozásnál atyja
nevét említi és nem nagyatyjáét. Chizkuni szerint, azért hozott
Jákob Beér-Sábában áldozatokat, mivel atyja is ott áldózott. Ugyanezen okból említi az áldozásnál atyja és nem nagyatyja nevét. Azért ^áldozott most, mielőtt Egyptomba ért, mert
tudta, hogy az Egyptomba való lerándulása, az első lépés utódainak rabszolgaságba való jutásához. Imádkozott tehát, hogy
Isten né vonja meg kegyességét utódaitól a rabszolgaságban sem.
Isten megjelent Izráelnek és mondá: אנבי האל אלהי אביך
 ״Én vagyok az Isten, atyád Istene.“ Megtiltottam atyádnak, hogy
Egyptomba menjen, de neked azt mondom: ״Ne félj lemenni
Egyptomba, mert nagy nemzetté teszlek ott.“ Chizkuni szerint
Jákob voilakodott az elsÖ lépést megtenni utódainak száműzetéséhez. Ekkor mondta neki Isten : fia száműzetésben is fognak élni
utódait Egyptomban, de ugyanott nagy nemzetté teszem őket.
 ״ אגבי ארד עמך מצרימה ואגבי אעלך גם עלהÉn megyek le veled
Egyptomba és én fel is hozlak.“ Azaz én kivezetem gyermekeidet
onnan. Azt is értette azalatt, hogy Jákob Kanaán országban fog
eltemettetni. Azért mondta:  אעלך גם עלהmivel ezzel kilátásba
helyezte neki, hogy Izráel tizenkét törzsei is fölvitettnek Kanaánba, hogyj)tt eltemettesenek. Aztán utódaid az örökéletet fogják örökölni. Azért mondta : " אנכיmivel Izráel utódai a tiz parancsolat elfogadása által, melyek:  אגביszóval kezdődnek kerülnek
Kanaán országba és lesznek részesei az örökéletnek. És valamint
f
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Isten nem hagyta el Izráelt az egyptomi rabszolgaságban,, úgy
őrizte és óvta a későbbi babyloniai fogságban is. Mivel pedig
Isten Izráellel volt Egyptomban, ezért növekedett hetven személybői nagy, hatalmas nemzetté. Bach ja irja : Egy rabbi egykor
nyilváno&> előadást tartott, de a nép közben elaludt. Fölakarta
őket kelteni és igy szólott: Epyptoniban egy nő hatszázezer embért szült. Erre valamennyien kiváncsian felemelték szemeiket
kérdve : Ki volt ez a csodanő ? Mire a rabbi felelt: Jochebed,
Mózes anyja, mivel Mózesnek adott életet, aki önmaga fölért
annyit, mint az összes korbeli izráeliták, akik hatszázezren
voltak.
 ״ ויוסף ישית ידו על עיניךÉs József teszi kezeit szemedre.
Ezzel a kijelentéssel egyszersmind biztositotta öt Isten, hogy József túlélni fogja atyját, jelen lesz, haldoklásánál és leszorítja
majd szemeit, mivelhogy a halottra nézve megalázó, ha nyitott
szemmel temetik el. Arról is biztositotta öt. hogy József nagy
tisztesség között fogja hült tetemeit Kanaánba fölvinni és ott
eltemetni.
/
,
I jT
 ״ ויקחו את מקניהס ואת רכושםÉs vettek barmaikat és szerzeményüket, melyet Kanaán földén szereztek.D e amit Paddan_ / *י
Aramban szerzett azt Ezsaunak adta. Ezzel vásárolta meg Ezsau
jussát a Machpéla barlanghoz. A külföldön szerzett vagyont úgy
sem becsülte nagyra és nem tartotta áldásosnak. Nagy halom
aranyat tett Ézsaif elé és szólt: Engedd át nekem jussodat a
Machpéla barlanghoz e halom arany árán. Jóllehet, hogy Jákob
megbecsülte vagyonát, amint láttuk, hogy a Jordán inneni részen
felejtett korsókért nem restelte a fáradságot, visszatérni, de hogy
Ezsau ne temettessék el a szentéletü ősökkel egy sirban, erre
nézve nem ismert oly nagy árt, melyet szives örömest le nem
fizetett volna.
Ezután fölemlíti az írás Jákob családtagjait és ezek között:
 ושאול בן הכנעניתSaul a kanaáni nö fiát. Ezt Simeon gyermekei
közt sorolja föl. Ez voltaképen Dinah fia volt, annak a Dinahnak, akit Secliem erőszakkal vett el, aki kanaánita volt. Midőn
Simeon és Lévi lemészárolták Sechem lakóit és Dinah nővérüket ki akarták szabaditani, az utóbbi addig nem
akart
elmozdúlni Sechem lakásából, inig Simeon meg nem Ígérte neki,
hogy nőül veszi öt. ígéretét meg is tartotta és származott tőle
Saul. Bárha nővére volt, mégis nőül vette. Hiszen a testvérekkel egy-egy iker nővér született, ezeket Jákob fiai nőül vették•
f
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Habár a Szentirás ezt határozottan nem beszéli, de kitetszik ebből
a mondatból is :  בל הנפש הבאה ליעקבAz összes személyek, akik
Jákobtól származtak, lementek Egyptomba, Jákob fiainak feleségein kiviil, ebből érthető, hogy fiainak feleségei is Jákob leányai
voltak. És. valának az összes személyek hetvenen Jákobéit kivül,
akivel hetvenegyen voltak. Hasonlóképen voltak Egyptomban
hetvenen a vének, Mózes pedig fölöttük. így létezik a világon
hetven nemzet, Izráel pedig erkölcsi tekintetben a hetven nemzet
fölött áll. Isten magas trónusa •körül
is
hetven
angyal
áll,
az
•
angyalok fölött pedig maga az Örökkévaló áldassék az 0 szent
neve.
 ״ ובני יהודה ער ואונןJelmda fiai pedig Ér és Ónan.^^ Chizkuni
szerint azért emliti az írás Jehuda elhalt fiait is, az Egyptomba
való lerándulás alkalmából, mivel Jehuda okozta, hogy Jákob
családostúl az egyptomi száműzetésbe ment. Ha ő ellenezte
volna, a testvérek nem adták volna el Józsefet és igy ők most
nem kerülnének Egyptomba. Ő hozott gyászt atyjára is, ezért
szólt Isten : Tudd meg, ha atyád gyásza elmúlik is, ha már Józsefet viszontlátni is fogja, akkor is emlékezetbe hozzák majd elhalt gyermekeidet, hogy a család általános öröme között te szomorú
és lehangolt légy.  ״Rácliel, Jákob feleségének fiai: József és Benjamin.^^ A többiknél nem emliti, hogy Jákob feleségei voltak, csak
Ráchelnél emeli ki a Szentirás ezt a körülményt, mivel Jákob Ráebeit szerette legjobban.  ״ כל נפש ששים וששösszes lélekszám :
hatvanhat.Azért mondja a lelkeket egyesszámba,  נפשmivel mindannyian egy Istent imádtak, tehát testben és lélekben, egyek voltak.

Jákob találkozása JózsefFel.
 ״ ואת יהודה שלחJelmdát pedig elküldé maga előtt Józsefhez.
Azért küldte őt előre, hog}^ utat keressen, mely Egyptom megkerülésével egyenesen Gosenbe vezet. Rasi szerint előre küldte,
hogy keressen számára lakóhelyet, ahol zavartalanúl folytathatja
szent tanulmányát. József maga fogta be lovait, hogy atyja elé
menjen. A Talmiul mondja : Két ember részesült rendkívüli tiszleletben, melyhez foghatóban más halandó nem részesült. Az első
Jákob volt, mert midőn József elébe ment, kíséretéhez szegődtek Egyptom összes nagyjai. A másik Jetró volt, mivel Mózes
elébe ment és vele Izráel nagyjai. A földi dicsőség és tisztelet
a menyei dicsőségtől kölcsönzi legfényesebb ragyogását. Hirt és
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dicsőséget vadászni hiúság. A való nagyságnak éppen úgy kövétkezése a dicsőség, mint jámbor léleknek a becsület: kereset
nélkül jön mindegyik. Igaz dicsőség csak a valódi érdem kisérője.
״József meglátván atyját, nyakába borúit és sirt.‘^^ Jákob
azonban nem borúit nyakába, mível a S'ma ima elmondása ideje
volt és imádkozott. József nem mondta el a S'ma imát, mivel ő
atya iránti köteles tiszteletet gyakorolt éppen akkor és aki a
a Tóra egyik parancsának teljesitésével van elfoglalva, föl van
mentve ugyanakkor egy másik parancsolatot teljesitésétől.
És mondá Izráel Józsefnek:  אמלתה הפעםMost csak egyszer
fogok meghalni. Én azt hittem, hogy kettős halállal múlok ki,
a jelen és a jövő életben. Mivel Isten megbüntetett azért, hogy
annakidején testvéreid után küldtelek és igy okozója voltam
halálodnak, aminek következtében az isteni dicsőség távozott tőlem,
most azonban, miután láttam arcodat, hogy még élsz, csak egyszer fogok meghalni, azaz: ebben az életben. Ez Rasi magvarázata.  תלדלת יצחקazonban másként fogta föl Jákob ezen kijelentését, szerinte igy mondotta Jákob. Mielőtt arcodat láttam,
hogy még élsz, olyan vo]lam, mint a halott, mert amióta széttépett véres köntösödet láttam, életem nem is volt élet, csak
tengődés, csak vergődés, csak vegetálás. Most azonban, minthogy
láttam, hogy még élsz, föléledtem és igy még egyszer meg fogok halni, ha majd halálóráni üt.
Szerintünk igy is lehet magyarázni: Nincs semmi, ami
annyira hatna az emberre, mint a halál gondolata. Ha a végcélra gondol az ember, az enyészet hideg, rideg, nyirkos szele
csapja meg az ember lelkét. A didergő szív megsajdúl, ahogy
átvonúl rajta az elmúlás gondolata és a képzelet fakó haraszttól
borított ׳sirhantok közé ragadja a révedező lelket. A kézből
ilyenkor kihúll a gyönyör kelyhe, a száguldó élet megáll egy
pillanatra az idő végtelenségének országútján és bánatosan köszönti azt a révet a hová öröktől fogva torkollik : a temetőt, a
sötét végállomást. Ilyenkor magába száll a lélek, maga előtt
látja a földi gyönyörök hiúságát, a mindennapi küzdelmek hiábavalóságát, megélénkül a szivében a szunnyadó vallásos érzés,
megfogadja, hogy jobb útra tér. Istent imád és ezentúl több
gondot fordít az égre, mint a földre, a lélekre, ^lint az él deletre. Ezért ajánlja a Talmud a bűn kisértése ellen legbiztosabb
és leghathatósabb óvszer gyanánt:  ״ ילכיר ילם המיתהa halálról
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való megemlékezést/^ Jákob ősatyánk, aki sohasem tért le az
erkölcs, az erény, a vallás, a szilárd hithüség teréről egy hajszálnyira sem, félt, hogy most, midőn elveszettnek vélt légkedvesebb fiát visszontlátja az öröm annyira erőt vesz rajta,,
hogy egy' pillanatra meg fog feledkezni Istenről és a földi öröm
hatalmába ejti, ezért folyamodott a bölcsek által ajánlott módszerhez, a halál gondolatához, ezért mondta :  ״ אמותה הפעםMost
már meghalhatok/^
Miután Józsöf kibontakozott atyja ölelő karjaiból szólt :
 ״ אעלה וארדה לפרעהFölmegyek ós jelentem Fáraónak és megmondom neki : Testvéreim és atyám háza, kik Kanaán földén
voltak, eljöttek hozzám. És lészen ha hivat titeket Fáraó és
kérdi: Mi a ti foglalkozástok? Hál mondjátok: Baromtartó emberek voltak a te szolgáid gyermekkoruk óta egész mostanáig,
mi is atyánk is.^^ Mivel pedig igen sok barmaink vannak, időnk
nem. engedi, hogy egyebekkel is foglalkozzunk. Néhányat testvérei közül : Reuben, Simeon, Lévi, Benjámin és Izakart vette
József és bemutatta Faraónak. Fáraó pedig mondá József testvéreinek : Mi a ti foglalkozástok ? Es mondák : Juhpásztorok a
te szolgáid mi is, atyánk is. Tartózkodni az országba jöttünk.
mert nincs legelője a szolgáid juhainak, mivel súlyos az éhsé cr
Kanaán földén, hadd lakjanak tehát szolgáid Gósen földén. És
szólt Fáraó Józsefnek, mondván: Atyád és testvéreid jöttek el
hozzád ; Egyptom országa előtted van, a föld legjavába helyezd
el atyádat. Es ha tudod, hogy vannak testvéreid között bátor, derék emberek, tedd őket felügyelőkké ama nyáj fölé, mely az
enyém .M ivel a nyájat pusztákon legelik, ahol vad állatok is
vannak, azért kell, hogy a pásztorok bátrak és erősek legyenek.
József bevitte atyját és bemutatta Fáraónak. ויברך יעקב את
 פרעהJákob pedig köszöntötte Fáraót. Az utóbbi kérdezte tőle :
Mennyi a te életéveidnek napjai ? Jákob felelt: Nem vagyok én
oly öreg, mint a milyennek látszom, a sok baj, bú és bánat
vénitett meg engem. Szüleim idősebbek voltak, de én olyan voltani, mint az idegen, mint a földönfutó. Nem volt állandó tartózkodási helyem és nem részesültem semmi örömben ez életben.
Chizkuni szerint. Istennek visszatetszett Jákob ezen kijelentése
mondván
neki: En megóvtalak Ezsautúl, Lábántól, Sechemtöl,
V
visszaadtam neked Dináht, Józsefet és mégis panaszkodtál, hogy
nem volt örömed az életben és hogy nem értél el magas kort,
büntetésül megröviditem életéveidet harminchárom esztendővel.
f
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annyival rövidebb lesz életed,, mint atyádé volt, azért a liarminéhárom szóért, melyet panaszképen elmondtál. Innen a tanulság,
hogy az ember éppúgy tartozik a rosszért Istent áldani, mint a
jóért, mivel mi nem tudjuk, hogy mi szolgál javunkra. Istentől
pedig nem •jő semmi rossz. Aki pedig panaszkodik mostoha sorsa
miatt, az Isten ellen vét, mert nem helyesli az ö eljárását, elhatározását és cselekedeteit. Az állandó szerencse hiúvá teszi az
embert, mig a baj magábaszállást, önismerést, erőkifejtést hoz
magával. A fájdalom gyötrelmes ugyan, de szelid emberi érzelmeket többször támaszt, mint a gyönyör hosszú folyama. Iskola
az, amelyből megerősödve, edzve és tisztúlva kerülünk ki.
Midras szerint Fáraó akkor, midőn Abrahám Abinieleeh házában megfordúlt, Abimelechnél tartózkodott. Abimelech lakosztályának alacsony ajtaja volt; fölötte pedig bálvány állt, úgy,
ha valaki ez ajtón be akart menni Abimelech lakosztályába önkénytelenül is
meg
kellett
hajolnia
és
igy*a
bálvány
előtt
hajolt
f
meg. Midőn Abrahám belépett az ajtó magától kinyilt, anélkül, hogy
Abrahámnak meg kellett volna hajolnia. Fáraó is ilyen ajtót és
bálványt alkalmazott lakosztályához, de midőn Jákob belépett
hozzá ismétlődött az a jelenség, ami Abimelech szobájánál Ábra- j
hám előtt történt. Ezért Fáraó csodálkozva kérdi: Hány éves
vagy? Mert azt hitte, hogy ő Abrahám. Jákob megáldotta Fáraót.
Egyptomban nem jár eső, hanem a Nilus folyó időnként kilép
medréből és megöntözi vizével a szántóföl leket. Jákob tehát
megáldotta Fáraót azzal, hogy a Nilus gyakran öntsön ki és
termékenyitse meg a földet. József eltartotta atyját, testvéreit és
atyjának egész házát kenyérrel, a gyermekek aránya szerint.
Számolva a gyermekek szokásaival is, akik a kenyeret elmorzsolják, tönkre teszik.
 ״ וילקט יוסףJózsef összeszedte az összes pénzt, amely ta^
láltatott Egyptom földén és Kánaánban a gabonáért, amelyet azok
vásároltak és beszolgáltatta a pénzt Fáraó házába. Midőn pedig elfogyott a pénz Egyptomban és Kánaánban, mind az egyptomiak
elmentek Józsefhez, mondván : Adj nekünk kenyeret, mert elfőgyott a pénz. József pedig mondái Adjátok ide *marháitokat és
adok nektek kenyeret, ha elfogyottt a pénz. És elvitték marháikát Józsefhez és adott nekik József kenyeret marháikért és ellátta
őket kenyérrel azon évben. Elmúlván ez az év, elmentek hozzá
a második évben és mondák neki : Nem titkoljuk uram előtt,
hogy bizony elfogyott a pénz és a marhanyáj uramhoz jutott,
r

r
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semmi sem maradt nekünk, csupán testünk és földünk.“ József
tehát adott nekik kenyeret földükért.
 ותן זרעAz egyptomiak kérték Józsefet, hogy adjon nekik
magot vetéshez. József pedig adott nekik. De hát itt önként
felmerül a kérdés : Hiszen József megjövendölte, hogy héc esz־
tendön keresztül nem lesz vetés és aratás ? Ha már most ád
nekik magot, joggal mondhatják, hogy József hamisan jövendölt ?
ügyde, midőn Jákob leérkezett Egyptomba, a Nikis mintegy
elébe jött és kiömlött a szántóföldekre, úgy, hogy az egyptomiak
belátták, miszerint Jákobbal megjött az áldás az országba.
Raulban szerint Jákob elhalálozása után ismét öt Ínséges év
jött Egyptomra, kiegészítésül a József által jövendölt hét inséges évnek, de mig Jákob Egyptomban élt, áldás volt az országbán. ״És jöttek az egyptomiak és szóltak Józsefhez : Miért haljunk meg szemeid előtt mi is, földünk is.  קנה אתנוvégy meg
minket és füldünket kenyéren és mi földestől leszünk szolgái
Fáraónak.“ Nachmanides szerint, azért beszéli az Írás, hogy
József csak földüket vette meg, mivel ők azt kívánták, hogy
József vegye meg őket szolgáknak Fáraó részére, földjüket
pedig vegye meg József önmagának. Ámde József csak úgy volt
hajlandó őket megvenni, ha magukat a földdel együtt eladják
Fáraó részére. Ezért említi az Írás, hogy József megvette a
földeket és a népet, amely földjét mivelje.
József Így szólt hozzájuk: Voltaképen nektek csak a termés
ötödrésze járna, négy rész pedig Fáraót illeti, de én könyörülétből átengedem nektek a négy részt, Fáraónak pedig adjátok
a termés ötödrészét. Így belátjátok, hogy úgy tekintelek benneteket, mint a föld tulajdonosait, amelyből bizonyos százalékot
adtok a királynak. De mivel attól tartott, ha kiki azt a földet
fogja mivelni, mely az övé volt, akkor idővel el fogják felejteni, hogy a föld nem tulajdonuk, hanem Fáraóé, ezért áthelyezte őket a városokba Egyptom határának egyik szélétől a
másikig. Csak a papok földjét nem vette meg,  לכהניםpH כי
mert törvényes illetményük volt a papoknak Fáraótól és élvezték illetményüket.

Vajchi

ויהי
Jákob végnapjai.
 ויחי יעקבBölcs Salamon mondja:  ״ באורח צדקה ח'יםA jótékonyság kíséretében hosszú élet jár.“ A magas életkort•
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kiérdemelhetjük jótékonyság, könyörületesség, szegények támogátasával. Bizonyos, hogy életünk sorsa, napjaink száma a csillagokban meg van irva. Van akinek jó és van akinek rossz a
csillagzata. Egyről az van megirva a csillagokban, hogy hosszú
életű lesz, a másikról, hogy élete napja korán le fog áldozni.
Ámde, aki jótékonyságot gyakorol, az erkölcsileg magasabban
áll, mint az ég csillagjai. Ezért mondották bölcseink, hogy a
jótékonyság oly nagy dolog, hogy annak érdeme az ég tróniisáig hat, vagyis magasabbra mint a csillagok állása. Jákob is
elérte már ama kort, mely számára meg lett szabva, mely a
csillagokban meg lett irva, de mivel Józsefet tizenhét éves koráig gondozta, táplálta, azaz mindaddig mig oldala mellöl távozott, ezért részesült abban az áldásban, hogy fia József öt is
táplálta még tizenhét esztendőn keresztül. Hogy tehát Isten
megjutalmazhassa Jákobot a József iránt taniisitott jótékonyságáért a részére kiszabott életkoron felül még tizenhét évig
kellett élnie.
Bölcseink kutatják az okát:  למה פרשה סתומהMiért van ez
a szakasz a Tórában a szokástól eltérően lezárva? Mivel Jákob
halálával, mely e szakaszban van megírva, Izráel szemei és
szivei elhomályosodtak, elsötétültek a sok szenvedéstől, a sok
bajtól, mely őket Egyptomban érte. Más nézet szerint, mivel
Jákob közölni kivánta gyermekeivel a megváltás idejét, a Messiás megérkezését, de az isteni dicsőség és ihlet távozott tőle,
úgy hogy szándékát nem valósithatta. A jövendölés forrása tehát
lezáródott benne. Midras szerint, Jákob megfigyelés! tárgyává
tette gyermekeinek neveit és azt találta, -hogy a nevekben
nem szerepeljem  חeh sem pedig  טt ami:  חטbűnt jelent, ezért
kész volt nekik utódai szenvedéseinek végét  קץmegjövendelni,
de látván egyszersmind, hogy neveikben :  קk és  צc betű sem
fordul elő, azaz :  קץa ״vég,“ azért nem közölte velük a véget,
vagyis : Izráel szenvedéseinek a végét.
 ויקרבו ימי ישראל למותJákob megérezte, hogy porteste
feloszlásnak indúl, lelke megsejtette a halál metsző fuvalmának
közeledtét, látta a halál hirnökét mindinkább közeledni, hallotta
félelmetes szárnyainak rémes suhogását, oda rendelte tehát fiát
Józsefet betegágyához, hog}^ hit alatt Ígérje meg neki, miszerint
halála után hült tetemeit Kánaán országba fogja vinni és ott eltemetni. Bachja mondja : A Szentirás e fejezetének elején igy
emlékezik meg Jákobról:  ויחי יעקבtehát Jákobnak nevezi, aztán
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pedig:  ״ ישראלIzráel^-nek. Mivel e név Jákob testi, anyagi, földi
dolgokra emlékeztet, mig e név: Izráel, lelki, mennyei, szellemi
javakra vonatkozik. Midőn Jákob Egyptomba érkezett, testi táplálkozásra volt szüksége, ezért mondja a Szentirás : 1יחי יעקב
Ugyde most, hogy lelke kibontakozni készült porhüvelyéből és
immár csak olyasmire volt szüksége, ami szellemének, lelkének
hasznára válik :  ״ ישראלIzráeE^-nak nevezi, mely név magasabb
szellemi, lelki tulajdonságaira vall.
• ״ ויקרא לבנו ליוסףÉs elhivatta fiát, Józsefet.B árh a Reuben
volt az elsőszülött mégsem öt, hanem Józsefet hivatta, mivel
József uralkodó volt Egyptomban és csak az ö hatalmában volt
Jákob végakaratát végrehajtani. És mondá neki : Ha ugyan
kegyességet találtam szemeid előtt, tedd kezedet csípőm alá éi
tégy velem igaz szívességet. Igaz szívességnek csak azt nevezhetjük, amit halottal szemben gyakorolunk, mivel a halottól
viszontszolgálatot nem várhatunk. ״Ne temess el engem Egyptóm ban.M ivel tudom, hogy Egyptom földje, pora férgekké fog
válni, midőn Isten Egyptomra tiz csapást fog mérni. Azért is
kívánt Kánaánban feküdni, nehogy az egyptomiáíc bálványként
imádják öt holta után.  וישבע לוÉs József megesküdött neki,
hogy akaratát teljesíteni fogja. Raniban mondja : Jákob bízott
volna József egyszerű ígéretében, szavában is, de lekötni akarta
öt esküvel, mert félt, hogy Fáraó Egyptomban akarja majd eltemettetni, hogy Jákob érdemében Isten áldásában részesüljön
az ország. De, ha József esküvel Ígérte Jákobnak, hogy hült
tetemeit elviszi Egyptomból. akkor Fáraó is -kénytelen-kelletlen
beleegyezik Jákob kívánságába.
שואב. אבןmondja: E s z ó :  ויחיbetűszáma: harmincnégy.
Ezzel azt akarja •mondani,  ויחי יעקבhogy Jákob igazi, voltaképeni életéve csak harmincnégy esztendő volt. Vagyis az a
tizenhét esztendő, József születésétől kezdve annak eltünéséig és az a tizenhét esztendő, melyet József közelében Egyptomban
élt. A többi évei nem számolhatók, mivel mostoha évek voltak, telve
bánattal, búval és szomorúsággal. Édes a lét érzete és becsesebb
minden földi kincsnél. Oh, de ha !;ideg, búteljes napok ami
örökségünk itt, akkor mi egyéb, mint örömtelen tengödés. Kedvés az élet és nag}\ajándék, de ha pályatársai: örök keserv, köny
és sóhaj, mi egyéb akkor mint terhes ajándék, súlyos nyomor, kert
virág nélkül, boldogság öröm nélkül. Bachja szerint, Jákob azért
kívánta Kánaánban, utódai egykori lakhelyén, örök álmát aludni,
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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mivel, Izrael országának a földje engesztelési hoz a vétkekért,
amint mondva van : pp  ״ העם דרושב בה נשואa népnek, mely e
földön lakik, vétke elengedtetik.Azonfelül Kanaán az ég kapúja, ahonnan az imák fölszállnak az égbe ás igy lelke onnan
egyenesen fog az égbe szállani.
 ושכבתי עם אבותיSzüleimnél fogok lakózni. Ebből tudjuk,
hogy az ember halála napján előre sejti, hogy lelke hová fog
kerülni. Jákob is elébb azt mondta: Szüléimhez fogok kerülni és
csak azután mondta: Vigyj el engem Kanaánba. Abból a körülményből, hogy Jákob szülei mellett akart feküdni, következtetjük, hogy igaz embert, igaz ember mellé kell temetni, gonoszát
pedig gonosz mellé. József felelt: ,,Én szavad szerint fogok cselekedni.“ ügy is értette : Miként te rendelkezel holttested hová
temetése iránt, úgy fogok én is cselekedni. En is meghiteltetem
majd testvéreimet, hogy vigyék fel csontjaimat Egyptomból ízráel országába.
 ״ וישתחו ישראל על ראש הטטהÉs izráei meghajolt ágya feje
fölé.^^ Ama örvendetes kilátásra, hogy.teste Kánaánban fog nyugodni, meghajolt az isteni glória előtt, mely minden haldokló
feje fölött van. Más nézet szerint azért hajolt meg ágya fölött,
mintegy hálát adva Istennek, hogy ágyából néni származott
gonosztevő^ mivel összes gyermekei derék, becsületes, jellemes
és vallásos emberek voltak. Maga József, akinek környezete
bálványimádókból állt, megmaradt a maga vallásosságában és
igaz isten hitében. Itt teljesült különben József álmának ama
része, hogy a nap leborúlt előtte, mivel Jákob, József készséges
Ígéretére, köszönet jeléül, meghajtotta magát előtte.
הדברים האלה. ״ ויהי אחרEzen események után mondták Józsefnek: íme atyád beíeg.^‘ Jákobig nem létezett betegség. Az
ember, ha megöregedett, hirtelen meghalt. Ez igy nem volt jó,
mert bárha kellemetlen a betegség és sojvasztó a szenvedés, de
ezek a szeretet követei, javulásunk czéljából. A fájdalom és a
betegség tisztitó erővel birnak, ezek a lélek esztergályosai, melyek a csomókat és kinövéseket lemetszik és a lelket tisztítják.
Ez a csiszolás, ez a metszés, ez a tisztítás talán kellemetlen,
talánjalkalmatlan, talán fájdalmas is,^ de fényt és alaktisztaságot
ad. Jákob kérte Istent, hogy teremtse a betegséget, a halál ezen
hírnökét, elŐfutárját, mely figyelmeztesse öt bekövetkezendő halálára, hogy igy kellő időben rendelkezhessék és megáldhassa
fiait közvetlen halála előtt. Jákob könyörgésére, adta tehát Isten
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a betegséget. Midőn Jákob erejét hanjatlani érezte, elküldte
Efrájimot, aki rendesen nála tartózkodott, Józsefhez, hogy közelje
vele Jákob gyöngólkedését.  אבן שואבmondja: Ha József atyjával
egyedül volt, mindég kerülte a beszédfonalat és a kérdést, hogy
miként került ö Egyptomba. Egyizben nem térhetett ki a felelet
elöl és azt mondta: Eltévedtem, midőn testvéreimet kerestem és
Egyptomba kerültem, ahol rabszolgának vettek. Bárha ez nem
felelt meg a valóságnak, szükségből, testvérei iránti szeretetböl
valótlant mondott.
״ ויתחזק ישראלIzráel erőlködött és felült az á g y ra .Á m b á tor József a fia volt, az uralkodó iránti tiszteletből felült és togadta öt. Mózes is kellő tiszteletben részesítette Fáraót, mivel az
államfőt tisztelni tartozunk. Jákob mondta Józsefnek: Isten megÍgérte nekem, hogy a tizenkét törzsön kivül még egy törzs fog
származni tőlem, de nem igy történt. Most tehát jól tudom, hogy
egy törzsöt kétfelé kell választanom, hogy kettős részt vegyen
Izráel országának birtokából. Te lész e törzs, fiaid: .Menasse és
Efrajim egy-egy külön részt nyerjenek az osztalékban, miként
líeuben és Simeon igy örököljenek’ ők. Ezt Ráchel iránti szeretétből tette. József pedig Ráchel elsöszülöttje volt.
 ואני בבאי מפדןTudom, hogy neheztelsz reám, mivel anyádat nem temettem cl a Machpéla barlangban, téged mégis térhellek ama kivánságommal, hogy Kanaánba vigy és szüleim
mellé temess, de anyád az úton halt el. Sőt Bész-Lochembe sem
vittem öt, holott közel valék oda, midőn meghalt. Ám tudd meg?
hogy ez Isten akaratából kifolyólag történt. Mivel Izráel fiai
majdan Nebuzradon által fogságba kergettetnek és útjuk elvezet
Ráchel sirja mellett, ekkor Ráchel lelke imádkozni^ fog a fogságba induló utódaiérf!
 ״ וירא ישראל את בני יוסףizráel meglátta József fiait.“ Hogyan látta, hiszen az írás tanúsága szerint szemei elhomályosodtak úgy, hogy nem láthatott? Eszével felfogta, hogy ezek József fiai. Józsefet pedig hangjáról ismerte föl. Jákob készült
József fiait megáldani, ekkor Isten dicsősége távozott tőle, mivel
gonosz emberek fognak tőlük származni. Efrájimtól Jeróbeám és
Achab, Menassetöl pedig Jéhu és gonoszlelkü fiai. Csodálkozva
kérdé tehát:  מי אלהKik és mik ezek, hogy az áldásra méltatlanők? Mire József felelt: Az én fiaim ezek, akik törvényes házasságból származtak tőlem. Legott elő is mutatta a házassági
okmányt  *כתוכהJózsef, könyörgésére aztán Isten dicsősége visszaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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tért Jákobhoz. Mire Jákob azt mondta Józsefnek: ״Hozd őket
ide hozzám, hadd áldjam meg őket.“
 ״ ועיני ישראל כבדו מזוקןIzrael szemei nehezek voltak a vénsógtöl/'  תלדות יצחקmondja : Az ókorban úgy volt szokásos, lia
valaki embertársát megáldotta szemeit erősen reá szegezte, hogy
Így az áldásnak foganatja legyen, de mivel Jákob szemei már
gyöngék voltak és nem láthatott jól, kezeinek tapintásáv^il akarta
pótolni gyöngült látóképességét, ezért mondta Józsefnek : Hozd
őket ide hozzám, hadd tegyem fejeikre kezeimet, hogy megáldhassam őket. Idővel az emberek testi szervezetei és velük együtt
a látképesség gyöngült, ezért általános lett a szokás az áldásnál,
hogy az áldó kezeit teszi a megáldandó fejére. ״És mondá ízráel Józsefnek: A te arcodat látni sem reméltem és ime látnom
engedte Isten magzatodat is.^^
 ויוצא יוסף אתם מעם ברכיוJózsef elvette őket térdei közül
és állitotta Efrájimot Jákob balja, Menasset pedig Jákob jobbja
elé. Ekkor kinyújta Izráel jobbját és rátette Efrajim fejére, noha
ez a fiatalabb volt és a balját Menasse fejére.  שכל אות ידיוmeggondolva rakta kezeit, előre tudta, hogy József Menasset allitja
jobb keze felé. Próféciái látomása volt, hogy Efrajimtól jobb
gyermekek fognak származni, ezért tette jobb kezét az ő fejére.
Megtehette volna, hogy Menasset bal keze felé állítsa, de nem
akarta őt megszégyeníteni, tehát meghagyta őt abban az állásbán, ahogy József állitotta őt, csak kezét.irányította úgy, hogy
jobb keze Efrajim fején nyugodott.  כי מנשה הבכורMivel Menasse
elsőszülött volt, nem akarta Őt szégyenbe hozni és bal kezének
átellenébé állítani. Chizkuni és Bachja igy magyarázzák : כי מנשה
 הבכורBárha Menassé volt az elsőszülött és öt illete volna meg,
hogy Jákob jobb kezét fejére tegye, de utódait vette tekintetbe,
akik nem lesznek jók, ezért csak bal kezét tette fejére. Es
megáldotta őket, mondván: ״Az angyal, aki megváltott engem
minden bajtól, áldja meg a fiukat és^ neveztessék rajtuk az én
nevem és atyáim Abrahám és Izsák neve וידנו ל ר ב ב ק ר ב הארץ
és }!álként szaporodjanak solcjasággá a földön.“
Látván József, "hogy atyja jobb kezét teszi Efrájim fejére,
visszatetszett szemeiben és megfogta atyja kezét, hogy eltegye
azt Efrajim fejéről Menasse fejére. És mondá :•Ne úgy atjám,
mert ez az elíoszülött; tedd jobbodat az ő fejére. De atyja vonakodott és mondá:  ידעתי בני ידעתיÉn is tudom, hogy Menasse
az elsőszülött és nagy néppé lesz, de öcscse nagyobb lesz nála0
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nál. Menassétül (íideon fog* származni, aki dicső győzelmet szeréz Izráelnek fegvvereiv(‘!, de Efrajimtól Józsua fog származni,
aki Izráel számára elfoglalja Kannán országot, aki a Tórát fogja
terjeszteni Izraelben, háborút vezet a pogányok- ellen, aki Gibeónban megállitja a napot, hogy legyőzhesse a pogányokat és a
holdat Ajolon völg\״ében, hogy hosszabb legyen a nap és ideje
legyen az ellenséget letiporni.
,
 תלדות יצחקmondja: házért nem szólt József mindjárt és
engedte, hogy Jákob előbb áldását elmondja'és csak aztán figyelmeztette őt a tévedésre, mivel eleinte azt hitte, hogy mindkettőt
ki akarja tüntetni, Efrajimot azzal, hogy jobb kezét az ő fejére
teszi, Menasset pedig azzal, hogy szebb áldást mond reá, de midön látta, hogy az áldásmondásban' mindkettőt összefoglalta és
egyformán áldotta meg őket, visszatetszett szemeiben és el akarta
vonni atyja jobb kezét Efrajim fejéről Menasse fejére. Jákob
azonban azt mondta neki:  ידעתי בני ידעתיEn két dolgot tudok.
Tudom, mivégből teszem jobb kezemet Efrajim fejere, de azt is
tudom, hogy egyformán áldottam meg őket, tehát mindazt tudom,
amit te gondolsz felőlem és jelen cselekedetemről. Ám tudd meg
hogy Efrajimnak még nagyobb áldást is adok. Ha Izráelben az
atya gyermekét megáldani fogja igy szóljon: ישימך אלהי□ באפרים
 ״ וכמנשהOlyanná, tegyen Isten téged, amilyen Efrajim és Menasse.“ Első sorban Efrajimt emlitsék. Azután külön megáldotta
Józsefet és közölte vele, hogy Izráel fiai idők múltával rabságbán fognak sínylődni, aztán pedig dicsőségesen fölszabadúlnak.
És mondá Izráel Józsefnek: íme én meghalok, de Isten veletek
lesz és visszaviszen titeket atyáitok földére. Ez a jövendölés
Izráel majdani fölszabadulását jelenti. ״És én adok neked
 שכם אחד על אחיךegy részt testvéreid fö lö tt,a z a z : Te kettős
részt nyersz a birtoklásban, mivel az elsőszülöttséget reád ruháztani, az elsőszülött pedig mindenkor két rész osztalékot nyer az
örökségből. Ezért Efrajim és Menasse egy-egy részt fog örökölni,
miként Reuben és Simeon. Mivel pedig azzal terhellek, hogy
holttestemet Kanaánba vidd és ott eltemessed, ezért külön jutalomban részesítelek. Eniori földjét, amit Izráel elfoglal, •neked
adom, azonfelöl pedig még Sechem városát, ahd csontjaid eltemettesenek.
%t

Jákob búcsúzik gyermekeitől.
%

Jákob hivatta fiait és jelenteni akarta nekik, hogy mi fog
történni  ״ באחרית הימיםaz idők végében.K özölni akarta velük,
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hogy mikor fog megérkezni a Messiás, de ekkor Isten glóriája
elvonult tőle, ú^y hogy kénytelen volt más tárgynll beszélni.
És szólt:  ראוכן ככרי אתהReiiben (‘׳Isöszülöttem te, erőm és tehetségem zsengéje.  יתר שאת ויתר עזTéged illetne az elsösztilöttség, a
papság és a kormányzás.  ת^^לות ין!חקszerint, mint elsdszülött Kenbent illette volna a papság és annak előnye : a föld gyümölcsének zsengéje, a tészta elseje és az áldozatok elseje. Mindez a
tied lett volna,- de mivel hiitélén voltál mint a viz, ezért nem
részesülsz mindezen előnyökben. lUert megzavartad atyád fekhelyét. Azt mondtad : Én az elsőszülött vagyok, ha már most atyámnak nem lesz több gyermeke az örökségből nagyobb rész jutt
reám. Ezért elvonom tőled az elsőszülöttségi tiszíséget. Mivel
pedig meszentségtölenitetted atyád fekhelyét, ezért elvonom tőled
a papságot.
Aztán Simeon és Lévihez foi'dúlt mondván : שמעון ולוי אחים
Simeon és Lévi testvérek, egy nézeten, egy elhatározásban voltak Sechem és Józsefre vonatkozólag. Mindkettő káros, vétkes
cselekedet volt. Más nézet szerbit igy gondolta: Simeon és
Lévi testvérként mutatkoztak Dinahval szembeii, de nem József
iránt, akit a gödörbe dol)tak és eladták.  כלי חמם מכרותיהםEz
a fegyver, ez a természet nem a tieíek, ezt Ezsautól raboltátok,
mert az ilyen eljárás Ézs.aufa, de nem Jákob fiaira vall. בסודם
 ״ אל ת ס א נפשיTanácsukba ne jusson az én lelkem.‘‘ Ez alatt
azt értette, ha majd Simeon törzséből származó Zimri egész törzsével oda lép Mózes elé hetvenkedve és midjanita nőt hozva
igy szól Mózeshez: Nőül vehetem-ií ezt az idegen nőt vagy sem?
Ha azt mondod :.nem! Szólj! ki engedte meg neked, hogy Jetró
leányát nőül vegyed ? Ennél a szégyenletes esetnél ne neveztessék nevenij Ezért a Szentirás igy származtatja le Zimrit p זמרי
 ״ סלוא נשיא בית אב לשמעוניZimri S zóIú fia, Simon ősi házának
fejedelme,“ de nem emliti Jákob nevét. בקהל□ אל תהד כבודי
״Gyülekezetükkel .ne egyesülj becsületem!“ Ez alatt azt értette,
ha majd a pártütö Kóracht emliti a Szentirás, ne történjék liiyatkozás Jákob nevére. Amint tényleg olvassuk: ויקח קרח ב| יצהר
״ בן קחת בן לויPártot ütött Kórach Jit^zhor fia, Kehosz fia, Lévi
fia,“ de nem mondja Jákob fia. □ !  ״ א ר ד אAtkozott a haragjuk.“
Isten bénitsa meg haragjukat, hog}^ vele senkinek ne árthassanak.
Rasi szerint ebből is látjuk Jákob rendkivüli szeretetét fiai iránt.
: Fölindulásában is nem őket átkozza, hanem csak ^ haragjukat
szólván : ״Átkozott a haragjuk.“  ״ אחלקם ביעקבElosztom őket
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Jákob közé és szétszórom Izráelben/^ E10szt01n>^és szétszórom
ókét, hogy kárt ne tehessenek, Simeontól származzanak tanítók
és Írók, akik be lesznek osztva, ogy-egy helységre egy-egy tanító
és író. Lévi utódai pedig szétszórva lesznek a mezőkön, ahol a
tizedek és ajándékok behajtásával lesznek elfoglalva.
י
Midőn Jehuda látta, hogy atyja feddöleg szólt Reuben, Simeon és Lévinek, szégyenkezve hátravonúlt, mert tartott tőle,
hogy őt is megrója. Ekkor atyja szeretettel fordáit feléje és
szólt: Te nem vagy olyan mint fivéreid. ״Téged dicsőítenek testvéreid.“ Kezed elleneid nyakán lesz. Mivel elleneid futni fognak élőtted, futásközben hátat fordítva neked, ezért kezed nyakán lesz.
״Meghajolnak előtted atyád fiai.‘^ Mivel több felesége volt, nem
mondta: anyád fiai, hanem atyád fiai, tehát jazok is, akik nem egy
anyától valók.  ״ גור אריה יהודהFiatal oroszlán J e h u d a .I tt megjósolta Jákob, hogy Jehudától fog származni Dávid, aki kezdetben
olyan lesz mint fiatal orszlán Saul király uralkodása alatt, aki gyözelemhez segíti Izráelt a harctéren, de Saul halála után olyan lesz
mint vén oroszlán és király lesz Izráelben, mint ahogy az
oroszlán királya az állatoknak. Ama gyanú alól, hogy te ölted
meg Józsefet, tisztáztad magadat, mivel bebizonyúlt, hogy azt״
mondtad testvéreidnek: ״Mi haszna, ha megöljük fivérünket.
Mivel pedig Támar eseténél önként bevallottad, hogy neki igaza
van, ami által megmentetted öt a halálbüntetéstől, azon jutalombán fogsz részesülni, hogy tőled Sadamon király fog származni,
akinek idejében Izráel zflvartalan nyugalomban fog élni.
Nem fog távozni a kormánypálca Jehudától és fejedelmekét fog ajándékozni Izráelnek,  עד בי יבא שילהmindaddig mig a
Messiás elérkezik és a kormányzást átveszi, akinek minden 01daláról ajándékot és áldozatot hoznak. Szerintünk a Széntirás
ezen mondata magában foglalja és kifejezésre juttatja Izráel
szomorú sorsát egész történelmi múltján és jövöjén keresztül.
Népünk története megviselt vén szikla, mely a fájdalom vesszőcsapásainak ütésére bőségesen ontotta az örök erkölcs szellemét ^
kopár színén gyümölcs érlelődött, érőt gyarapító erkölcsök zsengéi.'Minden korszakban, minden időben támadtak ellenségek,
akik Izráelt gyűlölték, üldözték és kínozták. Nem volt egy talpalatnyi föld, ahol nyugodtan letelepedhetett volna, mint üldö^fftt
vad országról országra vándorolt, mindenkitől félreismerve.,
mindenkitől kitaszítva, a társadalom páriája volt, akivel mindenki kénye-kedve szerint bánhatott. És az isteni gondviselés
szándékkal juttatott ilyen sorsot Izráelnek, hogy üldözve, kitaszítva.
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vándoroljon nemzettől nemzethez, hirdesse, terjessze az Egyisten
igéjét szünet-szüntelcn, mindaddig, mig a megváltás ideje elérkezik és az összes népek elismerik, hogy egy az Isten és egy
a neve. Ezért mondta Jákob:  לא יסור שהט מיהודהNem fog távozni a büntető vessző Jehudától, Izráeltől,  ומחוקקés törvényhozók mindenkor felülkerekednek  מבין רגליו, a társadalom legalsóbb rétegeiből, akik Izráelnek törvényeket szabnak, vérlázitó,
emberi méltóságot gyaJázó törvényeket. És ez mindaddig tart
 עד בי יבוא שילהmig megérkezik a Messiás  ולו יקהת עמיםés
oda sereglenek hozzá az összes népek és elfogadják az Egyisten tanát.
'
Baclija mondja: , עד כי יבא שיילדazt jelenti, liogy Jehuda
uralma kezdődik, ha majd Mózes föllép királyként, amint mondva
van :  ויהי בישורון מלךKirály lészen Mózes Izráel fölött. ,שיל ד
szó betűinek számértéke megfelel  משהbetűszámának. לגפן
 ״ עירד,A szölötöhöz köti csikóját.‘^ Jehuda országában annyi
bor fog teremni, hogy egy-egy szölötö termését egy־egy csikó
tudja behordani. Annyi lesz a bor oszágában, hogy a sok élvezettöl pirosak lesznek a szemek. Oly sok tejben fog bővelIcedni, hogy annak élvezésétől fehérek lesznek ,a fogak. Baclija
szerint azért fordúl elő a Jehudáról szóló eme fejezetben az
alfa-betta minden betűje csak a  ״ דיןz“ betű nem, mivel ezzel
a Szentirás jelezni kivánta, hogy az összes győzelmeket, miket
Dávid háza a csatamezőn elért, nem  כלי זייןfegyverrel lett elérve
hanem csupán Isten csodás segítsége következtében. Továbbá :
Ezért fordúl elő Jehuda nevében Isten szent nevének összes betűin kivUl még a  ״ דליתd,“ mivel ő Jákob negyedik fia volt.
(A héberben  דa négyes számot is jelzi.) Uralma pedig hasonllt a naphoz, amint mondva van:  ״ וכסאו כשמש נגדיTrónja
olyan mint az előttem ragyogó nap.^^ Valamint a nap a teremtés
negyedik napján lett alkotva, úgy Jehuda is a negyedik fia
Jákobnak és miként a nap, ha ragyog az égen, mind erősebben
süt, úgy Jehuda uralma is mind hatalmasabb és erősebb lesz.
! ״ זבלון לחוף ימים ישבZebulon a tengerek partján lakik.“
Hajókon viszi áruit és Izakart eltartja, aki a szent tudomány
buvárlásában lesz elfoglalva
és nem kereshet. Zebulon érdeme
o
oagyobb lesz mint Izakaré, mert, ha Zebulon nem tartaná el
Izakart, emez nem szentelhetné életét a Tórának. Ezért eniliti a
Szentirás Zebulont Izakar előtt, mivel Zebulon érdeme, hogy
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segíti a szent tudománynyal foglalkozókat, nagyobb mint azoké״
akik a tanulmánynyal foglalkoznak.
״ יששכר חמור גרםIzakar (*sontos szamár.‘^ A szamárnak
nagy esontjai, de kevés húsa van, úgy azok is, akik a Tóra
tanulmányozásának szentelik életüket, testileg soványak, ■mivel
a Tóra megtöri, megviseli a testei.  ״ רובץ בין המשפריםHeverész
a cserények közt.^^ Valamint a szamár szüntelen talpon van és
ha pihenni akar lefekszik a helys( g határán, úgy a vallásbölesek is szüntelen, éjjel-nappal szakadntlanúl görnyednek szent
könyveik előtt és alig  יengednek m igiiknak kevés nyugalmat és
pihenést.  ב1 וירא מנוחה כי טBelátta, hogy a Tóra tanulmányozásához nyugalom és gondt.ilans ig szükségeltetik. Aki vele foglalkozik nem nézhet kenyérkenísés útin és nem mehet háborúba.
 ״ רט שכמו למבולMeghajtá villát teherhordásra.^^ Ezzel azt
akarja mondani, hogy a hittud( snak sokat kell tűrnie és megaláztatást viszonzás és megtorlás nélkül elszenvednie. ויהי למם עובד
Azt jelenti, hogy Izakar Izrael (‘׳rkölesi terhét fogja viselni válIán. Az ö hivatása lészen Izráelt hitre vallásra oktatni és a
rituálékat elintézni.
 ״ דן ידין עמוDán ítélni fogja nipét.^^ Ez alatt a hős Simsón értendő, aki Dán törzséből S'.ármazott. 0 bírája lészen ízráelnek, aki uralkodó módjára fogja népét vezérelni és számos
íiliszteust megölni, de nem fegyverrel, hanem szamár álkapcával. A Szentirás kígyóhoz hasonlítja Dánt. Valamint a kígyó
esöndben nesztelenül öli az embeieket, úgy Simson egyedül és
harcriadó nélkül fog ezer fíliszteust megölni. És miként a kígyó
mérge éget, úgy fogja Simson is a filiszteusok gabonáit elégetni.
Ugyanis fogott háromszáz rókát, üszhöt rakott rájuk és a filiszteusok gabonáira eresztette ö׳ket és (dégette termésüket. Mikor
ez a filiszteusoknak tudomására jutott, hadat üzentek Izráelnek.
Erre Izráel táborából háromezer ember elment Simsonhoz, hogy
öt megkötözve kiszolgáltassák a filiszteusoknak, megértetvén
vele, hogy a filiszteusok hajlandók a háborútól elállani, ha öt
kiszolgáltatják neki. Simson pedig azt mondta nekik : Ha megesküdtök nekem, hogy nem öltök nu^g, akkor megengedem, hogy
megkössetek. Krre meg is esküdtek, mire két új kenderkötéllel
erö^sen megkötötték öt és elvitték a filiszteusoknak. Ezek meglátván a megkötött Simsont, örömükben láncolni és trombitálni
kezdtek. Ekkor Isten szelleme mep:s-׳:árta Simsont, a kötelek
lemállottak kezeiről. 0 pedig fogott szamárálkapcát és megölt
vele háromezer fíliszteust.
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 ״ לישועתך קויתי ייSegítségedben reménykedem Istenem.‘־
Jákob látnoki szemeivel behatolt a késő jövőbe és megtudta,
hogy Simson lészen Izráel utolsó birája. Bárha Sámuel, aki utána
következett is biró volt, de neki nem kellet annyit harcolnia. Ezért
mondta Jákob: Jóllehet, hogy Simson a filiszteusoknál fogja életét
veszteni, mindazonáltal  ״ לישועתך קויתי ייSegítségedben reménykedem Istenem, a jövőre nézve is, hogy Izráelt megvédelmezed
ellenségeivel szemben. Rasi szerint maga Simson fohászkodott
eképen, midőn a há^ oszlopait,’ melynek tetején háromezer filiszteus mulatott, megragadta és szólt:  תמות נפשיAm halljak
én is meg a filiszteusokkal együtt, csak kölcsönözz erőt Uram Istenem, hogy megboszúlhassam magam elleneimen. Ekkor visszatért ereje, megrázta a ház oszlopait, mire a ház beomlott és
maga alá temette Simsont is, de az összes egybegyült filiszteusokat is.
 גד גדוד ינודנוUadba csapatok törnek be, de ö sarkukra lép.“
így értette ezt Jákob, Gad törzse testvéreitől kisérve átkel a
Jordánon, harcol a pogányokkal, legyőzi Őket, aztán elferdül
Izráel országától, megszerzi tartományát Izráel országán kivül,
hazajön a harcmezőről sértetlenül, vesztesség nélkül.
^
 מאשר שמנה לחמוÁserről! Kövér a • kenyere és ő adja a
királyi csemegéket. Tőle veszik az olajat, mely birtokterületén
bőven terem,  נפתליNaftali birtokán a termés oly gyorsan érik,
mint a milyen gyorsan fut, száguld a szarvasünő. דנתן אמרי שפר
Gyümölcse fölött áldást fognak mondani. Más nézet szerint Jáköb megjövendölte, hogy Naftali törzséből tizezer ember gyorsan fog fegyverkezni Sziszró hada ellen, oly gyorsan, mint ahogy
a szarvas fut. Es e háború következtében Debora és Barak
dicséneket fog zengedezni. Midras mondja: Ézsau me.g akarta
akadályozni, hogy Jákobot a Machpéla barlangba temessék, ekkor a testvérek Naftalit, a gyorslábút, Egyptomba'menesztették, hogy
hozza el a szerződést, melyben Éz^u elismerte, hogy Jákob megvette
Ezsautól a barlanghoz való jussát. Csakhogy inig Naftali oda
volt, Chusim Don fia mogölte Ézsaut. Mások azt állítják, azért
hasonlította Jákób Naftalit szarvasünőhöz, mivel ezeket gyorsfutásuk következtében levélhordásnak használták fel.
 בן פורת יוסףJózsef kedveit gyermek, aki csak látja megkedvjeli, Egyptom leányai a ház kerítésére és falaira álltak, hogy
szépségét megbámulhassák, midőn a székváros utcáin körüljárt.
Más nézet szerint, midőn Ézsau Jákob elé jött és Jákob bemuf

p
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tatta neki feleségeit, József anyja elé állt, lábujjaira ágaskodott,
hogy testével egészen eltakarja annyját, aki nagyon szép volt
és József félt, liogy Ezsau megszereti és erőszakkal elveszi.
Ezért mondta Jákob neki: Mivel magasra ágaskodtál, liogy anyádat elfödjed, ezért abban a jutalomban részesülsz, hogy a nők a
te szépségedet bámulják.  עלי עיןMagasabban állsz a szemeknél,
illetőleg a rossz szem nem árthat neked.  ״ וימרירוהוElkeserítették
őti^^Potifar és felesége.  רבו1  ״lövöldözték őt:^^ testvérei. וישימהו
 ״ בעלי חציםÉs üldözték őt a nyílások חצים “־alatt ״felezők,
osztók“ is érthetők, azaz: testvérei akik hivatva vannak vele ősztozkodni az örökségben, gyűlölték öt. ״De rendithetlen marad
az ö ijja“, uralkodó lett.  ויפזל זרעי ידיוüjjait ékesíti Fáraótól
nyert arany gyűrűje. Mindez lett József osztályrésze מידי אביר
 יעקבJákob hatalmas Istenének kegyéből. משם רעח אבן ישראל
Onnan eredt nagysága, hogy Izráel fölött úrrá emelkedhetett.
 ״ בנימין זאב יטרףBenjámin ragadozó farkas.“ Arra vonatkozik, hogy Benjámin törzsére, mely csúfos dolgot miveit egyházi
átkot szórtak. Izráel többi törzsei ennek következtében minden
összeköttetést megszakítottak Benjámin törzsével és nem akartak
velük összeházasodni. E törzs fiai ezért kénytelenek voltak nőkét elragadni testvértörzseiböl. ״Reggel martalékot eszik, este
pedig zsákmányt oszt.“ Azaz, előbb SauJ király, Benjámin törzsének számlázottja, fog ellenségeitől sok zsákmányt elragadni,
utóbb pedig ugyancsak törzséből eredő Eszter és Mordechai !lámán
házát, vagyonát fogja birni.

Jákob halála.
 ״ וזאת אשר דבר להם אביהם ויברןד אתםEz amit szóit hozzájuk atyjuk és megáldá őket.“ Jóllehet, hogy egynéhányát gyérmekeinek fedte és megszégyenítette, mégis egyformán megáldotta
őket. Aztán végrendelkezett, szólván: ״Én betakarittatom népem^׳׳hez; temessetek el engem .atyáimhoz, azon barlangba, mely
Efrónnak, a Chittinek mezején van.“ Ramban szerint, bárha csak
Józsefet eskette meg aziránt, hogy vigye el öt Kanaánba, mégis
valamennyien vitték el öt. ״Oda temették Abrahámot és nejét
Száraht, oda temették Izsákot és nejét Rebekát és oda temettem
Leállt.“ Azért mondja oda t e m e t t é k Izsákot, tehát a liarniadik személyben, bárha ő maga temette el, de mivel Ézsau is
segítette ebben néniikép, ezért nem mondta egyesszániban, mivel
az érdem nem kizárólagosan az övé. ügyde Ezsaut sem akarta
f

f
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megnevezni, ezért mondta: ״oda temették/^ Azzal pedig,
hogy Leáht is odatemettem jogot szereztem magamnak, hogy
engem is oda temessenek. Többnek már nem jutott hely a barlángban, ezért nem kivánta József, hogy öt is oda temessék.
Midőn Jákoli holttestét Kanaánba vitték Elifaz fia, Cefó nagy
sereggel jött, hogy megakadályozza Jákob temetését, de József
az ö embereivel lekaszabolta őket, az ö embereiből pedig, egy
sem esett el. Cefót és főbb embereit pedig fogságba vetette,
ahol József haláláig fogva maradtak.^
 ״ ויגוע ויאסף אל עמיוÉs elhunyt és betakarittatott népéhez.
A Talmud mondja : Jákob nem halt meg, ezért nem olvassuk
elmúlása leirásával e szót: ״Meghalt.‘^ Mire azt kérdik, hiszen
azt beszéli a Szentirás, hogy bebalzsamozták öt, kell tehát, hogy
meghalt legyen ? Ámde a Talmud e kijelentése úgy értendő,
hogy azért nem emliti a Szentirás, hogy Jákob m e g h a l t ,
mivel Jákob a hittudományba avatott be sok tanítványt, ha tehát az ö eszméit, gondolatait, tanait említik, a mester ajkai
mozognak a sírban és igy olybá veendő, mintha még élne.
ויבכו אתו מצרים שבעים יום
egyptomiak siratták 0t hétven nap ig.N egyven napig amíg a bebalzsaniozsás ideje letelt
és a rendes harminc gyásznapon kere'^ztül. ״Az orvosok bebalzsamozták Izráelt.^^ Tulajdonképen az orvosok csak utasítást adtak, hogy miként történjék a bebalzsaniozás, ez utasítás szerint
aztán Jákob fiai eszközölték a bebalzsam ozást, de az orvosoktól
nem •ngedték, megérinteni Jákob testet. És szólt József Fáraó
házának: Ha ugyan kegyességet találtam szemeitekben, mondjátok meg Fáraónak: xVtyám megesketett engem mondván: íme én
meghalok. Síromba, melyet vásároltam magamnak, temess id
engem. ״Es mondá Fáraó: Menj fel, temesd el atyádat, amint
megesketett té g e d v a g y is mivel megesketett téged, külömben
nem eresztettelek volna el, de esküszegésre nem kényszerithetlek.
 ״ ויעל יוסף ל קב ר' א ת אביוJózsef fölment atyját eltemetni.^״
Ilyen sorban ment fel ö és kisérte : Legelöl József, öt követték
Fáraó legfőbb állanitisztjei, utána a vének, aztán Egyptom
•• • •
öregjei, ezeket követte József háznépe, aztán a szekerek és sok
lovasság, végül tömérdek gyalogos nép, ״És a tábor igen nagy
volt.*^‘ Mivel azon angyalsereg is hozzá csatlakozott, mely életében őrizte öt és állandó kíséretét képezte. ויבאו עד גר! האטד
?jFs érkeztek az Átad szérűig.K anaán királyai, harcoltak Izsmael királyaival és midőn látták, hogy József koronáját atyja

...
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koporsójára tette, ök is oda aggatták koronáikat Jákob koporsójára, ezért nevezték e helyet  האטדp ־גnak, ami annyit jelent,
hogy a koporsót tele aggatták koronákkal.
 וישב יוסף מצרימה הוא ואחיוJózsef és testvérei visszatértek
Egyptomba és mindazok akik fölmentek vele atyját eltemetni.
Rasi mondja : Midőn fölmentek a temetésre, az egyptomiak előre
menjek, utánuk pedig József és testvérei. Hazamenet'azonban engedték, hogy József és testvérei elől menjenek, ők pedig követték ,őket, mivel szemtanúi voltak ama nagy kitüntetésnek, amelyben a királyok Jákob koporsóját részesitették. József testvérei
látván, hogy atyjuk meghalt. Mivel József az étkezés alatt külön asztalhoz ült, azt hitték, hogy neheztel reájuk. Pedig ez távol
volt Józseftől, de midőn atyjukéit, a testvérek egy asztalnál ültek vele •és ^atyjuk a kenyér fölötti áldást elmondta, de most,
Jákob halála után ez a tisztség Józsefet illette volna, mivel ő
volt a házfeje, ámde ő mint ifjabb testvér nem akarta e tisztséget vállalni és külön asztalhoz ült. Ezért elküldték Bilha fiait
hozzá azon üzenettel, hogy atyjuk meghagyta Józsefnek, miszerint testvéreinek bűnét és ellene elkövetett vétkeit engedje el
és bocsássa meg. Bárha ez nem felelt meg a valóságnak, mivel
Jákob nem is tudta, hogy ök adták el Józsefet, de^ ha tudta volna
is, ismerte Józsefet, hogy nem bosszúálló, ámde a testvéri béke
fenntartása érdekében megengedtek maguknak szükségből, valótlant állítani. József sirt, mikor Bilha fiai az üzenetet meghozták neki. Aztán jöttek mindannyian,Mebor11ltak előtte és mondák:
íme szolgáid vagyunk. József pedig felelt; Ne féljetek! Avagy
Isten helyett vagyok-e én ? Vagyis Isten akarata nélkül nem
bánthatlak titeket. Egyébiránt Isten a rosszat, amit ellenem elkövettetek, jóra forditotta.^e féljetek tehát én táplálni foglak
benneteket és családjaitokat. Innen tudjuk, hogy Jákob halálával
újból kezdődtek az Ínséges évek, ezért szoríiltak a testvérek
József támogatására.
״József megeskette Izráel fiait, mondván: Isten meg fog
emlékezni rólatok, akkor vigyétek fel csontjaimat innen.“ Az
egyptomiak József koporsóját a Nilus folyóba helyezték, azon
reményben, hogv a folyó József érdemében meg lészen áldva.
Adja az Ég, hogy az e könyvben előforduló ősatyáink:
Abrahám, Izsák és Jákob nemes cselekedetei, fenkölt szellemei,
magasztos gondolkozásai nekünk ragyogó példányképül Icbegjének szemeink előtt. אמן
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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Izrael egyptomi rabszolgaságban.
״ ואלה שמות בני ישראלÉs ezek Izráel fiainak a nevei/^
Bölcs Salamon mondja: שומעת
נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על
״Valamint az aranyékszer disziti, ékesiti a testet, oly szép és
ékesitö dolog a bölcs intelmeit meghallgatni és megszivlelni.“
Aki szeliden int és dorgál szeretetben, aki figyelmeztet, ha köte!ességedet be nem töltötted, az az igazi barátod. Kiváltképen a
szülök kötelessége gyermekeiket inteni, feddni, oktatni, tanitani,
megróni és tegyék ezt leginkább a zsenge korú gyermekkel
szemben, akiben ég a vágy a múlandó élvezet, a kéj és gyönyör hajhászása iránt. A gyermek szive tele van vágyakkal,
óhajokkal, öröm és vigsággal. Kell tehát, hogy a szülök e kéjvágyaknak határt szabjanak, hogy véssék gyermekeik szivébe a
mértékletesség szent törvényeit és ne engedjék, hogy zabolátlan
szivük minden kívánsága teljesüljön. Idejekorán plántálják a
fogékony gyermeki szívbe az erkölcs és erény magvát. Oktassák gyermekeiket arra, hogy ne fussanak a földi élvezetek
után, mert a kijózanodás nagyon keserves lesz rájuk rézve. 'Hiszén földi örömeink csak olyanok, mint nyári eső után a szivárvány; alig oszlanak a felhők, pompája máris 'szétenyész. ,Ezért
mondja Salamon király : Aki gyermekeitől megvonja a büntető
pálcát, az gyűlöli gyermekeit, aki pedig dorgálja, bünteti, az
szereti. Lám Dávid király elnéző volt fia Absalon iránt és nem
büntette, ezért lázadásra vetemedett, fegyvert rántott királyi atyja
ellen és neki futnia kellett Jeruzsálemből fia üldözése elöl. Já•köb ellenben korholta, fedte, büntette fiait és ezért derék, vak
lásos emberekké váltak. A Szentirás ezért kiállítja nekik a bizonyitványt, hogy igazi gyermekei voltak atyjuknak. ואלה שמות
 בני ישראלEzek a nevei Izrael igazi, méltó fiainak,
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Rasi kérdi: Miért sorolja föl 'a Szentirás ezúttal Izráel fiait,
hiszen már felsorolta őket, mielőtt Egyptomba lementek ? Ugyde
ez az ismételt névszerinti felsorolás Istennek Izráel fiai iránti
szeretetét bizonyitja, mert hasonlók ők az ég csillagaihoz, melyeket Isten szintén név-és számszerint meg-megnevez. צרור המור
szerzője mondja : Az igazak azért hasonlittatnak az ég csillagaihoz, mivel a csillagok éjjel világosabban és fényesebben ragyognak, mint nappal, hasonlóképen az igazak is fénykorukat élik a
másvilágon és nem e földön.  ״ איש וביתו באוKiki házával jött.“
Az irásmagyarázók e mondatból következtetik, hogy Isten velük
ment a száműzetésbe. Annyira kedv,elte és sajnálta őket, hogy a
száműzetésben sem feledkezett meg róluk. E szó :  אישugyanis
Istenre vonatkozik, amint mondva van :  ״ יי איש מלחמהAz 0r0kkévaló a harc ura.“ Baclija mondja: Azért emliti a Szentirás a
szolgálók fiait József és Ben jani közt, hogy Ráchel és Leáll fiai
ne gyakoroljanak fölényt a szolgálók fiai fölött, hanem oly becsben tartassanak, mint Jákob legkedvesebb feleségének, Ráchelnek
fiai: József és Benjámin. Józsefet pedig azért nevezi meg legutolsónak, jelezni akarván ezzel, hogy bárha uralkodó volt, mégis
fölötte szerény magatartású volt. Ez jellemzi a jámbor, igaz embereket, niennér nagyobb és kiváltságosabb állást foglalnak el,
annál szerényebbek, annál barátságosabbak. Minél inkább van
födve az erény a szerénység öltönyével, annál magasabbra emel
az minket mások szemeiben.
 ״ וימת יוסף וגלÉs meghalt József meg testvérei és az az
egész nemzedék.“ Bárha József és testvérei ,meghaltak, de élt a
mennyei atya, aki* Izráelt nem hagyta el és igy : Izráel fiai szaporodtak és nyüzsögtek elannyira, hogy egy asszony hat gyérmeknek is adott egyszerre életet.
 ״ ויוסף היה במצריםJózsef pedig Egyptomban volt.“ Rasi
kérdi : Hát nem tudtuk mi ezt eddig is ? Miért közli velünk ezt
a Szentirás‘? Úgyde ezzel azt akarja bizonyítani, bárha József
bálványimádók közt élt,
mégis megmaradt vallásosságában.
 וירבו מאדizráel fiai igen megsokasodtak. Rendesen az ikrek
gyönge szervezetüek, Egyptomban nem úgy volt, bárha egy asszony
egyszerre több gyermeket szült, mégis  ויעצמו במאד מאדigen
hatalmasak, erőteljesek voltak.
״ ותמלא הארץ אתםÉs megtelt az ország velük.“ Mi okozta
Egyptomban az ízráeliták elleni gyűlölködést ? Talán vallásos
érzelmük szúrt szemet ? Talán szerénységükben, visszavonúltsá-
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gukbaii, egyszerűségűkben volt a hiba? Dehogy! Ellenkezőleg:
 ותמלא הארץ אתםmert telve volt az. ország velük. A színházakbán, a mulatóhelyeken, a versenytereken nem lehetett mozdulni
tőlük, ezért  ויקצו מפני בני ישראלirtóztak Izráel fiaitól, miként
Rasi mondja :  בקוצים היו בעיניהםEzért volt Izráel szálka az ő
szemeikben. Ez a tolakodás, ez a furakodás, ez a mindenáron
való előtérbeszorulás okozta aztán Egyptomban a reactiót, a nagy
elnyomatást, a rabságot az Ő gyötrő kínjaival.
 ״ ויקם מלך חדשÉs egy uj király lépett fel.^^ Mivel nem
említi, hogy a régi meghalt volna, föltehető, hogy ez a király
csak a régi volt és csak rendeletéi voltak újak és megfeled־
kezett József szolgálatáról, melyet az országnak tett. Rasi is
emliti, hogy a Talmud két tudós: Ráb és Sámuel, két különböző
nézetét hozza. Az egyik azt állítja, hogy tényleg uj király volt,
a másik ellenben azt mondja, csak rendszer változás történt,
de nem személyváltozás, tehát a régi király új, szigorított rendeletekkel lépett föl. És mondá népének : ״íme Izráel fiainak
népe több és hatalmasabb nálunknál.A zt mondták : Mindenáron
azon kell lennünk, hogy e népet végkép elpusztítsuk, különben
fejünkre nő és állandó csodáival, mely körülveszi öt, vesztünkre tor. Emlékezzetek csak vissza Jákobra, hogy mit tett
Ezsaunak és mégis, midőn az utóbbi négyszáz emberrel indúlt
ellene, nem tehetett neki semmit. Idézzétek továbbá emlékezőtetekbe, hogy Jákob két fia egy egész város lakóit lemészárolta
és hogy testvérüket rabszolgának eladták. Azonfelül igen erős,
szívós nép ez. Ezért
nossza, legyünk okosak vele szemben.
Eszeljük ki, hogy milyen halállal pusztítsuk és irtsuk ki öt. Az
ö Istene azon mód szerint bünteti e nép bántalmazóit, a mely
mód szerint vétettek ellene. Ezért ajánlatos e népet a vízbe
fulasztani. minthogy Istene már megesküdött, hogy többé özönvizet nem hoz a földre, igy hát minket vizhalállal nem sújthat,
ha népét a vízbe öljük. Ók azonban fölötte csalódtak, nem tudtak, hogy Isten arra esküdött, hog3 ״az egész világra nem hoz
ugyan vizözönt, de egyes országokra, egyes nemzetekre igenis hoz.
Egyébiránt Isten, ha nem is hozott Egyptomra özönvizet, de az
egytomiakat hozta a tengerbe és igy mégis azon mérték és mód
szerint lettek büntetve, amint ők vétkeztek Izráel ellen. A Tálműd szerint, Bileam is azon nézeten volt, hogy Izráelt elpusztítsák. De hiszen a Talmud más helyen azt állítja, hogy Bileam
csak harminchárom esztendős volt^ midőn Pinchas megölte őt?

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

198

וראינה

שמות

צאעה

Akkor hát ö nem lehetett Fáraó tanácsosa? Úgyde az a Bileam, akit Pinchas megölt, fia volt ama Bileámnak, aki az egyptömi királyi tanácsban foglalt helyet.
Egyptom királya szólt népéhez: Ha háború támadna, ונוסף
 נם הוא על שנאינוÖ is csatlakoznék ellenségeinkhez,^^ hogy az ellenség megkímélje öt és igy az ellenség könnyebben legyőzne
minket és bevenné az országot. ״Es rendeltek föléje robotfel־
ügyelőket, hogy sanyargassák öt rabmunkáikkal.“ A Talmud
szerint hárman ültek tanácsot Fáraóval Izráel fölött : Bileám,
Jób, és Jetró. Bileám azt tanácsolta, hogy Izráelt végkép meg
kell semmisiteni, megölni, ezért Izráel öt ölte meg a pusztában.
Jób hallgatott, nem vette pártfogásába Izráelt ezért büntette Isten nagy szenvedésekkel, fekélyekkel és különféle betegségek־
kel. Jetró elvonta magát a tanácskozásból és külföldre szökött,
ezért abban a jutalomban részesült, hogy utódai a nagy Színhedrinban foglaltak helyet. Izráelnek épiteni' kellett eleséggyüjtö
városokat Fáraónak: Pitómot és Raámrészt. Téglát kellett vetniök. Fáraó az első este megolvastatta a téglákat, melyek akkoron nagy mennyiségben készültek még, mivel kezdetben, teljes
erejükben voltak, de Fáraó raegkivánta, hogy naponta ily menynyiségü téglát készítsenek, ami a lehetetlenséggel határos volt,
minthogy a megerőltető munkában erejük fogyott. Rendelt felügyelőket fölöttük, akik esténként megszámlálták az azon napon
elkészített téglákat és, ha a téglák száma kisebb volt, a felügye־
lök testi fenyítésben részesültek. Mivel pedig a felügyelők izrá־
eliták voltak, engedték magukat megveretni és még sem vallót־
tak arra a testvérükre, aki keveseeb téglát szolgáltatott be,
nehogy az illető büntetessék, tízért e felügyelők képezték később
a hetven vénekből álló Sziuhedrint.
 וכל עבודה בשדהFáraó mindennemű mezei munkára is
használta őket és a munkásoknak a mezőn kellett hálniok, hogy
családjaiktól el legyenek szakítva, de feleségeik, midőn eledelt
vittek férjeiknek a mezőre, vigasztaló szóval bátorították féírjeiket és reményt tápláltak szivükben, hogy Isten majd csak kö־
nyörül rajtuk és ki fogja őket szabá^ditani a ♦rabszolgaságból.
A Talmud tanitása szerint Izráel csak az akkori vallásos nők
érdemében szabadúlt ki Egyptomból. Ha a nők vizet meríteni
mentek a folyóhoz, edényeikben halat is merítettek a vízzel
vegyest. A halat megfőzték és jóltartották vele férjeiket, a vizet
pedig megmelegitették és elvitték férjeiknek, hogy mosakodjanak
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és tisztálkodjanak vele. Az egyptomiak dolgoztattak Izráel fiaival
szigorúsággal, Megkeseritették életüket kemény munkával agyagkeveréssel, téglavetéssel és minden mezei munkával, minden
munkát, amelyet velük dolgoztattak szigorúsággal végeztették.
De mennél jobban sanyargatták^ annál inkább sokasodott és térjeszkedett.
 ויאמר מלןי מצרים למילדת העבריותFáraó titokban mondta a
héber szülésznőknek, hogy a fiúgyermekeket öljék meg. Ugyanis,
ha szülésnél segitkeznek; tekintsenek a szülöszékre, vagyis, miként a Talmud mondja, ha azt látják* hogy a gyermek arccal
a föld felé fordúlva születik, akkor fiú az, öljék tehát meg és
az anya azt hiszi majd, hogy halva született. Ha pedig arccal
fölfelé jön a világra, akkor leánygyermek az és életben hagyandó.
Rasi szerint Fáraónak a csillagjósok mondták, hogy egy fiú fog
születni, aki majdan Izráelt ki fogja szab.aditani a rabszolgaságból, ezért rendelte, hogy a fiúgyermekeket öljék meg. Chizkuni
pedig azt mondja, mivel a figyermekek hadmiveletre használtatnak,
azért kívánta, hogy megölessenek. :
Az egyik szülésznő neve volt: Sifró, ez Jóchebed. Mivel a
gyermeket jól tudta ápolni és szépíteni, csinosítani, ezért nevezték Sifrónak, mert e héber szó:  שפרהannyit jelent mint: szép.
A másiknak neve volt: Puó, ez Mirjam, Jóchebed leánya volt.
Mivel enyelegni, beszélni és csititani tudta a siró kisdedeket,
ezért nevezték Pitónak. De e két szülésznő félte Istent és
életben hagyta a gyermekeket, sőt sajátjukból táplálták és eltartották is őket. Mivel tehát ezek nem fogadták meg a király parancsát, ezért az izráelita nők csak őket hívták szülési esetekhez.
Az irásmagyarázók mondják, hogy e kettő volt a főszülésznő,
mert nem tehető föl, hogy egész Izráelnek nem lett volna több
mint két szülésznője.  אמרי נועםszerint meg akarták őket vesztegetni sok pénzzel, hogy Fáraó szándékát teljesítsék, de ők istenfélők voltak és életben hagyták a gyermekeket.
Eg^ptom királya elhivatta a szülésznőket és mondta nekik:
 מדוע עשיתן הדבר הוהMiért tettétek ezt a dolgot, hogy életben
hagytátok a fiúgyermekeket? És mondák a szülésznők: Mert
nem olyanok a héber nők, mint az egyptomi nők, hanem életre-,
valók. Olyanok, mint a mezei vadak, nem kell nekik szülésznő.
Vagy más nézet szerint, ők maguk a szülósznők és mások segitségét nélkülözhetik. Isten jót tett a szülésznőkkel; a nép pedig sokasodott és nagyon elhatalmasodott. Minthogy pedig a
>
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szülésznők félték Istent:  ״ ויעש להם בתיםszerzett nekik házakat/‘
Talmud szerint Isten megjutalmazta ökel, hogy Jochebedtöl származtak a papok és a leviták, Mirjamtól pedig királyok.
 ויצל פרעה לכל עמוFáraó megparancsolta egész népének:
Minden fiút, aki születik a folyamba vessetek. A csillagjósok
mondták Fáraónak azon napon a melyen Mózes született, hogy
ma fog születni Izráel segítője, de azt nem tudjuk, hogy az izraelitáktól vagy pedig az egyptomiaktól fog származni. Azt azoiiban
tudjuk, hogy majdan viz által fog büntettetni. Ezért megparancsolta Fáraó aznap, hogy minden fiú, az egyptomiak közül való
is, aki aznap születik, a vizbe dobassék. A csillagjósok pedig
nem tudták, hogy Izráel segítője, Mózes olyképen fog viz dőlgában büntettetni, hogy Isten meg fogja neki parancsolni, nniszerint szóljon a sziklának, hogy adja vizét, Mózes pedig ütni fog
a sziklára, ezért aztán Isten megbünteti őt, hogy nem ő f(>gja
bevezetni Izráelt az Ígért földre.

Mózes születése־
 ״ הלך איש מבית לוי ויקה את ב ת לויÉs ment egy férfiú Lévi
házából es elvette Lévi leányát. ״Ez a férfi Amram, korának
legnagyobb embere volt. Midőn Fáraó azt a kegyetlen rendeletét adta, hogy minden figyermek a vizbe dobassék, Amram elvált a feleségétől. Példáját követte sok vallásos férfi. Ekkor
leánja, Mirjam igy szólt hozzá: Eljárásod szigorúbb, mint Fáraó
rendelete. Fáraó csak a figyermekeket öleti meg, te pedig eljárásoddal lehetetlenné teszed, hogy akár fiú, akár leány szülessék.
Érni ment Amram  ליקה את ב ת לליés újból elvette feleségét,
újból megesküdött vele. Enn'ek örömében Jóchebed mintegy megifjodott. Akkoron már százharmincéves volt és az írás mégis ב ת
ifjú leánynak nevezi öt. És fogant és fiat szült. Midőn pedig
látta, hogy a gyermek rendkívül szép, elrejtette három hónapig.
 ״ ולא יכלה עוד הצפינוDe nem tudta tovább elrejteni, ״mivel az
egyptomiak kilenc hónapot számítottak, attól kezdve, hogy Amram visszavette feleségét. Mózes pedig hat hónap után, a hetedikben született, ezért elrejthették három hónapig, de nem tovább, mivel a kilenc hónap letelte után, eljöttek a gyermekért,
de a szülök azt mondták, hogy már bedobták a vizbe. Mózes
Adar hó hetedikén született és rejtekhelyen tartatott h^arom
hónapig vagyis Szivan hó hatodikáig. Ez a Tóraadás napja.
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Mivel Mózes pedig hivatva volt a Tórát Istentől átvenni, ezért
menekült meg Mózes a haláltól. Midőn Mózes született, a ház telve
lett világosággal. Ezért mentésén fáradoztak. Az anyja vett egy
ládát sásból, bekente gyantával és szurokkal, beletette a gyérmeket a nádasba, a folyam partján. A nővére pedig megállott
távolról, míígtudandó, hogy mi történik vele. Megjövendölte
anyjának, hogy Izráel szabaditója tőle fog származni, most tehát
távolról megállt, hogy megtudja, vájjon teljesül-e jövendölése.
Ekkor lejött Fáraó leánya, hogy a folyamban fürödjék,
szolgálói pedig jártak a folyam partján és meglátta a ládát a
nádas közepette, odaküldte szolgálóját, hogy kivegye, de ezek
nem mertek erre válalkozni, rettegvén a király szigorú büntetésétől és a királyleányt is lebeszélték a mentésről. Ekkor a
királyleány nem hallgatva szolgálói ellenkezéseire, maga kivette
a ládát. Felnyitotta és látta a gyermeket az isteni glória fényétői övezve, de egyszersmind látta, hogy a gyermek sir, megkönyörült rajta és mondta: A héberek gyermekei közül való ez.
Szülei bizonyára féltették a vizbe dobástól, ezért tették e Iádába a nádas közé. Fáraó leánya több egyptomi nőnek adta át
a gyermeket, hogy szoptassák, de a gyermek egyiktől sem akart
szopni. Azok az ajkak, amelyek majdan Istennel fognak beszélni,
nem akartak bálványimádó nőktől szopni. Erre mondta nővére
Fáraó leányának: Elmenjek-e és hivjak־e neked szoptatós aszszonyt a héber nők közül, hogy szoptassa neked a gyermeket?
Es mondá neki: Menj! Es a leány elment és élhivta a gyérmek anyját. És mondá neki Fáraó leánya: ״Vidd gyermekedet.^^
Onkénytelenül is jóslás került ajkára, tudta, hogy ez, a gyérmék anyja. Én megadom béredet.
Bachja mondja: Látni való, hogy Isten milyen nagy kegyben részesíti jámborait. Nirni elég, hogy az anya visszakapta
gyermekét és fölnevelhette, hanem még bért is nyert saját gyérmekcnek szoptatásáért. Mikor a gyermeket elválasztotta a királyleány magához vitte és királyi nevelésben részesítette. Fáraó
leánya úgy szerette, dédelgette, és becézte, mintha saját gyei־meke lett vohia. Mózes megmentésénél csodálatos jelenség nyilvánúl. Kik voltak azok, akik közreműködtek a jövendőbeli népszabaditó megmentésén? Nők, gyöngéd érzelmű nők. Az anyja
Óvatosan rejtegette az embertelen poroszlók fürkésző szemei előtt,
n1a]d cselhez folyamodott és gondosan elhelyezte a nádasba^
Nővére pedig távolról őrt állott, megtudandó, hogy mi történik
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vele. Ekkor jött ismét egy no, Fáraó leánya és megkönyöriííve
a síró gyermeken, megmentette azt. Az anya szeretete, a nővér
ragaszkodása, a királyleány nemeslelküsége mentette meg Mózest. Ily tettekre csak nö képes, csak nö van rendeltetve. Ahol az
érzelem gazdagsága nyilvánul, ahol boldogítani kell, ahol másokat megörvendeztetni szükséges, oda Isten a nőt rendelte, oda
a mélyérzésü nőt hivta meg a gondviselés.
Fáraó is megkedvelte a gyermeket. Képes volt órákig vele
eljátszani. Fáraó leánya elnevezte öt  משהMózesnek mondván :
Mert vizhöl húztam öt ki. Isten adta neki az eszmét, hogy igy
nevezze öt és e neve meg is maradt neki. Midőn Mózes nagyobb
lett, kiment testvéreihez és látta rabmunkáikat; és látott egy
egyptomi embert, amint üt egy héber embert az ö testvérei közül.
Ez az egyptomi biró volt és nagyon kegyetlenül bánt e héber
férfivel. Éjjel fölzaklatta, fölránto.tta ágyából és munkába állitóttá, mig ö visszamaradt és felesége körül settenkedett. A héber
férfi ezt megtudta és mivel szemrehányást tett neki gyalázatos
tette miatt, ezért bántalmazta öt ütötte, verte irgalmatlanúl. Mózes ezt megtudván, de egyszersmind belátva, hogy ezen egyptomitól semmi jó nem várható, , Isten szent nevének erejével
megölte öt és ׳tetemét elrejtette a homokba.
Másnap ismét kiment és látta, hogy Dátán és Abiron, két
héber férfi civakodik. Szólt tehát az egyiknek: Te gonosz ! Miért
ütöd felebarátodat. Ebből a tanulság, ha valaki. csaÉ felemeli
kezét ütésre felebarátja ellen, már gonosznak nevezhető. Mert
ezek itt csak veszekedtek és a szóharc hevében az egyik fölemelte
kezét ütésre, Mózes mégis e miatt már gonosznak tartotta. Dátán és Abiron pedig mondta Mózesnek:  מי שמך לאישKi tett
téged felügyelővé fölöttünk? Még nem vagy tizenhárom éves,
nem lehetsz tehát biró vagy felügyelő. Talán engem is megölni
szándékozol, amint megölted az egyptomit? Mózes féltés mondá:
Valóban kitudódott a dolog. Fáraó is meghallotta, mivel Dátán
és Abiron följelentették Mózest Fáraónál, ez kerestette öt, de
Mózes csodás módon megmenekült. Elillant, letelepedett Midjan országában és leült a kútnál. Jetró pedig nagy úr volt Midjanban.
Abban az időben, abban hagyta a bálványimádást. Ezért megharagudtak reá az ország lakósai és kiközösitették öt körükből,
elannyira, hogy még pásztor sem akadt, aki szolgálatába szegődött volna. Mivel pedig figyermeke nem volt, kénytelen volt
leányai kezére bizni a nyáj gondozását. Hét leánya volt. Ezek
9

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

וראינה

fiw

צאעה

2Ö3

jöttek megitatni a juhokat, de jöttek a pásztorok, elűzték őket és
elvették vizüket. Ekkor fölkelt Mózes,, segített nekik és megitatta
juhaikat. Hazaérkezvén atyjukhoz, ez mondta: Miért jöttetek ma
oly hamar? Ok pedig feleltek ; Egy egyptomi férfi mentett meg
bennünket a pásztorok kezéből, meríteni is merített nekünk és
megitatta a juhokat. Azért nevezi a Tóra Mózest ebben az eset^
ben egyptominak, mivelhogy egyptominak vallotta magát.
Jetró mondta leányainak: Hát hol van? Miért hagytátok
el a férfiút? Hívjátok őt, hátha nőül vesz egyet közületek? Ti
pedig bátran mehettek hozzá nőül, mivel jó és előkelő családból
való. Ezt pedig abból következtetem, mivel a viz elébe jött a
kútból, ami arra vall, hogy Jákob családjából való. Mózes bele.
egyezett, hogy Jetrónál lakjék és ez odaadta leányát, Cipórát
Mózesnek. Bachja szerint, Mózes azért vette el Jetró leányát,
mivel félt, hogy Fáraó keresteti és megtalálják, ha kóbor életet
él. Azért vette, útját Jetróhoz, mert tudta, hogy több leánya van,
tehát szívesen ád egyet közülök neki feleségül. Csak miután
Mózes eskü alatt ígérte Jetrónak, hogy engedelme nélkül nem
fog az országból távozni, adta Jetró neki Cipórát. Cipóra fiat
szült és Mózes elnevezte Gérsomnak, mert mondá: Idegen voltam
idegen országban.
Es történt idők múltával, hogy Egyptom királya meghalt.
Előbb ragályos betegséget kapott, poklos lett, hogy ebből kigyógyúljon naponta ártatlan zsidó gyermekek vérében fürdött,
ami módfölött fájt Izráel fiainak és gyászba estek. Segítségért
kiáltoztak Istenhez, aki meghallgatta jaj kiáltásukat, megemlékezett Abrahám, Izsák és Jákobbal kötött szövetségéről. Midőn
Fáraó meghalt Izráelre gyászt kény szeritettek. Rájuk parancsolták, hogy gyászolják és sirassák meg Egyptom királyának halálát. Holott nem volt okuk ezért gyászolni. De mitevők
lettek volna? Gyászoltak sírtak, jajveszékeltek, de nem ám a
zsarnok kimúlta, hanem a nagy, erős, testet és lelket ölő munka
miatt. És Isten, aki a szivekbe lát és az érzelmeket ismeri,
tudta, hogy Izráel fiai miért jajgatnak, meg is sajnálta őket, hogy
rájuk erőszakoltak érzelmeket, melyek szivüktől távol álltak.
Ez az, amit az írás közöl velünk: És történt abban a hosszú időben,  וימת מלך מצריםhogy meghalt Egyptom királya és Izráel
fiaira gyászt kényszeritettek. Ámde Izráel nem e miatt gyászolt,
hanem igenis  ויענהו בני ישראל מן העבדהizráel fiai följ aj dúltak
a nagy és szigorú munka miatt; amelyre kényszeritefték őket.
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 ותעל שועתם אל האלהים מן העבודהÉs a titkos érzelmeket ismerő
isten, tudta, hogy a jajveszéklés a munka miatt és nem a zsarnők halála miatt történik, ezért meghallgatta jajkiáltásukat. ־
Így is lehet magyarázni : Izráel két irányban szenvedett.
Testi és lelki fájdalomban. A testi fájdalmat a sok munka okozta,
a lelkit^pedig, hogy a szüntelen robotolás következtében nem
volt idejük és megfelelő kedélyhangulatuk, hogy a lélek miveiésére, a vallás gyakorlatára súlyt fektethessenek. E két baj közt
bizonyára az utóbbi volt súlyosabb, a lelki romlás, a szellemi
(dparlagosodás^ ügyde Izráel kezdetben csak יa testi szenvedés
miatt panaszkodott és jajveszékelt, ezt tehát Isten nem vette
figyelembe. Csak midőn a lelkűk miatt emelt panaszt, hallgatta
meg Isten és emlékezett meg róla. Ezt közli velünk a SzentÍrás: ״Es történt hosszú idők múltán, hogy a zsarnok király
meghalt, de a kegyetlen bánásmód még tovább tartott. ויענהו בני
 ישראל מן העבדהÉs izráel fiai csak a nagy munka miatt jajdultak
föl, ezért  ויזעקוisten engedte, hagyta őket kiáltozni és nem
vette azt figyelembe. De midőn  ותעל שועת^אל האלהיםfölszállt
kiáltásuk az isteni rész, a szellem, a lélek romlottsága miatt,
 מן העבודהhogy a leiket és testet ölő munka miatt, nem fórdithatnak gondot a lélek mivelődésére, a vallásra, a hitre, a
szellemre, ekkor meghallotta Isten jajkiáltásukat és megemlékezett .szövetségéről.

Mózes küldetése.
 ומשה היה רעה את צאן יתרוMózes legeltette Jetró nyáját.
Az ókor legjámborabb emberei pásztorok voltak. Hogy visszavonúlva romlott erkölcsű kartársaiktól az istenség eszméjével
foglalkozhassanak, a magányba, a természet nagy és tágas templomába vonúltak. Es elvezette a juhokat a puszta mögé. Messzire
távozott nyájával, hogy idegen réten ne legeltesse juhait. Bölcseink tanitották: Mózes negyven évig tartózkodott Egygtomban,
negyven esztendeig lakott Midjanban és ugyancsak negyven évig
vezette Izráelt a pusztában. Ilasonlóképen cselekedett Rabbi
Akiba. Negyven évig üzérkedett, negyven esztendőn keresztül
szorgoskodott, hogy a hittudományban tökéletesitse magát és a
további negyven évig tanította a tudományszomjas növendékeket.
Es Mózes elérkezett Isten hegyéhez, Chórebig, ahol Isten
késői)!) a Tórát adta Izráelnek. És megjelent neki Isten tüzlángban.
f
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a csipkebokor közepéből; és látta, hogy a csipkebokor tüzbtMi
ég, de nem emésztődik meg. Chizkiini szerint, nzért jelent meg
neki Isten tűzben, mert az adandó Tóra is tüzet fog teremteni :
a lelkesedés szent tüzét. Mózes monda: Hadd térjek csak oda.
hogy lássam ezt a nagy jelenséget, miért nem ég el a csipkebokor V
Midőn az Örökkévaló látta, hogy odatér megnézni, megszólitotta
őt, mondván: Mózes! Mózes! Es ő felelt: Itt vagyok. Es mondá
Isten: Ne közeledj ide, vesd le saruidat a lábadról, mert a
hely, amelyen te álsz, szent föld. Nem kétszer szólította, hanem
az erőteljés égi hang visszhangja volt és úgy tűnt, mintha kétszer mondta volna Mózes nevét. Más líézet szerint, igenis kétsz(U’
említette a hang Mózes nevét, mivel az első hangra Mózes módfölött megijedt és nem tudott felelni. Ekkor ismét szólította öt
nevén : Mózes !
Es mondta:  אנכי אלהי אבילEn vagyok atyád Aairain Istene. Ezzel értésére adta neki, hogy atyja meghalt, *mert élő
lénynyel nem hozta vonatkozásba Isten az ő nevét. Azért kö- .
zölte vele Isten, hogy atyja meghalt mivel tudta; hogy .Mozes
atyja életében nem fogadna el vezéri tisztséget, 1\ehogy az apa
alacsonyabb rangú legyen mint fia. Mózes elrejtette arcát; mert
félt föltekinteni Istenhez. Az Örökkévaló pedig mondta : Láttam
népem nyomorát, azért leszálltam, hogy megnientsem Egyptom
kezéből, hogy fölvigyem egy tejjel-mézzel folyó országba. Most
tehát jer elküldelek téged Fáraóhoz és vezesd ki népemet, Izráal
fiait Egyptomból. Mire Mózes felelt: Ki vagyok én, hogy király
elé lépjek és micsoda érdeme van Izráeln'ek, hogy kiszabadúljon
a rabszolgaságból ? Nem vagyok én méltó arra, hogy egy nagy és
bölcs népnek szabaditója legyek. De ha már kivezetném őket
Egyptomból, nem akarnának Kanaánba menni az ottani hatalmas
népéktöl való félelem miatt.
Isten Mózes ellenvetéseire pedig igyen felelt: Arra a kérdésre, hogy ki vagy te, hogy király eléléphess? Megnyugtathatlak, én veled leszek és igy mitől sem kell tartanod.
Ami
pedig neked feltűnőnek tetszik, hogy milyen érdeme van Izráélnék? Ám tudd meg, hogy ha kivezeted a népet, ezen a hegyen átveszi a Tórát. Ez a tűz pedig, amit ;nőst látsz, arra vall,
hogy sem neked nem kell félni Fáraótól, sem az izráelitáknak a
pogány kanaánitáktól, mert tűzzel fogom elpusztítani őket. ^lost
mondta Mózes: íme ón eljövök Izráel fiaihoz és mondom míkik :
Őseitek Istene küldött engem hozzátok és ha ők azt mondják
p
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nekem: Mi a neve? Mit mondjak nekik? Isten pedig felelt*
Mondd nekik :  ״ אהיה אשד אהיהLeszek aki leszek.“ Azaz,: Velük
leszek ebben a rabszolgaságban és velük leszek egy másik, késöbbi számkivetésben is.
 ״ ל ך ואספתMenj és gyüjtsd egybe Izráel véneit és mondd
nekik: Őseitek Istene küldött engem, hogy kiszabaditsalak benneteket Egyptom nyomorából/^ E szóval szólitsd meg őket :
 ״ פקד פקדתיEmlékezve megemlékeztem r ó l a t o k , mi v e l Jákob
is mondta fiainak :  ״ פקד יפקודEmlékezve meg fog emlékezni
Isten rólatok. ״Ha e szókat idézed emlékezetükbe, akkor hinni
fognak neked.  ״Akkor aztán menj be te és Izráel vénei Egyptóm királyához és mondjátok neki: Az Örökkévaló, a héberek
Istene megjelent nekünk, azért most hadd menjünk csak három
napi útra a pusztába, hogy áldozzunk az Örökkévalónak. De én
tudom, hogy nem fogja engedni, hogy elmenjetek, még erős
kéz folytán lem. És én kinyújtom kezemet éi^ megverem Egyptomot minden csodatetteimmel; ezután elbocsát majd bennetekét. •És én kegyet adok e népnek az egyptomiak szemeiben; és
lészen, ha elmentek, nem mentek el üresen. Kérjen minden
asszony szomszédasszonyától ezüst és aranyedényeket, igy kiürititek Egyptomot. ״Bachja szerint nem is volt szükség kölcsön
kérni tőlük, annyira kedvelték az izráelitákat, hogy önkény
fölajánlották és ajándékozták nekik az arany és ezüstöt.
Mózes pedig szólt: Hátha nem hisznek nekem és azt
mondják: Nem jelent íneg neked az Örökkévaló ? Erre azt mondta
az Örökkévaló:  ״ מזה בידךMi ez a kezedben? ״És ő mondta:
Bot. Es Isten mondta: Dobd le a földre. 0 ledobta és kigyóvá
lett; Mózes pedig elfutott előle. És mondta az Örökkévaló :
Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát; ö kinyújtotta kezét
megfogta azt és bottá lett kezében. Aztán mondta Isten: Tedd
csak kezedett öledbe; ő betette kezét és midőn kivette, poklos
volt mint a hó. Ekkor mondta Isten : Tedd vissza kezedec öledbe
és ő visszatette, midőn pedig kivette az öléből, ismét olyan lett,
mint teste.
Lészen, ha nem hisznek neked az első jel szavára, mutasd
meg nekik a második jelet. Es lészen, ha nem hisznek e két
jelre sem, akkor végy a folyam vizéből öntsd a szárazra és vérré
lesz a szárazon. Mózes szabadkozott szólván: Kérlek Uram,
nem vagyok én a szónak embere. Mert midőn Mózes mint kisded
gyermek Fáraó házában nevelkedett, a király, aki megkedvelte
י
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Öt, ölébe vette és játszott vele. Ekkor a gyermek• levette Fáraó
fejéröl a koronát és saját fejére tette. A babonás csillagjósok
ezt látván, mondák Fáraónak : Nemde megmondottuk, hogy
Izráelnek szabaditója születik? Kétségtelen, hogy ez a megjósolt
szabaditó. Erre Fáraó tanácsot tartott Jetró, Jób és Bileammal . Az
egyik azt tanácsolta, hogy öljék meg. Jetró azonban az egészet csak
gyermekjátéknak nyilvánitotta, állitván, hogy a gyermeknek
nincsen esze, és öntudatlanul cselekedte ezt. Erre próbát tettek
a gyermekkel. Hoztak egy tálat, a melyen arany és tűz volt.
Ha a gyermek az aranyhoz nyúl, akkor kellő belátással, elmeképességgel bir és halált érdemel. Isten azonban úgy intézte,
hogy Mózes a tűzhöz nyúlt és a gyermekek módjára ajkaihoz
tette, elégette nyelvét, ezért nem beszélt tisztán.
Isten pedig mondta Mózesnek: Nem akarsz menni, mivel
nem vagy ügyes szónok? ל אד ם. מי שם פ הKi tett szónokká téged Fáraó előtt akkor, midőn megakartak ölni? או מי ישים אלם
Vagy ki tette némává őket, hogy nem adhatták ki legott a parancsot megöletésedre ? Vagy ki tette süketté Fáraó szolgáit, hogy
nem hallották parancsát, hogy öljenek meg téged ? Avagy ki
tette őket vakká, hogy nem láttak téged, *midőn menekültél?
Nemde én az Örökkévaló? Én tehát szónoki képességet is adhatok neked. Most Mózes arra kérte Istent, hogy küldje Áhront,
aki idősebb nála, vagy olyant, aki Izráelt az Ígért földre fogja
vinni. Ö Mózes úgy sem fog Kánaánba jutni. Erre Isten mégharagadott Mózesre és szólt: Mivel annyira ellenkezel, nem neked,
hanem Áhronnak fogom adni a papságot, te pedig csak levita
leszesz.
Es mondáneki: Ahron fog helyetted beszélni Fáraóval. És inie,
0 KI IS ]Ön elébed és ha meglát örül a szivében. Ezért viseli
majdan a melldiszt a szivén, mivel szívből örvend küldetésednek
és nem irigyli tőled e nagy tisztséget. Szólj tehát neki, add értésére, hogy mit mondjon Fáraónak. Ezt a botot pedig vedd
kezedbe, amellyel majd végzed a jeleket. Mózes
elment
ipjahoz, Jetróhoz engedélyt kérve tőle, hogy elmehessen Egyptómba, megnézni testvérei hogylétét. Jetró pedig mondta neki:
békével״. Szólt az Örökkévaló Mózesnek: Menj, térj vissza
^^STptoinba, mert Dátán és xlbirom immár meghalt, akik életed
ntán törtek, följelentvén téged Fáraónak. Bárha még éltek, de
elszegényedtek, ami annyi, mintha már nem élnének, mivel a
u szegénysorsú szava, mibe sem vétetik.
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Mózes vette az isteni botot a kezébe. Isten pedig mondta
neki: Tedd meg mindama csodákat, melyeket kezedbe tettem
Fáraó előtt; én pedig erőssé teszem szivét, hogy nem bocsátja
el a népet. Mondd Fáraónak: így szól az Örökkévaló : בני בכרי
 ״ ישראלAz én elsőszülött fiam Izráel.“ Legelőkelőbb népem ő,
azért mondom neked, bocsásd el fiamat, hogy szolgáljon engemet, de te vonakodni őt elbocsátani, inie én megölöm a te elsőszülött fiadat. Jóllehet, hogy ez az utolsó csapás volt. Isten
mégis előre jelentette ezt neki, *hogy ráijesszen a legsúlyosabb
csapással.  ויהי בדרך במלוןÉs történt az úton, a szálláson, az
Örökkévaló angyala megakarta Mózest ölni, mivel fiát Eleázárt
nem metélte körül. Kabbi Jószi mondja: Távol legyen a fölte־
vés Mózesről, hogy nem akarta volna körülmetélni fiát, hanem
Mózes nem tudott magának tanácsot adni, hogy mitévő legyen.
Ha olőbb metéli körül és
aztán indúl vele
útra, ez
veszéllyel járna a gyermekre nézve. Várjon-e otthon és ne indúljon útra, mig a gyermek fölépül? Azt sem tehette, mivel Isten azt mondta neki, hogy mindjárt indúljon el Egyptomba.
Ezért halasztotta a körülmetélést. Az angyal ezért nem is bántóttá volna, de mivel Mózes a szálláson időzött és minden egyébbel foglalkozott, csak a körülmetélés körül nem mutatott bűzgalmat és kész hajlandóságot, ezért akarta az angyal megölni.
Cipóra megértvén, hogy a körülmetélés el)1anyagolása okozza
a veszélyt, vett egy éles követ és levágta fiának fitymáját, ekkor
az angyal alábbhagyott tőle. Bachja szerint Mózes nem volt
jelen, ezért végezte Cipóra a műtétet.
Isten mondta Ahronnak : Menj Mózes elé a pusztába. 0
elment és találkozott vele Isten hegyénél és megcsókolta. Mózes tudtára adta Ahronnak az Örökkévaló minden szavát es a
jeleket, melyeket megparancsolt neki. Alózes és Ahron egybegyűjtötték Izráel véneit. Ahron elmondta nekik mindama szavakát, melyeket mondott az Örökkévaló és megtette a jeleket a
nép szeme láttára. A nép pedig hitt, hogy Isten Mózest küldte
azon célból, hogy kivezesse őket Egyptomból. E jó hir hallatára
meghajoltak és leborúltak. A vének azonban félelemből nem kővették Mózest és Ahront Fáraó palotájába. Ezért nem volt nekik megengedve Mózest és Ahront követni Szinaj hegyére a kinyilatkoztatás alkalmával.
Mózes és Ahron mondták Fáraónak: így szól az Örökkévaló, Izráel Istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet üljön nej
*

*
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kém a pusztában. De Fáraó mondta: Nem ismerem Istenteket.
Midras mondja: Fáraónak volt egj könyve, a melyben az összes
bálványok nevei föl voltak jegyezve. Ebben persze az igaz Isten
neve nem fordáit elő, ezért mondta: Nem ismerem
Istenteket, neve nem fordái elő jegyzékemben. Bachja szerint Fáraó ismerte az összes országok királyait, ezért mondta: Nem ismerem Istenteket, mivél nem rendelkezik ország fölött, amelyben
uralkodik. Azt természetesen nem tudta, hogy az Örökkévaló a
királyok Királya ' és az egész világot igazgatja. Bölcseink a
következő liasonlattal világitják meg Fáraó esztelen gondolkozását és felfogását; Egy kohanitának bárgyá szolgája volt. A
köbén egyizben eltávozott otthonról és sokáig késett. A szolga
ura keresésére indáit és a temetőben is kérdezősködött, hogy
nincs-e ott gazdája. Az emberek pedig feleltek neki: Esztelen
te ! Hogyan keresheted gazdádat a holtak birodalmában ? Hiszen
gazdád köbén, akinek nem szabad temetőbe menni ? Mózes is
Így felelt Fáraónak: Te a bálványok névsorában keresed Istent.
Hiszen ezek merő holtak, akiknek hatalmuk nincsen. Hogyan
kerülne ami Istenünk e holtak közé ? Am tudd meg, hogy az
Örökkévaló az egyedül élő Isten, aki az eget és a földet alkotta,
a mindenséget igazgatja, a teremtményeket táplálja, a földet áldáSOS esővel termékenyíti. De Fáraó ellenvetette :* Én vagyok a
világ ura, én alkottam önmagamat és teremtettem a Nílust. Erre
Isten mondta Mózesnek: Mivel Fáraó azt állítja, hogy ő teremtette a Nílus folyamot ezért ezt fogod először büntetni, hogy
vize vérré fog válni. Azt is mondta Fáraó : Nem ismerem az
Örökkévalót, nem hallgatok parancsára, mivel nem mutatkozott
be nálam.
Es mondta Mózes meg Ahron: Hadd menjünk áldozni
Istennek, ha pedig nem bocsátasz el bennünket. Isten sályos
keze fog nehezedni reád. Egyptom királya pedig felelt: Ne
zavarjátok a népet munkájában,  לכו לכ בל תיכ םlássatok dolgaitok
után. Nem ágy gondolta, hogy ők is rabszolgamunkához fogjanak, minthogy Lévi törzse ment volt a munka kötelességétől és
tanítással, népoktatással foglalkozott. Chizkuni szerint. Fáraó
kezdetben kedvet akart csinálni az izráelitáknak a munkához
azzal, hogy ő maga is hozzáfogott a munkához, igy aztán Izráel
IS hozzálátott. Csak Lévi törzse mindjárt kezdetben nem nyált
^ munkához, mivel hivatva voltak majdan a szentélyben szol-
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g'álatot végezni. Minthogy kezdetben Fáraónak együtt nem dőlgoztak, később is föF voltak mentve a közmunka alól.
 ״ ויצו פרעה ביום ההואFáraó megparancsolta aznap, mondván:
Ne addjatok többé szalmát a népnek a téglavetéshez, maguk
tarlózzanak maguknak szalmát. De a téglák számát vessétek ki
rájuk, mint annakelötte, hogy ne mondhassák: Hadd menjünk,
hadd áldozzunk Istennek ! És elszéledt a nép Egyptom egész országában, hogy szalmát tarlózzon. A hajtók pedig ütötték, verték
az izráelita felügyelőket, ha a nép nem szolgálta be a rájuk kivetett téglák számát. Mivel pedig a felügyelők szenvedtek légtöbbet ez embertelen rendelet következtében, azért részesültek a
kitüntetésben később, hogy birói tisztséget viseltek Izráelben. A
felügyelők látták a népet bajban, mivel a munka megszigorittatott. Ekkor találkoztak Mózes és Ahronnal, akik éppen kijöttek
Fáraótól, és szóltak hozzájuk : Isten büntessen benneteket, hogy
Izráel sorsát megnehezitettétek. Mózes pedig visszatért Istenhez és mondá : Miért bántál oly rosszul a néppel ? Miért küldtél
engem? MosFengem kárhoztatnak sorsuk rosszra fordulásáért és
Fáraó sem engedi el Izráelt. Isten pedig azt mondta Mózesnek :
Te nem vagy olyan, mint Abrahám volt. En azt Ígértem Ábrahámnak, hogy Izsáktól fog neki származni nagy nemzet, aztán
pedig megparancsoltam neki, hogy áldozza fel öt nekem és ö
mégsem zúgolódott, nem kérdezte, hogy mi lesz előbbi Ígéretemmel, te pedig birálgatod eljárásomat. Ezért,  עתה תראהmost
ugyan látni fogod, hogy mit teszek Fáraóval, milyen csodákat
mivelek Egyptomban, de amit Kanaán ország királyaival fogok
cselekedni, azt nem fogod látni. Itt tehát már séjditette vele, hogy
nem ö fogja Izráelt az Ígért földre vezetni. Mózesnek feltűnt
 למה הרעתהmiért oly szánalmas, oly szerencsétlen Izráel sorsa,
holott Fáraó és népének jó sorsa van ? Miért szenvednek az
igazak oly sokat e földön, mig a gonoszaknak kedvez a szerencse ? Ezért mondta Isten neki :  עתה תראהNe Ítélj elhamarkodva,
nemsokára látni fogod Fáraó és népének gyászos vesztét. Fáraó
szerencséjének nem soká vége lesz, Izráel azonban, mivel szeretettel viselte büutetésemet kettős jutalomban fog rászesülni. Ha
Isten késik olykor-olykor a segítséggel javunkra szolgál e késedelem. Ha rögtön megadná, amiért könyörgünk, könnyen önerőnknek tulajdonitanók sorsunk jobbrafordulását. Isten úgy tesz velünk, mint az orvos a beteggel, aki bizonyos ételeket megtilt,
de éppen e tilalom által mozdítja elő a beteg javulását. Hya-
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Semmi sincs, ami az emberi szivet annyira fölemelhetné
mint az Istenben helyezett föltótien bizalom. Akármerre veted
tekintetedet, mindenfelől egy végtelen bölcs, nagy és jó, de
egyszersmind megfoghatatlan lény jelenségei sugároznak feléd.
Isten némi bizalmatlanságot látott Mózes szavaiban, midőn azt
mondta: ״Miértbántál oly rosszúl e neppel
Ezért szólt hozzá feddőlég  ״ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדיMegjelentem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mint mindenható I s t e n , m e l y
még nem fejezi ki azt, hogy a jót megjutalmazom és a gonoszSágot megtorlóm, nem bizonyitja, hogy hiteles vagyok szavaim és
Ígéretem beváltására és ők mégis bíztak ígéretemben, nem kételkedtek bennem, nem birálgatták eljárásomat, tetteimet, noha
 ושמי יי לא נודעתי לחםÖrökkévaló nevemet nem közöltem velük,
mint ahogy közöltem azt teveled, mely név azt jelenti, hogy
megbízható vagyok Ígéretem megvalósítására. Most tehát menj
és mondd Izráelnek, hogy én meg fogom valósítani eskümet és
ki fogom vezetni őket Egyptomból.
Bachja szerint e négyféle kifejezés: והצאתי והצלתי וגאלתי
 ״ ולקחתיKivezetlek, megmentelek, megváltalak és veszlek titeket^^
azt jelenti, hogy Isten négy dolgot ígért Izráelnek. Az első arra
vall, hogy a munka alól felmentetnek, hogy már hat hónappal
a szabadulás előtt. Fáraó nem fog dolgoztatni velük, amint bölcseink is mondták, hogy  ־ראש השנהtól egész az Egyptomból
történt kivonulásig, tehát Niszan hó tizenötödik* napjáig nem
dolgoztak. A második kijelentés azt jelenti, hogy az egyptoniiak
hatalma és fönnhatósága alól fölszabadúlnak. Ez Niszan hóban
történik. A harmadik, a tenger szétválasztását helyezte nekik
kilátásba. Igazán csak akkor érték el valódi szabadságukat, mert
mindaddig mig kényuruk élt, a lehetőség nem volt kizárva,
hogy utánuk jön és visszatérésre kényszeríti őket, de midőn a
tenger meghasadt és ״az izráeliták látták, hogy a zsarnok a ten-
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gerben lelte halálát, immár teljesen szabadnak érezték magukat.
A negyedik végre azt bizonyitotta. hogy Izráel a Tóra elfogadásával egészen átmegy Isten birtokába és hogy Isten Izráelt
népének vallja, 0 pedig lészen Istene, aki oltalmazni és vezérelni fogja.
És mondta Isten:  ונתתו אותה לכ ם מודשהMegesküdtem, hogy
Kánaánt nektek adom örökségül. Nem azt mondta, hogy Kanaánt  ירושהörökségül adja nekik, hanem  מורשהami annyit jelent, hogy ök maguk nem fogják birtokúl venni, hanem gyérmekeiknek átörökiteni. Tényleg az Egyptomból kiszabadúlt nép
nem jutott Kanaánba, mivel a pusztában haltak el, hanem gyérmekeik vették az ígért országot birtokul át. Mózes elment Izráel
fiaihoz és elmondta nekik Isten Ígéretét,  ולא שמעו אל משהde ök
nem hallgattak Mózesre á lélegzet rövidsége és kemény munka
miatt. A nagy elnyomatás és szörnyű kinzás, meg a megnehezített
nagy munka miatt, nem tudtak szabadon lélegzeni.
És szólt az Örökkévaló Mózeshez: Menj be szólj Fáraóhoz, hogy
bocsássa el Izráel fiait országából. Felelt Mózes: íme Irzáel fiai nem
hallgattak reám, bárha, örvendetes hirt hoztam nekik, hogyan
hallgatna rám Fáraó ? Ennek ellenére Isten újból megparancsolta
Mózes és Áhronnak, hogy menjenek Fáraóhoz és kérjék Izráel
szabadonbocsátását. Szivére kötötte Mózesnek, hogy adja meg
Fáraónak a tartozó tiszteletet. Bárha gonosz ember volt, de
mégis király és az uralkodót tisztelni tartozik. Arra is kérte
Mózest, hogy ne nehezteljen Izráelre, mivel nem hallgatott
szavara.
״ אלה ראשי בית אבתםEzek atyai házuk fejei.“ Mivel Isten kiakarta szabadítani Izráel fiait^ fölemlíti származásukat.
hogy ilyeténmódon igazolja, miszerint őseik miatt érdemesek a szabadságra. Kiváltképpen pedig Mózes és Ahron leszármaztatása
miatt említi itt a családokat. Ezért kezdi Reuben törzsével és
folytatja Lévi törzséig. Az írás beszéli, hogy Lévi százharminchét esztendős kort ért el, ezzel bizonyítani akarja, hogy mindaddig mig Jákob fiai közül csak egy is élt, nem dolgoztattak Izrael
fiaival. Lévi pedig a legtovább élt testvérei közül és csak halála után kezdődött Izráel rabszolgasága. Ahron elvette Amminodov leányát, Elisevát, Nachson nővérét feleségül. Azért említi,
hogy Eliseva Nachson nővére volt, mivel ezáltal arra tanít bennünket, ha valaki feleséget vesz, tudakolja előbb a nő testvérének jellemét, mivel a házasságban születendő gyermekek a nő
testvérének tulajdonságait öröklik.
ff
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 ״ הוא א ה ח ומשהEz Áhron és Mózes. ״A Szentirás majd
Mózest említi előbb, majd pedig Ahront, jelezni akarván hogy
mindkettő erkölcsi és szellemi nagysága egyenlő volt Áhron
szónoki képességével tűnt ki, Mózes bedig próféciái ihletségével.
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: En vagyok az Örökkévaló: Mondd el Fáraónak mindazt, amit én mondok neked.
De Mózes felelt: ״íme én metéletlen ajkú vagyok. Előbb nem
mondta ezt, mivel akkor Isten Ahronnak is megparancsolta, hogy
menjen Mózessel egyetemben Fáraóhoz, tehát joggal hihette,
hogy Áhron viszi majd a szót Fáraó előtt, de most csak Mózesnek parancsolta, hogy menjen Fáraóhoz, ezért vetette ellen,
hogy ö metéletlen ajkú.
'
Szúlt az Örökkévaló Mózes meg Ahronhoz: Ha szól hoÉzátok Fáraó, mondván: Tegyetek csodát! akkor mondd Áhronnak: Vedd botodat és dobd le Fáraó előtt, hogv legyen kígyóvá.
Bachja mondja, ezzel inteni akarta Fáraót, valamint a kigyó
Isten ellen beszélt Évának, igy cselekedett ő is, midőn azt
mondta: ״Ki az az Isten, akinek szavaira hallgassak és miként
a kigyó hajlik ide-oda és tekervényes, igy cselekszik Fáraó is.
Egyszer azt mondja, hogy szabadon bocsátja Izráelt, másszor
ismét ingadozik és nií'gtagadja elbocsáttatását. Mózes meg Áhron
bement Fáraóhoz és Fáraó szólt: Igazoljátok, hog}^ Isten küldött benneteket, Áhron ledobta botját Fáraó szolgái előtt és
kigyóvá lett. De Fáraó elhivatta a bölcseket és varázslókat
és azok is cselekedtek akképpen, ledobta mindegyik az ő botját
és kigyókká lettek ; de elnyelte Áhron botja az ő botjaikat. Ez
arra vall, hogy végre az egyptomiakat a tenger el fogja nyelni
Izráel miatt.
r

••

A tiz csapás. (Vér, béka, fé re i, vadállat, dögvész, fekély é5
jégeső)
Isten mondta Mózesnek :  ״ ל ך אל פרעהMenj el Fáraóhoz
kora reggel, ime ő kimegy a vizhez, állj elébe a folyam partján.^^ Mit keres Fáraó korán reggel a folyamnál? Azt hitette el
népével, hogy ő Isten, nem eszik nem iszik és egyáltalában nem
végez emberi functiót. Ezért ment korán reggel a folyamhoz,
hogy ott titokban egyék és igyék. És mondá Isten: Mondd Fáraónak: Az Örökkévaló a héberek Istene küldött engem hozzád י
mondván : Bocsásd el népemet, hogy szolgáljon engem a piisz
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tában* És inie te nem ballg*attál reám eddig. így szól az Örökkévaló : Ez által tudod meg, hogy én vagyok az Örökkévaló :
Íme én rávágok a bottal a vízre, mely a folyamban van és az
átváltozik vérré. A hal pedig, mely a folyamban van elvész és
megbüzhödik a folyam úgy, hogy az cgyptomiak undorodni
fognak vizet inni a folyamból. És mondta az Örökkévaló Mózesnek : Mondd Áhronnak, vedd botodat és nyújtsd ki kezedet
Egyptom vizeire, folyóira, folyamaira tavaira és minden vizgyiileményeire, hogy vérré legyenek s legyen vér Egyptom egész országában
úgy a fa, — mint a kőedényeken. Azért ütött Áhron a folyóra
és nem Mózes, mivel a folyó oltalmazta Mózest, midőn beletet־
ték őt és nem akart háladatlan lenni, hogy általa váljék vize
vérre. így a második csapásnál is Áhron volt az, aki a folyóra
ütött. A harmadik csapásnál, midőn a föld porára kellett ütni,
ugyancsak Áhron volt a végrehajtó, mivel a föld pora elrejtette
az agyonütött egy.ptomit és igy oltalmazta Mózest, tehát Mózes
önmaga nem akart a ,föld porára ütni. Mózes és Áhron cselekedett az Örökkévaló parancsa szerint és a folyam vize átváltozütt vérré. De igy cselekedtek Egyptom Írástudói is, az ö
büvészetükkel, ezért erős volt Fáraó szive és nem hallgatott
reájuk, amint szólt az Örökkévaló. Bachja mondja. Az irástudók ástak a földben mélyen és találtak vizet, ezt átváltoztatták
vérré. De mind a viz, amely előbb látható és edényekben volt
Áhron által lön vérré.
Méltán feltűnik, hogy Isten kezdetben oly csapásokat hozott
Egyptomra, melyeket a varázslók is, legalább a látszat szerint,
utánozhattak. Miért nem mért Isten mindjárt oly csapásokat
Egyptomra, melyeket a varázslók nem utánozhattak? Minek
engedte, hogy Fáraó, egy pillanatig is azt higyje, hogy Mózes
és Áhron nem Isten küldöttje ? Ámde szerintünk, ezt Isten az
utókor miatt tette, tudta, hogy a késő jövöbien olyanok is akadnak, akik a bibliai csodákban nem hisznek és a fejlődés világánál kísérteteknek, varázslásnak tulajdoníthatják azokat a jelenségeket, amelyeket a Tóra szentn’ek tart. Akadhatnak egyének,
akik nyeglén azt hirdethetné, hogy könnyű volt csodáknak feltüntetni, ama tudatban, miveletlen emberek előtt azt, ami csupán szemfényvesztés, varázslás, bűvészet volt. Am próbálják meg
ma, a felvilágosúlt korszakban a szellemi rabszolgaság eme kisérleteit bemutatni, hogy nem lesznek-e kénytelenek vele odúikbán meghúzódni és várni mig a mindinkább terjedő világosság
f
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onnan is kiűzi őket. Ezért mutatta meg Isten, hogy akkoron
is léteztek tudósok, varázslók, bűvészek, akik maguk is képesek voltak megkülönböztetni az isteni csodákat az egyszerű varázslástól. Mért tehát előbb olyan két csapást Egyptomra, melyet a miveit egyptomiak is tudtak némikép és látszólag utánozni.
És miután igy megmutatta az utókornak Egyptom haladását a
művészetben, miveltségben, hozott nagyobb csodákat, csapásokat,
amelyekre nézve maguk az egyptomiak is kénytelenek voltak
elismerni: ״ אצבע אלהים הלאIsten újjá ez.''
 ״ ויבאש היארÉs megbüzhödött a folyam." És ástak az
egyptomiak a folyam körül vizért, mert nem tudtak inni a folyam vizéből. ״Es eltelt hét nap, miután megverte az Örökkévaló a folyamot." Minden csapás hét napig tartott, huszonegy
napig nyugta volt Fáraónak az egyik csapás megszűntétől a
másik csapás megérkezéséig. E három heti időtartam között intette Mózes Fáraót, hogy bocsássa el az izráelitákat, mivel ellenesetben Isten újabb csapást fog reá mérni. ״És niondá az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz és mondd neki: Bocsásd
el népemet, ha vonakodni elbocsátani, ime én sújtom egész határodat békákkal. Es a folyam nyüzsögni fog békáktól, feljönnek,
bemennek házadba, hálószobádba és ágyadba ; szolgáid házába,
népedre, kemencéidbe és 'dagasztó teknöidbe; reád népedre és
minden szolgáidra fölmennek a békák.
Bachja mondja: Egyptom királya és Kus királya közt évek
óta vita folyt. Az egyik azzal vádolta a másikat, hogy országának határát kitolta a szomszéd országba, a másik is vitatta,
hogy ellenfele jogtalanúl vett el tőle egy földrészt az ő országából, mivel határos szomszédok voltak. De midőn Isten a békákát hozta Egyptom országára és egész határára, egyszersmind
kitűnt, hogy meddig terjed Egyptom országának határa és igy
e vitás kérdés tisztázva lett.  תעל הצפרדע1 ״És eljött ‘ a béka és
ellepte Egyptom országát. Az Írástudók is igy tettek bűvészetűkkel és fölhozták a békákat Egyptom országába. Fáraó pedig hivatta Mózest meg Ahront és mondá nekik : lm ádkozzatok
ma Istenhez, hogy holnap távozzanak a békák rólam és népemről; én pedig elbocsátom majd a népet, hogy áldozzanak az
Örökkévalónak. Más ember mindjárt akar szabadúlni a bajtól.
Fáraó miért ki^^^ta, hogy csak másnap távozzanak a békák?
Mível kételkedett Mózes hatalmában és gondolta, hátha a békák
önmaguktól fognak még aznap távozni tőle, akkor Mózes isteni
•f
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küI4«tóse fényes cáfolatot nyer. Mind a csapásoknál másnapra
kérte annak megszűnését, ugyanilyen okból. Mózes igy is Ígérte
neki annak biztos tudatában, hogy csak fohászkodására fogja
Isten a csapást megszüntetni. Mihelyt Mózes imádkozott, a
kák kivesztek, csak azok, amelyek a kemencébe mentek az
izzó tűzbe Isten egyenes parancsára, csak azok maradtak
ben és visszamentek a vizbe.
 אמרי נועםkérdi: Egyszer úgy olvassuk:  מ׳ וסרו הצפרדעיםA
békák távozni fognak, ״másszor pedig דמותו הצפרדעים
és a
békák kivesztek? ״Azok a békák, melyek az emberekre másztak
és amazok, melyek Fáraó házában voltak élve távoztak, a kirágj
személye iránti kiméletböl, de azok. melyek más emberek házá־
bán voltak kidöglöttek ugyanott. ״ ויצעק משה אל ייMózes kiáltott az örökkévalóhoz. ״Az emlitett szerző mondja : Azért kellett Mózesnek a békák eltávozása miatt k i á l t a n i Istenhez és
nem egyszerűen fohászkodni, mivel elbizakodva »|ízólt Fáraóhoz :
״Szerezz dicsőséget fölöttem, mikorra fohászkodjam éretted, hogy
Isten kiirtsa a békákat, ״ezért Isten nem hajlott mindjárt
nyörgésére, miglen nem kiáltott hozzá, hogy szégyenben iie
maradjon.
Midőn Fáraó látta, hagy szabadulása lett, konokká tette
szivét és nem hallgatott rájuk. És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Mondd Áhronnak: Nyújtsd ki botodat és üsd meg a
íöld porát, hogy legyen férgekké egész Egyptoiüban. Ibron igy
cselekedett és lett féreg emberen és állaton. Az Írástudók igy
cselekedtek bűvészetükkel, begy előhozzák a férgeket, de nem
birták, mivel árpaszemnél kisebb tárggyal nem képesek varázslást előidézni. Bachja mondja: A vért utánozhatták, mivel nem
kellett ujjat elöteremteniök, hiszen a viz meg volt, csak piros
szint kellett neki adni. A békák is megvoltak a vízben, csak
fölhozni kellett őket, de a férgeket a porból előteremteni kellett,
ezt már nem lehet varázslással elérni. Itt tehát a varázslók maguk beismerték, hogy ez Isten újjá. Ezentúl nem is hivatta őket
Fáraó, hogy utánozzák a csapásokat. És volt a féreg embere^
ken és állatokon.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Kelj fel kora reggel
és állj Fáraó elé, ime ő kimegy a vizhez, mondd neki : így szól
az Örökkévaló, bocsásd el népemet, hogy szolgáljon engem,
mert ha nem bocsátód el népemet, ime én bocsátom rád את הערב
a vadállatokat. Es megtelik házad és Egyptom házai vadáliaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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tokkal, meg a föld is, melyen ök vannak. Es kitüntetem ama
napon Gosen földjét, amelyen az én népem van, hogy ne legyen
Ott vadállat. Baehja mond^: Rendesen, ha valaki ellénsége ellen
terveket sző, hogy rátáraadhasson, akkor e terveket titokban
tartja, nehogy az ellenség óvintézkedéseket tehessen. Ámde
Isten előre jelentette Fáraónak, hogy milyen csapást fog reá
hozni és még sem védekezhetett. ״ ושמוד ©דותÉs külömbsóget
teszek az én népem és néped között. ״Ha izraelita Egyptomba
megjen, ahol az ország telve lesz vadállatokkal^ azok nem
fogják őt bántani. Es igy lön. Fáraó hivatta Mózest meg Ahront
és mondta ״Menjetek áldozzatok Isteneteknek az országban,^^
de ne menjetek a pusztába. De Mózes mondta: Nem helyes,
hogy így: cselekedjünk, mert az egyptomiak utálatát fogjuk áldozni
az Örökkévalónak, ami Istenünknek és ha áldozzuk az egyptomiak
utálatát a* ö szemük láttára, nem fognak-e megkövezni bennünket ?
Erre asi mondta Fáraó: Én elbocsáttalak benneteket, csak
Messzire ne menjetek el; fohászkodjatok érettem. Mózes pedig
felelt: íme én kimegyek tőled és fohászkodom az Örökkévaló^hoz, hogy távozzanak tőletek a vadállatok, csak ne ámítson
többé Fáraó, el nem boesátván a népet.  דסר הע ^נAz Örökkévaló eltávolította a vadállatot. Nem döglöttek ki, mint a békák, ne״
hogy az egyptomiak az elhullott vadak bőréből hasznot húzhassanak.
És mondta az Örökkévaló Mózesnek: Menj be Fáraóhoz
és szólj hozzá: így szól az Örökkévaló, a héberek Istene, bo״
csásd el népemet, hogy szolgáljon engem. Mert ha vonafcodol
elbocsátani és még tartóztatod őket  במקנך אשר בשדהrf  ייי הוT •הנ ד
״Íme az Örökkévaló keze lészen nyájadon, mely a mezőn van.״
Baehja mondja: Azért emliti a Szentirás, hogy az Örökkévaló
keze lészen a nyájon ״mely a mezőn van, ״mivel a nyáj rendszerint a n\ézőn tartózkodik, de tényleg azok is kivesztek, melyek otthon, a házban voltak. Ramban pedig igy magyarázza :
Az egyptomiak az állatokat imádták és irántuk való tiszteletből
nem tartották otthon, az emberek között, hanem távol az emberektöl a mezőn, közel Gosen, az izraeliták tartományához, Ugyanott
voltak, közelükben, az izraeliták marhái is, mégis az izraeliták
marhái közül egy sem pusztult el, ellenben az egyptomiaké
igenis mind elpusztúlt. Erről meggyőződést szerzett Fáraó is,
mert elküldött uozzájuk megtudakolni és ime nem hullott el
Izrael nyájából egy sem, mégis konok maradt Fáraó szive és
nem bocsátotta el a népet.
f
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Es mondta az Orúkkevaló Mózesnek még Ahronnak : Vegyetek tele markotokkal kemencekormot és szórja Mózes az ég felé
Fáraó szeme láttára és legyen porrá Egyptom egész országa
fölött és legyen emberen és állaton fekélylyé, mely hólyagokat
fakaszt. Ok vették a kemencekormot és megállották Fáraó előtt.
Mózes feldobta azt az égnek és lett hólyagos fekély, mely kifa־
kadt emberen és állaton.. Két rendbeli csoda történt itt. Isten
mindkettőnek : Mózes és Ahronnak megparancsolta, hogy mindketten tele marokkal vegyenek kemencekormot, aztán Mózes a tele marok kemencekoromhoz, mely már kezében volt
még az Ahronet is átvette ugyanabban a marokban. Továbbá.
tudjuk azt, hogy a kormot nem lehet magasra dobni, Mózes
pedig vette a kormot és dobta azt, az. ég felé. És nem birtak az
Írástudók megállani Mózes előtt a fekély miatt, mert a fekély volt az
Írástudókon és mind az egyptomiakon. De az Örökkévaló erőssé
tette Fáraó szivét és nem hallgatott reájuk, amint szólt az Örökkévaló Mózesnek. Bachja mondja: Azért olvassuk itt, hogy Isten
tette erőssé Fáraó szivét, mivel a többi csapásoknál a varázslók tették erőssé Fáraó szivét, de a fekélycsapásnál maguk az
Írástudók és varázslók is telve voltak fekélyekkel és szégyenből
nem mutatkoztak Fáraó előtt, ezért Isten tette erőssé Fáraó
szivét. Es mondta az Örökkévaló Mózesnek: Kelj föl kora reggel
állj meg Fáraó előtt és mondd neki: így szól az Örökkévaló,
a héberek Istene, bocsásd el népemet, bogy szolgáljon engem,
mert, ha még fenhéjázkodol népem ellen, hogy nem bocsátód
el, Íme én hullatok holnap ez időben igen nagy jégesőt, amelyhez hasonló nem volt Egyptomban ama naptól, hogy alapittatott,
egész mostanáig. Azért most küldj ki, gyújtsd be nyájadat á
mezőről, mert minden ember és állat, mely a mezőn lesz található és nem takarittatik be a házba lejön reájuk a jégeső és
elvesznek! Bachja szerint, bárha már a dögvész idejében elvesztek mind a nyájak, az egyptomiak azóta szereztek más nyájat,
ezekre nézve mondta Isten, hogy gyűjtsék be, különben a jégeső
alatt elpusztúlnak. Voltak olyanok is, akik izráelitával közösen
birtak nyájat, ezt megkimélte Isten a dögvész ideje alatt. Most
tehát meghagyta, hogy ezeket gyűjtsék egybe a mezőről, hogy
a jégeső el ne pusztítsa azokat.
Bachja mondja: A jég vizanyagból van, Egyptomban tűzzel
vegyest jött az égből, a tűz behatolt a föld üregeibe és elégette
a fák gyökereit, de a jégeső viz tartalma nem oltotta a tüzet,
mely a jégesővel jött. Hasonló ez ama gazdához, akinek két elf
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lenséges szolgája volt, kik folyton civakodtak és ármánykodtak
egymásra. Történt, hogy a gazda háborúba indúlt és a két szolgájára szüksége volt, mielőtt tehát elkísérték volna gazdájukat
a harcmezöre, a gazda kibékítette a haragos két szolgát. Isten
is, midőn Fáraó ellen indúlt, hogy megverje őt rettenetes csapásaival, békét hozott létre a két ellenség: tűz és viz között. így
létesíti és közvetíti a békét Isten az égben is. Gábriél angyal
ugyanis a tüzelem fölé van helyezve és alkalmazva, Micháél
pedig a víz fölé. Mindkettő Isten körül végzi szolgálatát és
Isten folyton békét létesít köztük. Különben maga az ég שמים
két ellentétes elemből van alkotva  אשtűz és  מיםvízből. Isten
mégis békét hozott létre köztük. Ezért imádkozunk mi is naponta:
 עושה שלום במרומיוAki békét alkot a magas régiókban, az ég
alkatrészei között,  הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראלaz létesítse
a békét köztünk és egész Izráel között.
És elvert a jégeső Egyptom egész országában mindent, v
ami a mezőn volt embertől baromig és a mező minden füvét, a
mező minden fáját pedig letörte. Csak Gósen földjén, ahol ízráel fiai voltak, nem volt jégeső. Fáraó elhivatta Mózest meg
Ahront és mondta nekik: Vétkeztem ez Ízben; az Örökkévaló
az igazságos, én pedig és népem bűnösök. Fohászkodjatok" az
Örökkévalóhoz, hogy megszűnjék a menydörgés és ne legyen
több jégeső, akkor majd elbocsátom az izráelitákat. Es felelt
Mózes: Mihelyt kimegyek a városból, kiterjesztem kezeimet az
Örökkévaló felé, a menydörgés meg fog szűnni és a jégeső
nem lesz többé, hogy megtudják, hogy az Örökkévalóé a föld.
Mózes nem akart a városban fohászkodni, mert ez telve volt
bálványokkal, azért ment ki a városból és a szabad mezőn könyörgött.
Bachja mondja: Azért emelte föl Mózes a kezeit az ég
felé, midőn a jégeső megszűnéséért könyörgött, mivel a jégeső
sok embert is megölt és a jajveszéklés, meg a rémWáltás nagy
volt, Mózes tehát könyörületből nagyon megindúltan fohász־
kodott, hogy a jégeső megszűnjék.  ויי נתן קולות וברדElőször
meny dörgés jött, mely oly hatalmas volt, hogy általa az emberek elpusztúltak, aztán jött a jégeső. Midőn Fáraó látta, hog}״
megszűnt a jégeső  ויוםף להטואújra vétkezett és konokká tette a
szivet. Ilyenek a gonoszak, ha Isten büntető kezét magukon
érzik, ha a szenvedések szárnycsapása érinti szivüket, ha az
isteni büntetés pörölye rácsap fennhéjázó lelkűkre, javulást^
f
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megtérést, bünbánást színlelnek, de ha a baj, a szenvedés elmúlt
és Isten ostora eltávozott^ újb<>l visszaesnek régi hibájukba, vét־
keikbe és a bűn posványába. Nem úgy az igaz jámbor emberek
örömben, bánatban, búban, bajban, kéjben, kinben egyaránt szerények, alázatosak Isten előtt, ezért meg nem szégyenülnek soha,
miként az írás mondja:  ״ ושפל רוח יתמוןי בברדaz alázatos em.
bér, tiszteletben részesül."

— בא
B tiz csapás (Sáska, sötétség).
Bú

És mondta az Örökkévaló Mózesnek:  רעה85  בא אלMenj
Fáraóhoz, intsd meg öt, mondd neki, hogy ha nem alázkodik meg
előttem és nem bocsátja el Izráelt szolgálatából, akkor újabb
csapásokkal fogom sújtani öt. Bölcs Salamon mondta: אשרי אדם
 מפחד תמירüdv annak, aki örökön fél, hogy tettei, esel־ekedetei
nem egészen kifogástalanok. Azért mondja  ״ אדםÜdv az embérnek," bárha az ember földies, mégis szellemi tehetséggel van
megáldva, amelyet üdvös és célzatos dolgok végzésére használ
föl és az éldeletböl csak mértékletesen, megengedett módon
veszi ki részét nem annyira az öröm és élvezet miatt, mint
inkább,, hogy testét erösitse, erőt gyűjtsön az isteni szolgálathoz.
A mértéktelen élvezet oly nagy elpártolás az észtöl, hogy a lélek vágyait semmikép sem lehet kormányozni és fékezni. Vala^
mint a tiszta viz forrása, ha abban kellőnél *mélyebben merítünk,
Zavarossá és Íztelenné válikÚ gy a szelidebb élvezetek is, mihelyt
bennük mértéket nem tartunk ízetlenné, sőt nem ritkán tisztátalanokká
válhatnak. Vallásos ember ezért kevéssel beéri és megelégedett,
ha Isten kcweset is ad neki. Ellenben  ומקשה לכו יפול ברעהaki
szivét konokká teszi Isten ellen, az bajba, bűnbe esik. Fáraó is
megkeményitette szivét, ezért zúdította magára Isten haragját és
bajt hozott magára és népére! Mivel pedig eleinte önmaga keményitette meg szivét, ezért később már Isten is. meghagyta
konokságában, mivel Isten az embert azon úton vezeti, amelyen
áz ember haladni akar. Isten nem korlátozza az emberi tkaratót, nem folyásalja be tetteit. Ha rossz útra akar térni, segíti
hozzá, ha helyes, erkölcsös ösvényt választ ebben is támogatja őt.
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Szólt az örókkóvaló Mózeshez: Mondd Fáraónak: Bocsásd
el népemet, mert ha Vonakodol elbocsátani népemet, ime én
hozok holnap sáskát határodba és ellepi a föld színét, hogy
nem lehet látni a földet és fölemészti a megmentett maradékot,
mely megmaradt a jégeső után. És megtelnek házaid és szolgáid
házai sáskával, amit még nem látták atyáid és atyáid atyái,
Bachja szerint Isten két Ízben óva intette Fáraót. Első Ízben a
folyamnál, mivel azzal dicsekedett, hogy ö teremtette a folyamot,
másszor palotájában, mivel biztonságban vélte magát erős várábán. Ezért e két helyen lealázta öt Isten. Hasonlóképen cselekedett Isten Nebukadnecárral, aki Istennek adta ki magát, ezért
lealázta öt Isten, hogy olyanná vált, mint a barom, bét évig az
erdőben kóborolt és gyökerekkel, fűvel táplálkozott.
Bachja igy állítja össze a csapások idörendszerét: Niszan
hó tizenötödikén jelent meg Isten Mózesnek a csipkebokorban
és megbízta öt a küldetéssel. Huszonegyedikén kérte Mózes
ipját, hogy engedje öt Egyp tómba menni,
később Mózes már Fáraó előtt állt és megintette őt. Az utána
következő három hónapban Ijar, Szíván, és Tamuszban Mózes
veszteg maradt és meggondolási időt engedett Fáraónak. Ab hó
elsején kezdődött az első csapás. Hét napig tartott a csapás,
huszonegy napig
pedig pihenése, szabadulása volt Fáraó
és líépének egy-egy csapás között. így történt ez minden
egyes csapásnál. Az
élsöszülötteket ért
csapás Niszan
hóban volt. Az előző évnek Niszan hónapján intette Mózes
Fáraót és helyezte kilátásba neki e csapást, igy hát tizenkét
hónap engedtetett neki a megtérésre. Miként a gonoszok büntetése a másvilágon tizenkét hónagig tart, úgy nehezedett Fáráó
Sk népére is Isten büntető keze teljes tizenkét hónapon keresztül.
Miután Mózes jelentette Fáraónak a sáska csapást ויפן ויצא
״ מעם פרעהMegfordúlt és kiment Fáraótól.“ És mondták Fáraó
szolgái neki: Meddig legyen ez nekünk tör gyanánt ? Bocsásd
el a népet, hogy szolgálja az Örökkévalót. Nem tudod-e még,
hogy elveszett Egyptom? Fáraó akkor visszahivatta Mózest meg
Ahront és mondta nekik: Menjetek szolgáljátok az Örökkévalót!
Kik azok, akik menjenek ? És mondá Mózes: Ifjainkkal és véneinkkel, fiainkkal és leányainkkal megyünk, mert az Örökké▼aló ünnepe lesz nekünk. Ez alatt a hetek ünnepét értette Mózes, mint azon napot, melyen Izráel a kinyilatkoztatott törvényt.
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a Tórát vette át Istentől. Nem úgy — szólt Páraó— menjenek
csak a férfiak, nők és gyermekek csak maradjanak itthon. Hiszén azt mondtatok, hogy áldozni akartok Istennek, már pedig
nők és gyermekek nem áldoznak, ügy sejtem, hogy meg akartok szökni. Ám tudjátok meg, hogy rossz végetek lesz, mert
rossz csillagot látok a pusztában elétek jönni. E csillag vért
jelez, el fogtok pusztulni valamennyien. Maga a csillag neve
 רעהmivel szerencsétlenséget hoz az emberekre. Fáraó tényleg
helyesen látott, mivel, midőn Izráel a pusztában arany borjút
készitett magának. Isten el akarta pusztítani a népet. Mózes
,könyörgésére azonban a vértjelző csillag átváltozott körülmetélési vérré, vagyis más jelentősége lett. Mert mielőtt Izráel fiai
az Ígért földre jöttek Jósua körülmetéltette az egész népet. Ezt
jelezte hát ez a csillag amit Fáraó látott, és ezért imádkozott,
könyörgött Mózes az aranyborjú készítése útán: למה יאמרו
 מצרים ברעה הוצייאםHa megölöd Izráelt, az egyptomiak azt
fogják mondani: Lám előre jósoltuk, hogy Isten  רעהcsillaggal
vezette ki^népét, hogy elveszítse őt a pusztában és akkor mind
az általad miveit csodák feledésbe mennek.
Fáraó elűzte Mózest házából. Ekkor mondta Isten Mózesnek :
 ״ נטה ידך על ארץ מצרים בארבהNyújtsd ki kezedet Egyptom országa fölé a sáskáért, hogy fölszálljon Egyptom országára. Mózes kinyújtotta botját Egyptom országa fölé, az Örökkévaló pedig támasztott keleti szelet az országban azon egész nap
és egész éjjel és a keleti szél elhozta a sáskát. És föllszállt a sáska
Egyptom egész országára, úgy hogy sötét lett az ország és
fölemésztette a föld minden füvét és a fa minden gyümölcsét.^^
Fáraó sietett hivatni Mózest és Áhront és mondta: Vétkeztem az Örökkévaló ellen és ti ellenetek, hogy elűztelek
benneteket házamból. Most tehát bocsásd meg vétkemet
csak ez ízben és fohászkodjatok az Örökkévalóhoz, hogy távolitsa el tőlem csak ezt a halált.
Bachja mondja: A sáskák kimarták az egyptomiak szemeit
úgy, hogy számosán bele is haltak. Ezért mondta Fáraó, hogy :
״távolítsa el tőlem csak ezt a halált.M ózes könyörgött Istenhez és az Örökkévaló fordított igen erős nyugati szelet és ez
elvitte a sáskát és elsülyesztette a nádastengerbe. אמרי נועם
mondja : Isten azért sülyesztette a sáskát a tengerbe, hogy ha az
egyptomiak üldözőbe veszik Izráelt és a tengerbe utánuk mennek,
á sáskák megmarhassák őket. Egyébiránt mind a csapás, melyekét Isten az^ egyptomiakra hozott, a tengerben ismétlődtek.
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Bachja szerint, Mózes könyörgésének, imájának olyan erős és
alapos hatása volt, hogy többé nern jön egyetlenegy sáska sem
Egyptonira, de ha történetesen keresztül is megy Egyptomban,
nem okoz kárt. A békákra nézve pedig kimondotta, hogy csak
a folyamban maradjanak, egy maradt ott különösen, mely rendkivül nagy és időnként a szárazföldre jön és emberekben is
kárt okoz, erős mirigy tartalmú és ha hasába szúrnak és megölik, aki testéhez ér, mérge által meghal.
És mondta, az Örökkévaló Mózesnek : ״Nyújtsd ki kezedet
az ég felé, hogy legyen sötétség Egyptom országa fölött,
 וימש חשךhogy tapinthassák a sötétséget. E szó  ״ ימשtávozást^^
is jelent. Úgy értette Isten : Ha az éjjeli sötétség távozni fog
és viradni készül, újból sötétség támadjon, hogy az egyptomiak
meggyőződhessenek arról, hogy e sötétség isteni csapás. Hasi
szerint Isten azért hozta a három napi sötétséget egyptomra,
mivel az izráeliták közt gonoszak is voltak, akik vonako.dtak
Egyptoniból kimenni. Ezeket Isten a sötétség ideje alatt megölte,
nehogy az egyptomiak ezt lássák és azt mondhassák lám nem
csak mi, az izráeliták is részesülnek büntetésben. Olyan sürü
sötétség volt, hogy ha valaki egy helyre leült, nem volt képes
onnan fölkelni. Hat napig tartott e sötétsége a hetediket fenntartóttá Isten azon időre,^ midőn az egyptomiak üldözőbe vették
Izráelt és a tenger előtt utolérte.
 ולכל בני ישראל היה אור במו שבתם. ״izráei minden tíainái
pedig világosság volt az ő lakóhelyeiken.^^ így is lehet érteni
״ במושבתםülőhelyeiken.^^ Ha izráelita egyptominak házában ült
az utóbbinak sötét volt, az izráelita pedig .látott, mert neki
világos volt. Izrael íiai, akik kezdetben alig mertek hinni abban,
hogy Isten ki fogja őket szabaditani az egyptomi rabságból,
most, hogy látták az isteni csodákat és immár a kilencedik
csapást, melyet ellenségükre, kinzóikra mért, örömérzésben úsztak.
A remény sugarai fénynyel árasztották el házaikat, családjaikat
 ולכל בני ישראל היה אור במושבתםaz öröm és éltető remény csillagai fényt szórtak minden izráelita házába, mivel érezték, hogy
nemsokára üt a szabadság órája. Fáraó.hivatta Mózest és mondta:
”Menjetek szolgáljátok az. Örökkévalót, csak juhaitok és marháltok maradjanak ; gyermekeitek is menjenek veletek.‘^ De Mózes
mondta: Sőt te is adsz majd kezünkbe vágó- és égőáldozatokat,
hogy elkészitsük az Örökkévalónak. Barmunk is velünk megy,
nem marad vissza egy pata sem. Fáraó indalatosan felelt:
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״Menj el tőlem ! Őrizkedjél ne lásd többé színemet, mert amely
napon látod a színemet, meghalsz/^ Mózes pedig mondta : ״Helyesen és időszerűen beszéltél, nem látom többé színedet.

Elsőszülöttek elhalása.
••
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Az Örökkévaló mondta Mózesnek : ״Még egy csapást hozok
Fáraóra és Egyptomra, aztán elbocsát majd benneteket innen
midőn elbocsát, végkép el fog űzni benneteket. ״Szólj a népnek,
hogy kérjenek az egyptomiaktól ezüst és aranyedényeket. , Mivel
megígértem volt Abrahámnak, ha majd utódai kiszabadúlnak a
rabszolgaságból, gazdagon és nagy vagyonnal vonulnak ki onnan.
Minthogy pedig az egyptomiak hosszú évek során által ingyen
dolgoztattak velük, joggal illeti őket az ezüst és arany. Mózes
szólt még Fáraónak: ״így szól az Örökkévaló, éjfél táján kimegyek én Egyptomba és meghal minden elsőszülött Egyptom
országában, akár elsőszülött atyától, akár anyától, akár fejedelemtől akár szolgától, még a barmok elsőszülöttje is,^^ mivel ők
a barmokat imádták. És lesz nagy jajkiáltás Egyptom - egész
országában, mivel nem lesz ház, amelyben nem volna halott.
Egyedül Fáraó — bárha ő is elsőszülött volt - ־־marad életben
hogy Isten csodáit láthassa a tengernél és elbeszélhesse azokat
a többi bálványimádóknak. Mózes mindezt elmondta Fáraónak,
még hozzátéve e nyilatkozatot: ״Akkor lejönnek mindezek a te
szolgáid hozzám és leborúlnak előttem mondván: Menj ki te és
az egész nép, mely téged követ, azután ki fogok menni. És
kiment Fáraótól fölgerjedt h a r a g g a l . ^
Szólt az Örökkévaló Mózesnek meg Ahronnak Egyptom
országában, de a városon kívül, mivel vallási szabályt akart
nekik megparancsolni, ezt nem akarta Egyptom városában tenni,
amely telve volt bálványképekkel és oszlopokkal. Meghagyták
nekik, hogy minden újholdat szenteljenek meg. Bölcseink mondották: Ha Izráelnek egyéb érdeme nem volna, mint ?׳az, hogy
megszentelik a holdat, már ez magában véve is elegendő volna,
mivel a hónaponként meg-megujuló hold Isten teremtéséről tesz
tanúságot. Ezért fogadja Izráel az újholdat oly ünnepélyesen,
állva és örömtelten, amint az ember előkelő fejedelmet fogad.
Az Örökkévaló megparancsolta, hogy vegyenek egy bárányt
peszachi áldozatra  שה לבית אבלתaz atyai ház szerint, egy bárányt egy ház számára. A bárány vétele, készenlétben tartása
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niszan hó tizedik napján volt, a hó tizennegyedik napjáig, vagyis
Pészach ünnep előestéjéig, amidőn a bárány levágandó, kiki ágya
lábához kötötte az áldozatra kiszemelt bárányt. Ha pedig kevés a
háznép, hogy elég legyen egy bárány elfogyasztásához, akkor
vegyen ő és az ő szomszédja, ki közel van házához, együttesen
egy bárányt. Bachja szerint azért parancsolta Isten Izráelnek,
hogy egy bárányt áldozzanak, mivel niszan hó planétája : טלה
bárány, ne higyjék tehát, hogy e planétának köszönhetik szabadságukat, ezért áldozzák a bárányt Istennek, mintegy jeléül
annak, hogy kizárólag Isten eszközölte ki szabadságukat. Ezért
is, mivel az egyptomiak bárányt imádtak. E bárányáldozatot nem
volt szabad megfőzni, hanem csak sütni, mivel a sült húsnak
illata messzire terjed, csontját sem szabadott széttörni. Nyárson
sütötték egészen, hogy az egyptomiak fölismerhessék imádásuk
tárgyát és még^ sem volt hatalmukban Izráelt e miatt bántálmazni. így egyétek azt: Cipőitek övezve, saruitok lábaitokon,
bototok kezetekben; és egyétek azt sietve, peszach az, az Örökkévalónak.
״És átvonulok Egyptom országán az éjjel, megölök minden
elsőszülöttet Egyptomban embertől baromig, ובכל אלהי מצרים אעשה
 שפטיםés Egyptom minden istenein Ítéletet végzek.“ Azután
megparancsolta Isten, hogy Izráel fiai minden kovászosat és
erjedő anyagot kitakarítsanak házaikból és hét napig kovásztálán kenyeret egyenek, aki pedig kovászosat eszik, annak lelke
irtassék ki Izráelből. És vegyenek egy csomó izsópot, mártsák
be a medencében levő vérbe, kenjék meg a felső küszöböt és
a két ajtófélfát a vérrel és azon éjjel, amelyen Egyptom minden
elsőszülöttje meg fog hallni, ne menjen ki Izráel fiaiból egy sem
há^a bejáratából egész reggelig. Az Örökkévaló pedig átvonul,
hogy sújtsa Egyptomot és látja a vért a felső küszöbön és a
két ajtófélen, akkor elkerüli a bejáratot és nem engedi a pusztitót bemenni házaikba, hogy sújtson. Bachja mondja: Nem a vér
mentetté még őket, hanem azzal, hogy a bárány vérével megkenték az ajtó küszöbét és a félfát az Isten iránti bizalmukról
tettek tanúságot, mivel nem féltek az egyptomiaktól és bálványuk vérével tüntetőleg bekenték ajtó küszöbüket és ajtófélfájukat.
Es történt éjfélkor, hogy megölt az Örökkévaló minden
elsőszülöttet Egyptom országában Fáraó elsőszülöttétől kezdve,
a fogoly elsőszülöttéig és a baromnak minden első fajzatát. És
••
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lett jajkiáltás Egyptombau  ״ כי אין בית אשר אין שם ב תmert nem
volt ház, ahol nem volt halott/^ Ha nem volt elsöszülött valamely házban, akkor a legidősebb a házban halt meg. Fáraó
kereste Mózest meg Ahront minden izráelita házban, mig rájuk
akadt és szólt hozzájuk: Menjetek el népem közül, ti is, Izráel
fiai is, meg barmotok is, szolgáljátok az Örökkévalót, amint
szóltatok.“
 כל ב לשונוp n ’  ״ ולכל בני ישראל לאIzráel minden fiaira pedig a kutya sem öltötte ki nyelvét.“ Chizkuni szerint, a kutyák
rendszerint ugatnak, ha éjjel embert látnak bottal menni, Egyptómban pedig mind az izráeliták bottal kezükben kimentek az
országból és még sem öltötte ki reájuk egy kutyásén! nyelvét.
Isten, aki egy teremtményétől sem vonja meg a jutalmat, ezért
parancsolta, hogy az elhullott állatok húsát, meg a széttépett
marháét a kutyának dobják jutalom gyanánt.
Bachja szerint. Isten megtorolta az egyptomiakon mindazt
amit Izráellel szemben elkövettek. Kényszeritették az izráelitákat
hogy folyton vizet merítsenek az egyptomi marhák megittatása
céljából, ezért Isten vizüket vérré változtatta át, úgy, hogy marháik nem ihatták a vizet. Az egyptomiak kora hajnalban kivon-szólták az izráelitákat ágyaikból és munkába állították őket,
ezért küldött Isten békákat ágyaikba, melyek kiűztek őket onnan,
hogy nem pihenhettek ágyaikban. Nem engedték, hogy az izráeliták tisztálkodhassanak, ezért küldött reájuk isten férgeket.
Kényszeritették az izráelitákat, hogy számukra vadakat ejtsenek,
ezért árasztotta el Isten országukat vad állatokkal. Az izráeliták
kénytelenek voltak az egyptomiak marháit a mezőn legeltetni,
ezért sújtotta Isten a mezőn levő marháikat dögvésszel. Nem
engedték, hogy Izráel fiai meleg vízben fürödhessenek és testűkét ápolhassák, ezért fekélylyel sújtotta őket Isten. Az egyptomiak köveket dobáltak az izráeliták után. Isten is jégesővel
vegyest köveket dobott az.égből reájuk. Izráel fiainak trágyát
kellett hordani az egyptomiak szántóföldéire, ezért a sáska
tönkre tette szántóföldjeik termését. Az egyptomiak sötét bőrtönbe vetették Izráel fiait, ezért hozott Isten reájuk sötétséget,
El akarták pusztítani Izráelt, Isten elsöszülött népét, ezért Isten
is elpusztította Egyptom minden elsöszülöttét.
Midras mondja: Mint egy csatahös a harctéren úgy jártéi
Isten az egyptom iakkal. Ha a hadparancsnok egy várost be akar
venni, először a város vizeit zárja el a város lakóitól, igy
\
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akarja őket megadásra bírni. Isten is először Egyptom vizeit
tette élvezhetetlenné. A második eszköz, amit a hadvezér használ: a harci riadó, amelyíyel a vár lakóit megfélemlíteni igyekszik. Isten is békákat hozott Egyptomra és ezek kiáltásával
riasztotta meg lakóit. Továbbá nyillövéseket használ az ellenség.
Isten is férgeket bocsátott az egyptomiakra, melyek mint nyilak
úgy szúrták testüket. Aztán vad ostromlókat küld a hadvezér a
szorongatott várbeliekre. Isten is vad állatok sokaságát bocsátotta
az egyptomiakra. Hasonlóan az elzárt várbeliekhez, ahol ' rendszerint pestis szokott kiütni háború idejében. Isten is dögvészt
küldött Egyptomra. Az ostromló hadvezér, ha a várbeliek közül
egyik—másik kezeibe kerül, kiapadón, égő vassal kínozza őket^
hogy vallomásra bírja őket és a vár erőssége és állapotáról kérdezze
őket Isten is fekélyekkel sújtotta az egyptomiakat, melyek égették testűket. Az ellenség nagy hatalmas köveket dob le a vár faláról a városbán levőkre, Isten is jégesővel vegyest köveket dobott az égből az
egyptomiakra, melyek nagy pusztítást vittek véghez az emberekben is. Ha a várat bevette az ellenség, mint sáskaraj úgy tódúl
be a várba és árasztja el útcáit. Isten is tömérdek sáskát küldött Egyptomra, melyek egészen ellepték a földet. Az ellenség,
ha foglyokat ejt, sötét börtönbe zárja őket. Isten is sötétséget
hozott Egyptomra, úgy hogy meg sem mozdúlhattak, mintha
csak börtönbe lettek volna elzárva. Az ellenség nagy öldöklést
visz véghez a harctéren, Isten is megölte Egyptomban az elsőszülötteket és nem volt ház, amelyben halott nem lett volna.
 ״ ותחזק מצרים על העםAz egyptomiak sürgették a népet,
hogy mihamarább elküldjék őket, mert azt mondták : Mindnyájan
meghalunk,^‘ Isten lealázta Fáraót és népét. Fáraó azt mondta
Mózesnek: Ki a ti Istenetek? Valahány Isten, mind irt nekem
levelet, csak a ti Istenetek nem, ezért nem ismerem öt. Ámde
Isten azt mondta: Te azt mondod : ״Nem ismerem az Örökkévalót,nem sokára azt fogod mondani: ״Az Örökkévaló az igazságos, én meg népem gonoszak vagyunk.^^ Azt mondod: Nem
bocsátom el Izráelt, nemsokára kérni fogod, hogy menjen ki
országodból.
Izráel fiai vitték tésztájukat ruháikba bekötve válláikonr
Bárha elég marhájuk volt, a melyek vihették volna, de annyira
kedvelték a vallásnak, a páskára vonatkozó szabványait, hogy
niaguk fáradoztak vele. És cselekedtek Mózes szava szerint,
kértek az egyptomiaktól ezüst edényeket, arany edényeket és
ruhákat. Bachja szerint a ruha volt a legértékesesb, ezért em«
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liti ilyíín sorrendben a tárgyakat, mivel az értékesebbet mindég
utó Íjára hagyják, tehát előbb ezüst-, aztán arany edények és
legutoljára a ruhákat emliti. Chizkuni irja: Az izráeliták niszan
hó 10-én vették az áldozatra szükséges bárányt és odakötötték
az ágy lábaihoz. Az egyptomiak ezt látták és bárha méltatlankodtak a bálványukon ejtett sérelmen, mégsem bántalmazhatták
az izráelitákat. Mivel pedig akkoron niszan hó tizediké, egy
szombati nap volt, ezért nevezzük a Peszach előtti szombatot
״ שבת הנדולnagy szombatnak,“ mivel nagy csoda történt az
napon. Egyéb csodák is történtek a nevezett szombaton.
Isten megparancsolta, hogy a hozandó áldozat שה תמים
ép, hibátlan bárány legyen, mert ha testi hibásat hoztak volna,
az egyptomiak azt mondhatták volna: Nem bántjuk az izráelitákat, hiszen csak olyan bárányt vágnak le, amely hibás, testi fogyathozásban szenved, amit mi úgy sem imádunk, ezért kellett ép
bárányt hozni és megmutatni, bárha az egyptomiak bálványát
áldozzák, mégsem félnek a megtorlástól, hanem biznak Istenben,
aki nem engedi majd, hogy az egyptomiak bántalmazhassák őket.
Azért volt négy napig odakötve az ágy lábaihoz, hogy az egyptomiak halhassák a bárány mekegését és tehetetlenül boszankodjanak. E bárányt levágták  בין הערביםesti alkonyat beálltával, ’
midőn az egyptomiak a mezei munkát elvégezve haza mentek
és látták, hogy mi történik bálványukkal. A bárány vérével bekenték az ajtó küszöbét és a két ajtófélt. És az izráeliták ették a
bárány húsát keserű gyökerekkel, jelezvén, hogy magatartásukkai elkeserítették az egyptomiakat.  ״ וגם צדה לא עשו להםEleséget
sem készítettek maguknak.“ Bíztak Istenben, hogy a lakatlan
pusztában is táplálni fogja őket.
És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: קדש לי בל בבור
״Szentelj nekem minden elsőszülöttet, megnyitóját minden anyaméhnek ízráel fiainál.“ Nem mondta, hogy az apa élsŐszülöttét
szentelje, bárha Egyptomban az apa elsőszülötte is meghalt, mivel
az anya elsőszülötténél biztosabban állapítható meg az elsőszülöttség. Isten megígérte Izráelnek, ha megtartja és teljesiti a
neki adott vallási parancsokat, akkor ennek révén beviszi Kannán
• országba.
Es lészen, ha kérdez majdan fiad, hogy mit jelentsen ez,
mondd neki: ״Erős kézzel vezetett ki bennünket az Örökkévaló
EgJ)ךtomból, a szolgák házából. Midőn pedig makacskodott Fáraó,
hogy bennünket^el ne bocsásson, az Örökkévaló megölt minden
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elsöszUlöttet Egyptomban, azért áldozom én az Örökkévalónak >
az anyaméh minden megnyitóját, a hímeket; fiaim minden elsaszülöttét pedig megváltom. Azért legyen  לארת על ידכהjeléül
kezeden és homlokkötöül szemeid között, mert erős kézzel vezetett ki bennünket az Örökkévaló Egyptomból.^^ Azért pamnosolja
a Szentirás, hogy a  תפיליןa balkézre jöjjön, mivel a jobb
kézzel dolgozunk és nem olyan tiszta a sok munkától, ellenben
a bal kéz tisztán marad.  לבי שםעק כ | לקישhosszú életet jósol
annak, aki naponta 61 וז־תפיליןimádkozik. A tefilint csombékkal
odaszoritjuk kezünkre és homlokunkra. Ha az ember azt akarja,
hogy valamely dolgot el ne felejtsen csombékot köt. Hogy mi
se felejtsük soha sem az Egyptomból történt kiszabadulásunkát, ezért csombékkal szorítjuk oda a tefilint balkezünkre és hóm!okunkra.

B’salach

ב של ח

Izrael kivonulása Egptomból.
 ויהי בשלח פרעה את העםLön, midőn elbocsátotta Fáraó a
népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országának útján,
bárha innen közelebb juthattak volna Izráel országába, de Isten
próbára akarta tenni Izráelt, vájjon kész lesz-e lakatlan pusztába,
mely azonfelöl telve van kígyókkal, menni. Azért is vezette a
pusztán keresztül, nehogy megbánja a nép, midőn háborút lát
és visszatérjen Egyptomba. Rabenu Ghanánél mondja: Isten
előszeretettel mivel csodákat az igazakkal. Izráelnek is csodákat
akart tenni a pusztában: A manna, a fürjek adásával, a sziklából,
előhozott vízzel, ezért vezette őket a pusztába. Midőn Chananját,
Misáéit és Azarját beledobták a mészgödörbe. Isten megtehette
volna azt, hogy a tűz elaludjék benne, de Isten még nagyobb
erőt adott a tűznek és mégsem égett el még hajukszála sem•
Ezt ezért tette Isten, hogy a csoda még feltűnőbb, nagyobb
legyen. Ugyanígy, midőn Dánielt az oroszlánveiembe dobták, a
legegyszerűbb csoda lett volna, ha Isten az oroszlánokat megöli?
de, hogy a csoda szembeötlöbb legyen, életben hagyta őket és
ttiégsem bántalmazhatták Dánielt. így tett Isten Izráellel is.
Hiszen egyenesen bevezethette volna őket az ígért országba, de
a csodatetteit szaporíthass^^ a pusztába vezette őket előbb?
%
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széthasította a tenger vizeit. Aztán elérkeztek Marába, ott régtől
fogva édes, élvezhető viz volt, de Isten szándékkal keserűvé
változtatta át, hogy ne ihassanak belőle, aztán csodamódon megédesitette azáltal, hogy megparánbsolta, miszerint keserű fát
dobjanak bele. Mindezt azért tette isten, hogy Izráel bizalommal
fordúljon hozzá, higyjen benne és mindenkor csak tőle várja a
segítséget,'A mannát is csak azért hullajtottá naponta és mindég
csak egy napra valót, hogy naponta bízzanak Istenben és várják tőle a mindennapi szükségletet.
 ״ וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצריםFölfegyverkezve mentek
föl Izráel fiai Egyptom országábóV‘ mintha csak háborúba méntek volna. Jóllehet, hogy nem kellett nekik hadakozni, mivel
Isten küzdött értök, mindazonáltal az ember tartozik, a maga
részéről minden óvintézkedést megtenni és ne csupán Istenre
hagyni mindent. Miként Salamon király mondotta : סום מוכן ליום
 ״ מלחמה וליי הישועהA 40 föl van szerelve a. háborúhoz, de Istennél a segedelem." Midras szerint,  וחמשיםannyit jelent, mint
ötödrészt, azaz : Ötödrésze ment csak ki Egyptomból, mig négy
ötödrésze ott veszett Egyptomban a sötétség idejében, mivel nem
akartak kimenni. Isten megölte őket. Nehogy azonban az egyptomiaknak e miatt kárörömük legyen, a sötétség idejében haltak el, ׳hogy az egyptomiaknak ne legyen erről tudomásuk, Más
nézet szerint,  וחמשיםazt jelenti, hogy a Tóra elfogadása érdéniében szabadúltak ki, melyet kivonulásuk utáni ötvenedik n ipon
vettek át a Szinai hegyen.
 ״ ויקה משה את עצמות יוסף עמוMózes pedig elvitte József
csontjait magával, mert ez megeskette Izráel fiait, mondván :
Gondolni fog rátok Isten, akkor majd vigyétek föl csontjaimat
innen magatokkal." Mig Izráel fiai az arany és ezüst edények
kölcsönkérésében buzgólkodtak és fáradoztak, addig Mózes arra
gondolt, hogy József óhaját teljesítse. Mivel József annakidejében atyját temette el, ezért részesült abban a kitüntetésben,
hogy Mózes szorgoskodott tetemeinek elszállitása körül. Mivel
pedig Mózes buzgólkodott József tetemei elszállításával, ezért
abban a rendkivüli és páratlan kitüntetésben részesült, hogy
Isten temette el öt. Ezért is nem tudja, nem ismeri senki Mózes
sírhelyét, mivel maga az Örökkévaló temette el öt. A tenger is
csak akkor vált ketté, midőn József koporsója érkezett a tengerhez. Ez az, amit a szent zsoltáros megénekelt: OW הים ראה
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Midőn a tenger látta József koporsóját, legott futásnak indúlt,
mivel József is futott úrnője elől, midőn bűnre akarta csábitani őt.
 ויי הלך לפניהם יומם בעמוד ענןAz örökkévaló pedig járt előttük
nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton és éjjel tűzoszlopban, ״hogy menjenek nappal és éjjeV^ hogy minél előbb
érkezzenek Szinai hegyéhez és átvehessék a tant. A nappali őszlop várt, *mig az éjjeli oszlop feltűnt, az éjjeli oszlop pedig el
nem mozdúlt, mig a nappali oszlop nem mutatkozott.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Izráel fiaihoz, hogy fordúljanak vissza és táborozzanak Pi-Háchirosz előtt
Baál-Cefon előtt. És azt mondja majd Fáraó: Eltévedtek ők az
országban, körülfogta őket a puszta. Ezért mondta Isten, hogy
Baál-Cefon előtt táborozzanak, hogy Fáraót megtévessze és azt
higyje, miszerint ez a bálvány nem engedi az izráelitákat tovább
menni, így aztán üldözőbe veszi Izráelt és Istennek alkalma lészén csodatetteit szaporítani a tengernél. Es azt mondja majd
Fáraó Izráel fiairól: Eltévedtek az országban, körülvette őket a
puszta, nem képesek sem ide, sem oda menni.
 ״ ויגדל מלך מצרים כי ברה העםÉs jelentették Egyptom királyának, hogy elszökött a nép,^^ ezt a harmadik nap után jelentették neki. Ki jelentette? Az izráeliták három napi utazásra
kértek szabadságot, aztán visszajönnek. Fáraó tehát embereiből
küldött néhányat velük, hogy a három nap eltelte után visszatérésre szólítsák fel őket. Midőn a három nap eltelt. Fáraó emherei fölszólították őket, hogy térjenek vissza, de az izráeliták
természetesen nem akartak visszatérni. Ekkor Fáraó emberei
visszamentek és jelentették neki, hogy Izráel megszökött. Ez a
negyedik napon történt, az ötödik és hatodik napon Fáraó üldözőbe vette őket. A hetedik nap éjjelén a tengerbe fuladt, reggelre az izáeliták háladalt zengedeztek, ezért olvassuk mi is
Peszach hetedik Alapján a  שירהhálaéneket.
 ויאפר את רכבוFáraó maga fogta be szekerét, hogy ezáltal
népét is buzdítsa az üldözésre. Kinyitotta kincstárát a népnek és
a benne fölhalmozott kincseket szétosztotta közte, hogy igy ősztakélje ő,t a háborúra. A nép magával vitte a sok kincset. És
vett hatszáz kiválogatott szekeret és Egyptom minden szekerét.
De honnan vettek lovakat, hiszen elpusztúltak a dögvész ideje
alatt? Azokét vitték, akik annak idején hajlottak Mózes figyelnieztetésére és a mezőről begyűjtötték házaikba az állatokat.
Itt látszott tehát meg, hogy, bárha hittek Mózes szavainak és
r
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Így némi istenfelélemröl tettek tanúságot, vallásos érzelmük mégsem volt elég erős, mer^t imliol, készséggel adták oda lovaikat
Izráel üldöztetése céljára. Fáraó tétovázott, ingadozott, menjen-e
utánuk vagy nem ? Ekkor Isten konokká tette Fáraó szivét és
ejz üldözte Izráel fiait. Izráel fiai pedig fölemelt kézzel méntek ki.

Fáraó üldözőbe veszi Izraelt.
Az egyptomiak üldözték Izráel fiait és elérték őket, amint
táboroztak a tenger mellett Fáraónak minden szekere, lova, 10vasa és serege Pi־Hachirosznál, Baál-Cefon előtt. ופרעה הקריב
״Fáraó közeledek‘^
Izráel fiai fölvetették szemeiket és látták והנה בצרים נסע
 אחריהםíme Egyptom vonul utánuk. Azért mondja egyesszámban
״Egyptom vonúl utánuk,“ mivel mint egy ember, egy nézeten,
egy akaraton voltak Izráelt elpusztítani. Midras szerint Egyptom
égi vezére, kinek neve : עזא, vonúlt utánuk. Izráel fiai erre nagyón féltek és kiáltottak az Örökkévalóhoz. Mózesnek pedig
mondták: Vájjon mivel nincsenek sírok Egyptoniban, hoztál el
bennünket, hogy meghaljunk a pusztában? Mit is tettél velünk,
hogy kivezettél bennünket Egyptomból. Bachja szerint, négy csoport,
négy osztály volt az izráeliták között. Az egyik csoport Istenhez
felkiáltott, a másik azt mondta: Harcoljunk az egyptomiak ellen,
a harmadik vissza akart menni Egyptomba, végre a negyedik
csoport Istenhez imádkozott nagy jajveszékléssel. Mózes azonban
azt mondta Izráelnek:  ״ יי ילכם לכםAz Örökkévaló fog harcolni
érettetek.“ Az egyptomiak látták a tizedik csapásnál, hogy maga
az Örökkévaló verte meg őket és mégsem szívlelték meg ezt,
mégis üldözőbe veszik Izráelt, igy tehát egyenesen Isten ellen
fordáinak, vele akarnak szembeszállani, ezért fog az Örökkévaló
harcolni érettetek, ti pedig hallgassatok.
És mondá az Örökkévaló Mózesnek:  ״ מה תצעק אליMit
kiáltasz hozzám?“ Most nincs az ideje annak, hogy hosszasan
könyörögj, mivel Izráel nagy bajban, nagy v(‘,szedelemben van.
Más nézet szerint. Isten azt mondta Mózesnek: Mit kiáltasz, magam is tudom, hogy mi történik itt, az én dolgom itt segíteni és
közbelépni. Szólj Izráel fiainak, hogy vonúljanak a tengerbe és
az ketté fog hasadni őseik érdemében és azon érdemben, hogy
készségei dndúltak a lakatlan, terméketlen pusztába. ואתה הרם את
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 מטךTe pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger
fölé és liasitsd ketté. Midras szerint: Mózes azt mondta a tengernek: Hasadj ketté. Mire a tenger azt felelte neki: Te nem
rendelkezel fölöttem, menj a Nílushoz, ez a te folyamod, annak
parancsolhatsz. Mózes közölte Istennel a tenger engedetlenségét,
mire Isten azt mondta neki: Ha a szolga nem engedelmeskedik
urának, akkor az ura testi fenyítésben részesíti, te is emeld
föl botodat és üss a tengerre. Mózes igy cselekedett, de a tenger mégsem akart ketté válni. Ekkor maga az Örökkévaló jött.
Midőn a tenger Istent közeledni látta, legott kettéhasadt és eliramodott. Most kérdi tőle Mózes: Miért futottál el? Felelt a
tenger: Ha azt hiszed, hogy tőled futok, fölötte tévedsz, én az
Örökkévaló elől futok, aki a világot és az egész mindenséget
alkotta.
És elvonult Isten angyala, aki járt Izráel tábora előtt és
ment mögéjük, és elvonúlt a felhöoszlop előlük és állott mögéjük^
így jutott Egyptom tábora és Izráel tábora közé ולא קרב זה אלזה
és nem közeledett egyik a másikhoz egész éjjel. Bárha igen
közel voltak egymáshoz. De a felhő, mely nappal ment vala ízráel előtt, de éjjel távozott és helyt adott a tüzoszlopnak, most
nem távozott el egészen, hanem csak hátravonúlt Izráel mögé
és sötétséget okozott az egyptomiaknak, hogy nem látták
Izráelt.

A tenier kettéhasadása.
Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé és az Örökkévaló
hajtotta a tengert hatalmas keleti széllel egész éjjelen át és
szárazzá tette a tengert  ויבקעו המיםés kettéhasadtak a vizek.
Midőn a tenger ketté hasadt egyidejűleg a világ összes vizei
ketté hasadtak. Ez alkalommal sok csoda történt a tengernél.
Mint egy jégbarlang olyanná változott a tenger. Fölöttük a ma־
gasban volt viz és két oldalt mint két fal, csak alattuk volt
száraz. A talaj megkeményedett Izráel lábai alatt, ellenben mocsaras volt az egyptomiak lábai alatt. Kőkeménységű volt az
üldözök fölött a víz . Izráel minden törzsének külön útja, járdája
volt a tenger egyik szélétől a másik széléig. Bárha kemény lett
a víz mint a jégtábla, Izráel mégis ihatott belőle. Isten azonfelöl Ízletessé tette a különben élvezhetetlen tengeri vizet.
Az egyptomiak pedig üldözőbe vették őket és bement utá־
nuk Fáraó minden lova, szekere és lovasa a tenger közepébe.
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Történt aztán, hogy az Örökkévaló a reggeli örszakban letekintett az egyptomiak táborába tűz- és felhöoszlopban és megzavarta Egyptom táborát מרכבתיו
 ויסר אתés kivitte szekérének kerekeit. A tüzoszlop elégette a kerekeket, a felhő pedig
a tenger talaját meglágyította, aztán a tüzoszlop megtüzesitette
azt, ettől lepattantak, leváltak a lovak patái. Mózes pedig, Isten
parancsára, kinyújtotta kezét a tenger fölé és a tenger visszatért
 לפנות בקד לאיתנוreggel felé az Ő erejébe, ‘ midőn Izráel már
átkelt a tengeren, de az egyptomiak még közepében voltak. Az
egyptomiak erre visszaakartak fordúlni, de az Örökkévaló megzavarta őket és ők menekültek vele szemben. Bachja mondja:
 לאייתנוannyit jelent, mint: ״feltételéhez.“ Mert midőn Isten a
tengert alkotta, kikötötte vele, hogy majdan Izráel előtt ketté
hasadjon. Il^^en kikötést, és feltételt szabott a napnak is, hogy
Mózes idejében megálljon,. Józsua idejében pedig a nap
és a hold tovább időzzön az ég látóhatárán. A viz elébe ment
az egyptomiaknak és besodorta őket a tengerbe.
Es megsegítette az Örökkév^aló aznap Izráelt Egyptom kezéből. Izrael látta az egyptomiakat holtan a tenger partján. A
tenger kivetette őket, hogy Izráel meggyőződjék az egyptomiak
haláláról és ne mondhassa: Miként mi kijöttünk a tenger egyik
oldalon, úgy az egyptomiak is kijöttek más oldalon, utánunk
jönnek ׳és megtámadnak. Azért is vetette ki őket a tenger, hogy
az izráeliták elszedhessék tőlük a tömérdek arany és ezüstöt,
amit azok magukkal vittek.  וירא ישראל את היד הגדלהIzráel
látta Isten nagy hatalmát.
 אז ישיר משהAkkor énekeit Mózes és Izráel, még a kisdedek is újjongtak és daloltak: Fenségesen fenséges az Örökkévaló a lovast lovához szorította és eg}׳szerre döntötte a tengerbe
mindkettőt. ״Ez az én Istenem, őt magasztalom,“ ״Atyám Istene
őt dicsőítem.“ Az Örökkévaló a harc ura, de nem karddal, fegyverrel a kezében küzd, hanem szent nevével aratja a győzelmet.
Fáraó szekereit és seregeit a tengerbe vetette és válogatott
vitézei elmerültek a nádastengerben. Isten mindég azon mód
szerint büntet, amely mód szerint az ember vétkezett. Az egyptomiak agyaggal dolgoztattak Izráel fiaival, ezért tette Isten a
tenger talaját feneketlen agyaggá, hogy az egyptomiak abban
elmerüljenek. ״Lesülyedtek a habokba, mint a kő.“
“ ״ מי כמפה באלם יKí olyan mint te, a hatalmasak között.
Örökkévaló ! Ki olyan, mint te, dicső a szentségben.“  באלםigy
f
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is értelmezendő : Ki olyan, mint te, aki hosszú ideig hallgatagon
tűri az istentelen emberek gonoszságát és elvetemedettségét.
 נורא תהלתFélelmetes dicsőségű. Aki dicsőiti örökös félelemben
és rettegésben élhet, hogy nem méltányolta eléggé Isten tulajdonságait.  תבלעמו ארץa föld elnyelte holttesteiket, igy lettek
eltemetve. Azért nem maradt testük temetettlenül, mivel Egyptómban bár kénytelen, de mégis beismerték:  יי הצדיקAz Örökkévaló az igazságos. Azért is, mivel az egyptomiak fölmentek Kaiia־
ánba Jákob temetéséhez.  ״ נמית ימינךKinyújtottad a jobbodat‘^
esküre. Mivel a föld nem akarta az egyptomiak tetemeit befőgadni, minthogy Isten egyizben már njegátkozta, mert beitta
Ábel vérét, most is félt, hogy Isten meg fogja átkozni, ha az
elhalt egyptoniiakat befogadja, ezért Isten megesküdött, hogy
nem fogja e miatt elátkozni.
״ שמעו עמים ירנזוןNépek hallották és reszkettek, remegés
fogta el Pelesesz lakóit.“ Azt hitték, hogy most érkezett el az
idő, midőn az izráeliták megbosszúlják rajtuk azt, hogy midőn
Efrájim törzse harminc évvel a megváltás ideje előtt ■Egyptomból kimont, a filiszteusok megölték őt. Edom törzsfői* pedig
megrémültek, hogy Izráel megtorolja rajtuk azt, hogy Ezsau
Jákobot bántalmazta. Móáb hatalmas:ut rettegés fogta el, féltek
Izráeltől, mivel Lót pásztorai egykor civakodtak Abrahám pásztoraival. Moáb pedig Lót leszármazottja volt. Kanaán lakói elcsüggedtek, mivel tudták, hogy Izráel útját veszi feléjük, hogy
Kanaán országot elfoglalja.
 עד יעבר עמך ייisten segíts minket — szólt Izrael — mig
átkelünk Arnon folyamán és a Jordán folyón Izrael országába
menendő, ügy is lön, midőn az izráeliták a Jordán folyóhoz értek, a kohaniták oda álltak a frigyszekrénynyel a Jordán elé,
ekkor ez ketté hasadt és Izráel szárazán átkelt rajta. עם זו
״ קניתMig״átvonúl a nép, melyet szereztél.“ A Tóra elfogadása
alkalmával Isten megvette Izráeit sajátjának, hogy örökön szolgálja öt. Elviszed és ülteted birtokod hegyére“ azaz : Bevii^zed
őket Kanaán országba. ״Beviszed őket“ a harmadik személyben
mondta Mózes, nem pedig beviszel minket, mível prófétai sejtelem szólt belőle, hogy ö nem fogja Izráeit az ígért földre vinni.
 ״ יי ימלך לעלם ועדAz Örökkévaló uralkodjék örökké.“ Miként a
jelenben uralkodott és őrködött népe fölött és megbüntette a
gonoszokat, igy őrködjék és uralkodjék a jövőben is mindörökké.
 ימלךhiányosan  ואו,^v“ betű nélkül áll. Ez arra vall, hogy Isten
f
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nem uralkodik szigorral az emberiség fölött, nem kivan tőle erejét
felülmúló szolgálatot.
״Mirjam, a prófétanö, Ahron nővére vette a dobot kezébe.
Azért mondja Ahron nővére, mert már akkor is prófétanő voftr
midőn csak Ahronnak volt nővére és megjövendölte anyjának י
hogy fiat fog szülni, aki Izráelt kivezeti Egyptomból. Azért is
emliti, hogy Ahronnak nővére, mivel az egész háladalban Ahron
neve nem szerepel, tehát itt emliti az ő nevét. Nők között is akadt
nem egy kiváló prófétanö. Szárai! még kiválóbb prófétanö volt
mint Abrahám. Kell tehát, hogy a nőket nagyrabecsüljük. Hiszen
azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy Abigájil, ki szintén prófétanö
^ס׳לר, határozottan tanitja a jövő élet létezését, ami a Szentirásbán nincs határozottan kifejezve. Hanna pedig a holtak feltámadását bizonyította, ami szintén ném nyer határozott kifejezést,
a szent tanban. Egyébiránt, ha asszony vallásos, fölötte vallásossabb a férfinél. A Talmud hót prófétanöt sorol föl : Szárai!־
Mirjam, Hanna, Debora, Hulda, Abigajél és Eszter.
 בתפים ובמחלת ־Mirjam dobot vett kezébe, a nők pedig utána
mentek dobokkal és körtánccal. A dobolás által Mirjam azt
célozta, hogy a férfiak ne hallhassák a nők dalait, mivel
férfinek nem szabad hallani a nő dalát. Hanna az imát is
halkan mondta, csak ajkai mozogtak. Innen a tanulság, hogy az
ember halkan imádkozzék. A nőben van mély érzés, vallásosság
szilárd erkölcsisóg, erős akarat, áldozatkészség, de e mellett egy
kis adag könnyűvérüség, hiúság és kacórság, mely beszédében
hangjában, dallamaiban nyilvánul, ezért vallásos ember nem
hallgatja a női éneket.
״ ויסע משה את ישראל מים סוףMózes elindította izráeit a
a nádastengertöl.^^ Erőszakkal vonta el őket az egyptomiak holt
testeitől, mert nem tudtak betelni a sok arany és ezüst zsákmánynyal, melyet az egyptomiaktól elszedtek.
Izráel immár három napig ment a pusztában ולא מצאו מים
és nem találtak vizet. Ez niszan hóban, nagy hőségben volt*
Ezt Isten azért tette, mivel próbára akarta tenni Izráelt, hogy
nem fog-e zúgolódni Isten ellen. És elérkeztek Márába, de nem
tudtak vizet inni Márából, mert keserű volt. Bachja szerint, ez
a víz előbb édes volt, de Isten szándékkal változtatta át keserüvé, hogy próbára tegye vele Izráelt. Ekkor Izráel fölkiáltott
Istenhez, mivel a nők és a kisdedek rosszúl lettek a szomjuságtól. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy vegyen keserű
f
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fát és dobja a vízbe és a víz édes lesz. Ezzel Isten arra is
akarta tanítani Izraelt, hogy az ember Istenbe vesse bizodalmát
akkor is, midőn a legkeservesebb a sorsa, mert Isten azt jóra
fordíthatja.  ״ שם שם לו חק ומשפט וש□ נ ס תott adott neki t0rvényt, jogot és ott megkísértette öt.^^ Ott lett Mózes Izráel királya és
adott nekik törvényt, rendeletet és szabványt és hogyan viselkedjék
egyik embertárs a másikkal szemben. A bálványimádók gyümölcsöt
hoztak oda és eladták az izráelitáknak. Mózes szabályokat alkotott,
hogy miként viselkedjenek a pogányok iránt, hogy nem szabad
őket megrövidíteni és mogkárositani, hogy minden embert, rang,
rend, osztály és felekezetkülömbség nélkül szeretni, tisztelni
kell.

Isten mannát hullat az é^ből.
Izráel harminc napig élvezte a kenyeret, a tésztát, melyet
Egyptomból magával vitt, vagyis : Ijar hó tizendtödik napjáig
Mikor aztán már elfogyott a kenyér, Izráel zúgolódott Mózes és
Ahron ellen a pusztában és szólt: V'ajha meghaltunk volna az
Örökkévaló keze által Egyptomban, midőn ültünk a húsos fazék
mellett, midőn ehettünk kenyeret jóllakásig, semmint éhen haljunk a pusztában. Isten tehát hullatott nekik mannát ijar hó .
tizenhatodik napján. Vasárnap kezdődött a mannahullás. Isten
mondta:  ״ הנני ממטר לכם לחם מן השמיםíme én hullatok nektek
ker^eret az égből.“ A mannából ugyanis kertyeret készítettek.
Olyan volt mint a koriandrum magva, fehér és ize olyan mint,
a mézeskalácsé. Rabbi Eliázár mondja: A manna hatvan méter
magasra feküdt a földön és mindég akkor hullott az égről, mi־
dőn az izráeliták még aludtak. Reggelre fölébredve ott látták
már a mannát a tábor körül és kiki szedett szükséglete szerint,
így gondoskodik Isten jámborairól, mig ők alszanak hullatja
mindennapi kenyerüket. Mig a szentély fönállott Isten az esőt is
olyan időben adta, mikor az emberek otthon voltak és útra nem
keltek: szombat és ünnepek estéjén, hogy munkájukban zavarva^
gátolva ne legyenek. így imádkozott Chizkijáhu is : Világ Ura! Nem
rendelkezem oly erővel, hogy ellenségemet legyőzhessem természetes
úton-módon, segíts hát Te, mig én ágyamban fekszem és alszom.
Ekkor küldött Isten angyalt, aki Asur táborát megverte, mig
Chizkijáhu nyugodtan aludt ágyán.
 דבר יום ביומוIsten hullatta a mannát ״a napravalót a maga
napján.“ Egyszerre is adhatott volna nekik hosszú időre valót,
de azt akarta egyrészt, hogy Izráet szemei mindég epedően
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csüggjenek az ég felé. onnan várva a segélyt, másrészt bizalomra akarta tanítani Isten. Ilyen értelemben mondja Rabbi
Eleázár is : Akinek egy napra való elesége van és búslakodik,
hogy mit fog enni holnap, honnan vegye a másnapra való eleséget, az kishitű ember, mivel Isten minden teremtményéről gondoskodik. hogy meglegyen neki mindennapi kenyere. Rabbi Simon tanítja: Azért hullatott Isten esak egynapra való mannát,
hogy Izráel mindég frissen hullatott mannát ehessen, de azért is,
mert ha egyszerre hullott volna hozszabb időre való, akkor ízráel fiainak magukkal kellett volna cipelni az eleséget egy helyről a másikra. Az igazaknak sátruk elé hullott a manna, a középszerüeknek kissé távolabb, a vallástalanoknak pedig ki kellett
menniük a táborból messzire, hogy szükségleteiket beszerezhessék,
Mózes és Áhron szólt Izráel fiainak : ערב וידעתם כי יי הוציא
 ״ אתכם מארץ* מצריםEste majd megtudjátok, hogy az Örökkévaló
vezetett ki benneteket Egyptom országábók^ és nem mi, mivel
ellenünk zúgolódtatok, hogy minek vezettünk ki benneteket
Egyptomból megölni titeket a pusztában. Este ad majd Isten
nektek húst. Mivel a húst kérni nem volt jogotok, mert kenyér
nélkül az ember nem élhet, de húst nélkülözhet. Amit tehát
jogosan kértetek : kenyeret, azt nappal adja Isten nektek, hogy
elkészíthessétek aznapra. Nem úgy húst, amit jogtalanúl kértetek,
azt este fogja adni.
 ״ והיה ביום הששיÉs lészen a hatodik napon, akkor készítsék el, amit bevisznek és lészen kétszerese annak, amit naponként szereznek “ Mózes mondta, nem ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Örökkévaló ellen. Innen a tanulság, hogy aki
a rabbi vagy talmudtudós ellen zúgolódik, annyi, mint ha Isten
ellen zúgolódna. ״Reggel jóllaktok majd kenyérrel, hogy megtudjátok, miszerint én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek.^‘
Ha jóllaktatok, tudjátok meg, hogy Isten az, aki táplál benneteket, adjatok-tehát hálát neki. Innen is a tanulság, hogy ebéd
után imádkozni, hálát kell adni Istennek. Este fölszállt a fürj
és ellepte a tábort. Egész pusztai zarándoklásuk alatt, azaz :
negyven éven keresztül ették a fürjeket, az írás csak azért nem
emeli ki e körülményt, miként kiemelte a mannát, mivel a
manna új alkotás volt, amit Isten a teremtés hat napjában nem
teremtett, és amúgy is sok csodával vegyest történt hullatása,
ellenben a fürj nem új teremtés és igy nem volt oly nagy csoda.
*
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Reggel volt liarmatréteg a tábor körül. Midras szerint előszőr harmat hullott a földre, aztán manna, erre hullott újból
harmat, hogy befödje a mannát. így cselekszünk mi is szómbatón. Az asztalra abroszt terítünk, rátesszük a kenyeret és a kenyer fölé ismét takarót, emlékezeti a mannára, melyet Isten
hullatott Izráelnek a pusztában. Es elnevezték azt mannának,
azaz: Eg adománya. Mózes pedig mondta nekik: ״Szedjetek
belőle, kiki étke szerint. Ne tartsatok attól, hogy az erőteljesebb
tö13bet és a gyönge kevesebbet fog szedni ; mindenki csak annyit
fog szedni, amennyire szüksége van, azaz elesége szerint. Egy
ómart fejenkint, aki ennél többet eszik, az falánk, torkos, telhetetlen.
 וילקטו אתו בבקר בבקרÉs szedték azt reggelenként, délelőtt
tiz óráig, azontúl a nap hevétől elolvadt. Ha valaki szedni elmulasztott, mások raktak össze neki egy napra valót, hogy ne
legyen kénytelen éhezni. Ha Izráel köznapon hagyott a mannából másnapra, megbüzhödött és féreg volt rajta, de ha pénteken
hagytak belőle szombatra, nem büzhödött meg és féreg sem
volt rajta. És mondta Mózés :  ״ אכלהו היוםEgyétek ma, mert
szombat van ma, ma nem találtok a mezőn. Háromszor emliti
a Szentirás e mondatban e szót: היום
arra vall, hogy
szombaton háromszor kell étkezni: Péntek este, szombat reggel
és délután, a délesti ima után. Fontos szabály e három étkezés
pontos betartása.
Pénteken kétannyit szedtek, mivel szombaton nem fog hűllani, néhányan mégis kimentek szombaton, de nem találtak.
Ezért szólt az Örökkévaló Mózesnek : Meddig vonakodtok még
megőrizni parancsolataimat és tanaimat. ראו בי יי נתן לבם ה שבת
Lássátok, hogy az Örökkévaló adta nektek a szombatot. Midras
mondja: A szombatra von :tkozó dolgok kettősek, duplák. A
manna kétszeres volt szombatra, az áldozat is kétszeres v o lt:
két bárány, aki megszegi a szombatot kétszeres halállal bünhödik: a jelen és a jövő életben, ezért olvassuk a Szentirásban:
 ״ טחלליה טות יוטתAki megszentségteleniti halva-hal meg. Aki
pedig megszenteli a szombatot, kétszeres jutalomban részesül.
Es mondta Mózes : Egy tele ómerrel legyen belőle megőrzésre
nemzedékeiteknek,  ל מ ק יראו את הלחםhogy lássátok a kenyeret,
melyet Isten enni adott Izráelnek a pusztában. Vittek egy palackot, megtöltötték mannával, hogy eltegyék a legkésőbbi korszakig. Ahron pálcája is megőriztetett, úgyanigy a frigyláda a két
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kötáblával, a frigyláda két rúdja és még számos tárgy a széntélyböl, melyet a szentély földalatti üregébe helyeztek el. A
palack manna a szentélyben őriztetett mindaddig, mig Josijaliu,
a király elrejtette a szentély alatti üregben. Midőn Jeremiás
próféta korholta Izráelt, mivel nem foglalkoztak a szent tannal,
ők szabadkoztak: Hogyan tarthatjuk el családainkat, ha a Tórával foglalkozunk, ekkor Jeremiás előhozta a mannával telt
palackot mondván: Lássátok, Isten táplálja azt, aki a Tórával
foglalkozik.
 את המן אכלו ארבעים שנהNegyven évig ették a mannát.
Bachja szerint, bárha egy hónappal kevesebb ideig ették, niint
negyven évig, mivelhogy csak ijar hó tizenötödikén kezdték a
mannát enni, vagyis, miután az egyptoniból vitt tés^zta már elfőgyott, de mivel csak egy hónap hiján volt negyven év, ezért
teljes negyven évet számit a Szentirás. Mózes halála után még
harmincnyolc napon át hullott a manna, mert Mózes adar hó
hetedikén halt el és a manna Józsua érdemében még hullott niszán hó tizenötödik napjáig. Rasi szerint, annak a tésztának is,
amelyet Egyptoniból vittek magukkal, manna ize volt. Mózes
halálával pedig megszűnt manna húllni, de halálozása előtti napon oly nagy mennyiségben hullott a manna, hogy elegendő
volt harmincnyolc napig. így ettek az izráeliták teljes negyven
évig mannát.  והעבר עשירית האיפה הואAz ómer pedig egy tized
éfó volt. Ilyen méretű lisztből készített tésztából kell chalát
venni

Amálek megtámadja Izraelt.
f

Es elvonúlt az egész község Szin pusztájából és táborozott
Refidimben, de nem volt viz, hogy igyék a nép. És pörlekedett
Mózessel mondván : Adjatok nekünk vizet, hogy igyunk ! Mózes
pedig mondá: Mit pörlekedtek velem és mit kisértitek meg az
Örökkévalót? A nép azonban szomjúhozott és tovább zugolódott és szólt Mózeshez: Miért is hoztál föl engem Egyptoniból,
hogy megölj engem és gyermekeimet, meg nyájamat szomjúság
által ? Ekkor fölkiáltott Mózes az Örökkévalóhoz, mondván: Mit
tegyek e néppel ? Hiszen mindjárt megköveznek. Isten pedig
mondta Mózesnek: Vonúlj a nép előtt, ne félj nem köveznek
meg. Nem szeretem, ha,a népet ilyesmivel vádolod. ומטך אשר
 הכית בו את היארVedd kezedbe ?itt a botot, amelylyel megütöt-

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

i

■sr^'

241

צ אינ ה

ב שלח

ו ר אי נ ה

ted a folyamot, hogy az vérré vált és üss vele a sziklára és
kijön abból tiszta viz. Bachja mondja : E bot nem állt másnak
rendelkezésére, hogy csodákat miveljen általa, csak Mózesnek.
Maga Józsua, aki Mózes bü tanitványa és későbbi utódja volt
sem vette kezébe 0 botot, hanem csak egy tört, midőn Mózes
halála után harcba indúlt. A bot az uralkodás jele, mig a tör a
hadvezért jelképezi. Azért parancsolta Isten Mózesnek, hogy a
bottal üssön a sziklára és hozzon elő vizet Izráel számára, mivel
a nép azon nézeten volt, hogy e bot csupán büntetésre, csapások mérésére alkalmas, de nem előnyös, áldásos dologra, ezért
akarta Isten Izráelnek megmutatni, hogy e bot áldást is hoz és
ütésére a szikla vizet ád a szomjúhozó népnek.
 ״ ויבא עמלקbiS eljött A.maíek es harcolt Izraellel Heti“
diniben.M ivel Izráel Isten ellen vétett azt hangoztatván, hogy
Isten nincsen mindég vele, ezért büntetésképen küldte Isten
Amáleket Izráel ellen. Ekkor hozzá ' fordúltak fohászukkal és
Isten meghallgatta könyörgésüket, győzelmet adott nekik, amiáltal azon meggyőződésre jutottak, hogy Isten nem hagyta el
őket és szüntelen velük van. Mózes mondta Józsuának : בחר לנו
״ אנשיםVálassz ki nekünk férfiakat.“ Azért mondta a töBbesszániban: ״nekünk,“ mivel ezzel megmutatta Mózes, hogy
tanítványát, Józsuát önmagával egyenrangúnak tartja.
Mózes mondta Józsuának : ^ צא הלחם בעמלקMenj ! harcolj
imálek ellen.  חור1  ומשה ואהרןMózes, Ahron meg Chur pedig
fölmentek a domb tetejére imádkozni. És történt, mikor Mózes
fölemelte a kezét, akkor erősebb volt Izráel és mikor leeresztette kezét, akkor erősebb volt Amálek. Mózes kezei pedig nehezek voltak, vettek tehát követ, Mózes alá tették és ö reá ült.
Ahron pedig meg Chur támasztották kezeit, innen az egyik és
amonnan a másik. Isten azért intézte úgy, hogy Mózes kezei
nehezek legyenek, mivel Mózes nem maga indúlt a háborúba,
hanem Józsuát küldte. Azért tétetett Mózes követ és nem holmi
puha tárgyat maga alá, mivel Izráel bajban, szorult helyzetben
volt, ö sem kívánt kényelmesen elhelyezkedni.
Mózes föltartotta kezeit az ég felé  עד בא השמשmig a
nap rendszerét megváltoztatta. Mivel Amálek népe közt volt
számos csilagjós, ezek kitudták számolni, hogy melyik óra, időszak, pillanat előnyös lesz részükre, ezért Mózes^ könyörgésévei azt eredményezte, hogy nap és hold megváltoztatta rendszerét.
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hog-y irányadóul ne szolgálhassanak Amáleknek. És mondta az
Örökkévaló Mózesnek:  כ תב זאת זכרון ב ס פ רírd fel ezt emlékül a könyvbe, hogy Amálek megtámadta Izráelt és meg akarta
semmisíteni. Ezért boszúlja meg magát Izráel Amáleken minden
időben.

Jetró

יתרו

3etró találkozása Mózessel.
Salamon király mondotta:  חייםpp ן1 מרפא לשA nyelv a
lélek gyógyszere. Ha a lélek telve van betegségekkel, bűn és
vétekkel, ha a lélek nélkülözi az igaz, erős, szHáM és renditheteden hitet és bizalmat, a nyelv gyógyítja meg^a lélek kételyeit, ha nyelvünkkel valljuk az igaz Isten létét, uralkodását
és mindenhatóságot. Bizonyos, hogy az, ki kételyét és ingadozását igaz áhítattal imába önti, lelkét megtisztítja a bűn és vétektöl, a hitetlenség nemtelen salakjától. A legelvetemedettebb
lélekben is szunnyadoznak a jónak csirái, mert erkölcsi lény az
ember és az erkölcsi törvény be Viin vésve természetének mélyébe és a nyelv, az ima, a^ áhitat az, mely ezen erkölcsi erőt
felszínre hozza. Bölcseink mondották, hogy Abrahám egész életében drága követ hordott nyakán és aki beteg, szenvedő volt
és rátekintett, menten meggyógyult. Midőn meghalt, vette Isten
e drága követ és odaakasztotta a nap közepébe. Ezzel azt akarták mondani bölcseink, hogy Abrahám a nyakán keresztül, azaz
nyelvével hirdette, terjesztette az igaz Isten hitét és, ha a lányhák és közönyösek, a hanyagok és lelkibetegek az ő példaadását látták, szavait, meggyőző érveit hallották, meggyógyultak, tettre
buzdúltak és teljesítették emberi kötelességüket, de mihelyt ő
meghalt és nem volt senki, aki a határtalan odaadásnak ily
példáját mutatta volna, oda függeszté a nap golyóba, mely hangtálánál bár, bejárja az egész földet és hirdeti Isten alkotó erejét, teremtő voltát, parancsoló szavát. Mózes is lelkes szavaival
meghódította Jetrót az igaz hitnek, midőn elbeszélte neki ama
csodatetteket, miket Isten Izráel érdekében elkövetett. Ez az,
amit az írás mond: וישמע יתרו את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל
r
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Jetró meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és Izráellel,
ezért megtért az igaz hithez.
Bachja mondja: Némeiy bölcsek szerint Jetró Tóraaadás
után jött Mózezhez és következtetik ezt abból, hogy Mózes felvilágosította Jetrót, miért áll a nép elöttte egész nap, mivel
,,közlöm velük az isten törvényeit és t a n á t . Ez tehát csak akkor
történhetett, midőn Izráelnek már Tórája volt. Azt is olvassuk :
״ וישלח משה את חותנוMózes elbocsátotta ipját és ez elment országába.^' Vájjon lehetséges-e, hogy Mózes a küszöbén levő
Tóraadás előtt bocsátotta volna el ipját és nem tartotta vissza,
hogy jelen legyen az isteni kinyilatkozásnál? Bachja a bölcsek
eme nézetét megtámadja és igy érvel: Valószínűtlen hogy Jetró
Tóraadás után jött Mózeshez, mivel akkor Mózes nem csak azt
beszélte volna el ipjának, ümit Isten tett Fáraóval és Amálekkel,
hanem fölenilitette volna azt a fontos eseményt is, hogy Isten
megajándékozta Izraelt a legnagyobb szellemi kincsesei: a Tórával. Azt a körülményt pedig, hogy Isten meg fog jelenni villámlás és menydörgés között tűzben a Szinai hegyen és adni
fogja örökérvényű tanát, azt nem akarta Mózes előre jelezni
ipjának, mert félt, hogy Jetró azt Jcétkedéssel fogadja. Ámde az
Egyptomban történt csodákat, a tenger kettéhasadását, Amálek
legyőzetését az egész világ tudta és ismerte, ezt tehát bizvást
elmondhatta körülményes leírással ipjának. Ezért mondja Rasi:
 וישמע יתרוJetró hallotta, amit az egész világ beszélt úton-útfélen, hogy a tenger ketté hasait Izrael előtt és, hogy Izráel
legyőzte Amáleket. Ha már most ellen vetnék, hát akkor hogyan
taníthatta Mózes Izaáelt, a törvényekre, ha még akkor nem
adatott a Tóra, akkor azt felelhetjük, hogy egyes vallási parancsékát Isten már előbb adott, u. m : A szombatról szóló törvény,
a körülmetélési rendelet stb. Hogy miért bocsátotta el Mózes
ipját Tóraadás előtt? Azért, mert Jetró hazasietett, hogy háznépót is a zsidó hitre való áttérésre előkészítse, ennek megtörténte
után legott visszafordult és éppen akkor érkezett Izráelhez,
midőn ez a Szinai előtt állt.
Az^ért sorolja a Szentirás a Jetróról szóló fejezetet közvetlen az Amálek megtámadásáról szóló fejezet mellé, mivel ezzel
szembeötlővé akarja tenni a külömbséget Amálek és Jetró kö5^ött. Bárha Amálek, Ézsau származottja, rokona volt Izráelnek^
mégis gonoszul megtámadta öt, holott Jetró idegen volt Izráelhez, mégis ragaszkodott hozzá és több. rendbeli szívességet tett
f
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neki. Ezért dicséri a Szentirás Jetrót, mig Amálekröl azt irja,
hogy ki kell irtani öt az ég alól. Amálek az első volt, aki hadat üzent Izráelnek. Ebben a háborúban a főszerepe volt Mózesnek, aki Lévi nemzetségéből való és Józsuának, aki Efrájim
törzséből származott. A majdan bekövetkezendő utolsó háborúbán is a főszereplők lesznek : Illés próféta, Lévi törzséből és
Messiás, Efrájim törzséből. Jetrónak hét neve volt. Előbb : יתר
Jeszernek hivták, midőn elismerte Istent, mint az egyedüli igaz
Istent, nevéhez egy ״ ואוv^' betűt fűztek. így lett ־יתרböl יתרו
Jetró hallotta, hogy mift tett Isten  למשה ולישראלMózesnek
és Izráelnek. Ez azt bizonyitja, hogy Mózes nemes, erkölcsös téttei következteben, fölért egész Izráellel. Jetró vette Cipórát,
Mózes feleségét, miután ez elküldte volt  אחר שלוחי^הés elvitte
Mózeshez. ״Midőn Isten Mózesnek meghagyta, hogy menjen Egyptómba és vezesse ki onnan az izráelitákat, Mózes vette feleségét és két gyermekét és útra indúlt velük. Ekkor útközben találkozott Ahronnal, ez kérdé, hogy kik ־volnának kiséröi, mire ö
felelt: Feleségem és fiaim ezek. És hová viszed őket? Egyptómba. 0 — mondá Ahron — azt is fájlaljuk, hogy annyi hébér nő és gyermek szenved Egyptomban és te még szaporitani
akarod a szenvedőket? Ekkor Mózes vissza küldte őket ipjához.
Most ismét elhozta Jetró őket Mózeshez. Két fia közül az egyiknek neve volt גרשם, mert azt mondta: Idegen voltam idegen
földön, a másiknak neve volt: אליעזר, mert atyám Istene segitségemre volt és megmentett Fáraó kardjától. Miért nem nevezte az elsőt Eleázárnak? Mivel Jetró csak egy feltétellel adta
leányát Mózesnek, ha elsöszülött fiát az Ö hitében, azaz bálványimádónak neveli, ezért nem akarta ^niegemliteni Isten nevét fia
nevében. Ez okból nem metélte körül fiát Mózes, de midőn az
angyal e miatt megtámadta Mózest és meg akarta ölni, ekkor
Cipóra metélte körül, Jetró pedig megbocsátotta e tettét. Erre
vall Mózes szava : ^ כי אמר גר הייתיl^^^es idegennek érezte magát Jetró házában, félt ipjától, ezért nem metélte körül elsőszülött fiát. Eleázár születésénél nem olvassuk  ״ כי אמרmert
m ondottam iként Gérson születésénél, mivel Mózes nem nyilvánitotta második fiánál, hogy azért nevezi Eleázárnak, mivel Isten segítségére volt és megmentette Fáraó kardjától. Chizkuni
mondja; Azért olvassuk az írásban a második fiúnál is ושם
 ״ האחדaz egyikn(5k neve volt“ holott úgy illet volna mondania:
 ״ ושם השניa másodiknak neve volt,“ ־mivel voltaképen az első
r~>
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fiút kellett volna Eleázárnak elnevezni, minthogy az az esemény, hogy Isten segitségére volt, előbb történt, mint az, hogy
״idegen volt, idegen fö ld ö n ,teh á t Mózes olybá vette, mintha
a második fia volna csak az övé, az ö első fia,
Jetró megüzente Mózesnek:  ״ אני חתנך יתרו בא אליךÉn ipád,
Jetró jövök hozzád, jer ki a felhöoszlopon kivülre. Mivel Jetró
nem közeledhetett Mózeshez, a felhő miatt, mely elzárta őt tőle.
Ha nem jösz ki kedvemért, jöjj ki feleséged kedvéért, ha nem
méltatnád a feleségedet, jöjj ki fiaid kedvéért.
Mózes tehát kir
ment ipja elébe. Midőn Mózes kiment, Ahron is vele tartott, ezt
látván Ahron fiai: Nádab és Abihú, ők is velük mentek, midőn
pedig egész Izráel látta, hogy mind az előkelők Jetró elé mén־
nek, mind utánuk ment és igy rendkivül impozáns fogadtatásban
részesült Jetró. Midőn Mózes meglátta ipját, leborúlt és megcsókolta őt és kérdezték egymást^hogylétük felöl. Mózes elbeszélte
ipjának mindazt, amit az Örökkévaló tett Fáraóval és Egyp־
tómmal Izráel miatt.
 ויחד יתרוErre vegyes érzés fogta el Jetrót. Egyrészt örült,
hogy Isten megmentett^ Izráelt, másrészt pedig bánkódott a fölőtt, hogy annyi pogányhitü vesztét lelte. És mondá: עתח ידעתי
Most tudom, hogy nagyobb az Örökkévaló minden Istennél,
 כי ב ר ב ר אשר זדו עלחםmert amely dologgal az egyptomiak vétkeztek , az jött reájuk. Ok Izráel gyermekeit a vizbe dobták, ezért
lelték ők vesztüket a vizben. Azután lakomát rendezett Jetró. E
lakoma alkalomszerű volt, mivel Jetró áttért a zsidó hitre רés
körülmetéltette magát. Azt akarta, hogy vig hangulatban legyen
és Isten dicsősége rajta nyugodjék, mivel Isten glóriája nem
nyugszik nyomott kedélyű emberen. Izsák is, midőn, meg akarta
áldani fiát, megparancsolta neki, hogy Ízletes étket készítsen és
hozzon neki, hogy igy vig kedélyben legyen és az isteni glória
megszállhassa. És eljött Ahron meg Izráel minden véne, hogy
egyenek kenyeret Mózes ipjával ״ לפני האלחיםIsten színe előtt.
Ez arra vall, hogy aki részt vesz olyan lakomán, melyen hittudósok körülülnek, oly érdemet szerzett, mintha magát az Örökkévalót megörvendeztette volna és mintha Isten tiszteletére
rendezte volna a lakomát.
 ויהי ממחרתMásnap, azaz Jomkipur utáni napon., Mózes lehit törvényt tenni a nép között, a nép pedig ott állt előtte,
mint király előtt. Jetró látván ezt sajnálta, hogy Mózes a népet
lealázza és mondá Mózesnek : Miért ülsz te egyedül, míg az
f
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e ״ész-nép előtted áll reggeltől estig? Chizkiini kérdi : Mi feltűnő
volt Mózes eljárásában, hiszen ez a szabály, hogy a biró ül,
mig a pörös felek a biró előtt állni tartoznak ? Az is feltűnő,
hogy Jetró rendreutasitotta Mózest, ily kiváló férfiút? Ámde
nem is az volt Jetró szemében szálka, hogy a nép áll, mert
maga is tudta, hogy a jogkereső népnek állnia kell, hanem
Jetró azt kérdezte, hogy miért ül Mózes ergyedül és itél, miért
nem vesz maga mellé több bírót ? Mózes azonban úgy értetteipja kérdését, hogy miért áll a nép, holott ő, Mózes ül. Ezért
Így felelt neki: Mivelhogy eljön hozzám a nép jogot kérdezni,
ezért tartozik a biró előtt állani.  ״ בן הבקר עד הערבReggeltől
estig.“ Lehetséges-e, hogy Mózes egész nap Ítélkezett? Mikor
foglalkozott a Tórával ? ügyde, ez azt hizonyitja, hogy ha a biró
egy órán át igazságot tesz embertársai között, olybá vétetik,
mintha egész nap foglalkozott volna a s?ent tannal. Arra is
vall, mintha részt vett volna a világ alkotásában. Támogatja e
nézetet az azonos, hasonló kifejezés. Itt azt olvassuk : הבקר
 ״ עד הערבReggeltől estig “ A világ alkotásánál is igy olvassuk:
״ ויהי ערב וידר בקרÉs lett este és lett reggel.“ Mivel az igazság
ápolása és fenntartása által lehet csak fennállása a világnak.
Szerintünk Jetrónak az tűnt fel leginkább, hogy .Mózes nyilvánosan, az egész nép jelenlétében tárgyalja a felek peres
ügyeit, hiszen lehetnek egyeseknek olyan kényes ügyei, melyek
nem a nyilvánosság elé valók. Mózes azonban erre nézve megnyugtatta ipját szólva :  בי יהיה להם דברHa ilyen titkos, kényes
ügyök van egyeseknek,  בא אליakkor eljönnek lakásomra, sátramba  ושפטתי בין איש ובין רעהוés azt elintézem négy szem közt.
Itt azonban  והדעתי את הקיהאלהים ואת תורתיוcsupán általánosSágban ismertetem Isten törvényeit és tanait.
És mondta Jetró : Nem j ) a dolog amit te teszel. נ בל תבל
El fogsz lankadni te is, meg a nép is, mely nálad van még
azon esetben is, ha Ahront és Churt társul veszed, mert túlságos nehéz a dolog neked, de a népnek is terhére esik, hogy
az egyik megvárja mig a másiknak osztanak igazságot. Bachja
mondja : Mózes felvilágosította ipját arról, hogy mit keres e
tömérdek nép náln. Egyrésze azt kívánja, hogy könyörögjek
Istenhez, hogy betegségéből fölépüljön, más része azt kívánja,
hogy mondjam ineg neki, hol keresse és hol találhatja meg
elvesztett tárgyait, hMmadik része pedig nálam, a bírónál keresi
az igazát. Jetró erre azt mondta Mózesnek: Két dologban
*
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kedvére járhatsz a népnek: Imádkozz értök és tanítsd Izráelt a
szent tanra, de ítélkezni önmagad, egyedül nem leszel képes.
Ezért hallgass szavamra, tanácsot adok neked. Isten pedig legyen veled :  ואתה תחזהSzemelj ki a népből bölcs és értelmes
férfiakat, akik veled együtt Ítéljenek, a nép ügyes—bajos dőlgaiban.
Bachja mondja: Azért mondta Jetró :  תחזהés nem ת ב ח ר
mivel az utóbbi kifejezés ״választás^^-t jelent, mig az előbbi
״szemlélést,^^ látnoki szemével olvassa le az illető arcáról, hogy
méltó-e a bírói tisztségre, hogy meg van-e az illetőnél az erkölcsi garancia, hogy állását méltóképen be fogja tölteni.
 ואתה תחזהTe tekintsd arcukat, olvasd le róluk a bírói tisztségre
való rátermettséget, önzetlenséget és jellemet. Némely arcok magukon viselik a jellemrajzot, a személyleirást, a lelkitulajdonságokat. Miként a szenvedő arcán n}׳oma marad a keserv és küzdésnek, úgy tükrözteti vissza az arc a lélek erejét, képességét,
érzelmét. Egyáltalában az emberek jellemével úgy vagyunk,
mint az arcaikkal, anélkül, hogy egészen azonosak volnának,
nagyon hasonlítanak egymáshoz. Csak legyen, aki* olvasni tudjón az arcokról, aki megkülönböztethesse a jellemes és kevésbbé
jellemest az arcok nyomán. Mózes értett az arcok olvasásához.
Ezért mondta neki Jetró :  ואתה תחזהTe magad olvasd le arcukról,  אנשי חילhogy kik méltók Ítélni Izráel fölött. Figyelmeztesd őket arra, hogy éles kard függ fejük fölött, mely rájuk
csap, ha a jogot elferdítenék.  שונאי בצעA bíró olyan legyen,
gyűlölje a haszonlesést, hogy saját vagyonának veszélyeztetése árán se térjen le az igazság útjáról. Még ha a peres fél
azzal fenyegetné is, hogy ház it felgyújtja, ha nem hoz előnyös
Ítéletet számára, akkor se rettegjen vissza az ]igazság kimondásától.  ושפטו את העם בכל עתök tegyenek törvényt a nép között
minden időben. Ok ráérnek mindenkor igazságot szolgáltatni a
népnek, de nem te, aki gyakran közlekedői Istennel. Mózes hallgatott ipja szavára. Kiválasztott derék férfiakat és tette őket
főnökökké a nép fölé.

Az isteni kinyilatkoztatás.
Törvény adatott Izráelnek, világra szóló tan, erkölcsök
tárháza  זה היום תחיל ת מעשיךez volt a teremtés remekműve.
 בשביל התורה שנקראת ראשית ברה אלהים שמים וארץCsakis a tó -
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ráért, melyet ״kezdet^^-nek, nevciznek teremtetett az ég é-s a föld.
Ezen az erkölcsi renden alapúi a világ. Nélküle nem volna jog,
törvény és igazság és az indalatok fékevesztett árjában minden
emberi jog lábbal tiportatnék,  איש את רעהו חיים בלעוember a
másikat elemésztené és az ősember módjáia lesbe állna, hogy
embertársát orvul megölje.  תורה צלה לנו משהTörvényt adott nekünk Mózes és ezzel egyszersmind megállapitotta a jogrendet
örök időkre. Avagy van-e nép, van-e felekezet a miveit civilízáció körében, mely a tiz parancsolat bűvköréből kivonhatta volna
magát? És bár évezredek merültek el a törvényadás óta az
idők végtelen tengerében, még mindig friss, üde, élénk és szivetvonzó a tan, mely Szinai hegyén elhangzott.
 בחדעז השלישיA harmadik hónapban, azaz szivanban eljutott Izráel Szinai pusztájába és még aznapon elvonultak Refidimbői és eljutottak Szinai pusztájába 1 יחןés táborozott a hegygyei
• szemben. Azért mondja egyesszámban:  ״ ויחןtá b o r o z o tt,m iv e l
egész Izráel mint egy ember egj^enlö akarattal, egyenlő érzésv^íel
és'szivvel táborozott Szinai hegye mellett, készek a Tórát elfőgadni és annak parancsait magukra vállalni. Előbbi táborozásíik azonban nem volt ily békességes, ily egyöntetű érzelemmel,
hanem nézeteltérés, civakodás és egyenetlenség között. Bachja
mondja: Akkoron újhold napja hétfőre esett, kedden érkeztek
a hegyhez. Itt Isten egyes vallási rendeletekkel ismertette meg
a népet. Szerdán jelentette Mózes Istennek, hogy Izráel kész a
Tórát átvenni és szivvel—lélekkel megfogadni rendeletéit. Csütörtökön hagyta meg Isten Mózesnek, hogy mondja meg a népnek
 יmiszerint tartsák magukat készen az isteni kinyilatkoztatáshoz
és ne közeledjenek asszonyhoz három napig, csütörtök, péntek
és szombaton. Ez volt a hó hatodik napja. így hát szombati
napon adta Isten a Tórát, ezért mondjuk mi szombaton ezen
imát:  ״ ישמח משה במתנת חלקוörvend Mózes jutalmi részének,“
mivel szombaton adatott a Tóra Mózes közvetítésével.
Mózes pedig fölment Istenhez és szólította öt az Örökkévaló a hegyről, mondván: כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישדאל
״így szólj Jákob házához és add tudtára Izráel fiainak.“ Jákob
háza alatt a nők értendők, mivel a nő a házat, a családot
képviseli, ezekkel gyöngéden beszélj. Izráel fiai alatt pedig a
férfiak értendők, ezekkel keményen, szigorral beszélhetsz. A
gyönge nőtől nem kivánta Isten, hogy a Tórával foglalkozzék
és a vallás minden rendeletéit megtartsa. Egyébiránt magasztos
•
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a nőnek hivatása gyermekei között. 0 neveli a csemetéket, ö
tanitja vallásosságra, ö kulcsolja össze gyermekeinek kezeit
reggel-este imára. Nincsi is másnak oly hatalma a gyermeki kedélyre, mint a nőnek, \z anyának, nemcsak mivel mindig körűlőtte van, hanem, mivel a gyermek •jobban szívleli meg az anya,
mint az apa tanításait. A gyermekszoba, az a családi szentély,
mely a szülők és gyermekek szeretetének színhelye, meleg otthona, mely a legtisztább boldogság tanyája, hol a jövő csirái
sejtelmesen fejlődnek, hol minden ami körülvesz, saját gyermekkorunk örömeire és bánatára emlékeztet, honnét csak félig elfelejtett idők hangjai zengenek felénk, hová belépve a kisdedek
iránti szeretetnek hitében megerősödünk, hol leszállunk a mesék
világába, ׳megifjodunk és a legtisztább öröklőket élvezzük. Ezt
a kis szentélyt — óh anyák — ne hanyagoljátok el, ne bizzátok gondozását csupán a cselédekre. Szent e hely és szent a ti
kötelességtek is benne.^Jaj a gyermeknek, ki e szentély főpapját, az édes anyját nélkülözni kénytelen és jaj az anyának, ki
nem működik benne hűségesen.
 אתם ראיתםTi láttatok, mit tettem , Egyptommal, hogyan
büntettem és toroltam rajta meg az irántatok elkövetett bántalmat
és felhoztalak benneteket Egyptomból, hogy a Tórával megajándékozzalak benneteket. ״• ואשא אתכם על כנפי נשליםvittelek benneteket sasszárnyakon. A sas kicsinyeit szárnyain viszi, inig más
madarak lábaik között viszik íiókmadaraikat repülés között, mivei a melletük elrepülő ragadozó madár támadásától tartanak, a
sas azonban, mely a legmagasabban repül, csak az emberi lövéstől fél, ezért veszi kicsinyeit ' hátára, szárnyaira, mintegy
mondván, inkább érjen engem a nyil, mint kicsinyeimet. Isten is
Így cselekedett, vitte Izráelt felhőoszlopban és midőn az egyptomiak nyilaikat röpítették Izráel felé, a felhő fölfogta azokat.
״Azért most, ha hallgattok szavamra és megőrzitek szövetségemet:  והייתם לי כגולהakkor lesztek nekem kiváltságos tulajdonom, mind a népek közül, bár enyém az egész föld. És ti legj^etek nekem papok birodalma és szent nép.^^ Ez a név, ״kiválasztott nép“ gúnytárgyúi szolgált örökkön a többi nemzeteknek,
Izráel ellenségeinek. Pedig ez a cim nem jogot, hanem kötelesseget, nehéz felelőségteljes kötelességet rótt Izráelre, mert voltaképen mit ért a Szentirás e szók alatt:  ״ ממלכת כהנייםpapi birodalom“ ? Lehetséges-e, hogy e kijelentésben más gondolat nem
nyerne kifejezést, mint a közönséges
szószerinti értelem ?
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

250

וראינה

יתרו

צאינה

Lelietséges-e, hogy az egész izraelita nép merően papokból álljón ? Nem! Hanem e két szó  ממלכת כהניםmagában foglalja
Izrael kötelességtei^hes missióját, Izrael nehéz álláspontját minden
időben, minden más hitfelekezettel szemben, mert tagfidhatatlan,
hogy más, fölötte szigorúbb megitélésben részesül a pap, mint
egy közönséges, laikus ember Ez a szó :  מפולכת בהניםmegpecsételte tehát Izráel sorsát. ״Papok birodalm a.Izráel a népek
között az, ami a pap a hivek között. Ha a pap úgy vétkezik,
mint más ember, akkor vétke sokszorta nagyobbnak látszik és
szigorúbb megitélés alá kerül. Hiba, mit másnál alig veszünk
észre a papnál szemet szúr és égbekiáltó vétek gyanánt veszik.
Ha a pap csak olyan, mint más ember, a többinél szerfölött
rosszabbnak tartják és ha a pap tényleg magasan kiemelkedik
a tömeg közül, akkor ezt nem tudják be neki érdemül. Hiszen
ez kötelessége, ez nála csak természetes dolog és másként nem is
képzelhető. így viszonylik Izráel sorsa is a többi felekezetekéhez. Ha Izráel úgy vétkezik, mint akármely más felekezet, akkor mindenki *csak Izráelnél fogja észrevenni a hibát. Ha olyan
hibában leledzik, mint egy máshitü ember, a máshitünél észre
sem fogják venni, ellenben az ő hibája szálka lesz az egész világ szemében. Ha Izráel mindenben megüti a mértéket, mint akármely
más hitbeli, akkor határozottan rosszabbnak fog feltűnni és ha
kitűnik, kimagaslik a többiek közül hazafia^ érzelemben, erkölcsben, humanitásban, ezt s(;nki neki érdemül nem tudja be. Hiszen
kötelessége. Izráelnek minden téren, minden cselekvésében, minden ténykedésében ki kell tűnnie, mint  ״papi birodalom“־nak,
 כי לי כל הארץmert enyém ugyan az egész föld, népe — szólt
az Ur — Istennek gyermeke bár minden egyén, bármily hitet
vall és Így ennek is méltónak kell lennie mennyei atyjához
 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדשde ti ״papi birodalmat^ ׳képeztek és szent népet, * szentnek, hibátlannak, szeplőtlennek kell
lennetek, akár csak a papnak. Minden más hitbeli, ha erkölcstelen nem veszik észre, az izráelita családnak tisztának kell lennie.
Minden más ember lehet kegyetlen, vérszomjas, bosszúálló és
testvérgyilkos, h i t é t ezért nem fogják bántalmazni, hibáztatni
Izráelnek békeszeretőnek, jótékonynak, emberségesnek kell lennie,
mert különben nem az egyént, hanem v a l l á s á t fogják hibáztatni. Mert velünk szemben mindég az volt a jogrendszer, hogy
az egyes ember vétkéért az egész felekezet felelős. Szóval ízráelnek olyannak kell lenni  כלך יפה רעיתי ומום איז בךmint a
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szép mátkának, kinek egyetlen hibája sincsen, mert nekünk nem
egyenlő mértékkel mérnek ám, hiszen mi ״papi birodalmat“ képezUnk. így hát a  ״kiválasztott nép“ féle cim nem jogot, nem
előnyt, nem hasznot hozott nekünk, hanem szigorii kötelességekét, nai>:v feladatokat rótt reánk.
/

/

O t׳

Mózes elment  ויקרא לזקני העםés szólította a nép véneit,
elébe terjesztette Isten szavait és felelt az egész nép egyetemben: Mindent, amit az Örökkévaló szólt, megtesszük. Mózes
visszavitte a nép szavait az Örökkévalóhoz. Mózes visszavitte a
nép feleletét Istennek, hogy a nép egyenesen Istentől óhajtja
hallani a parancsokat, látni akarja királyát.
Isten szólt Mózeshez:  הנה אנבי בא אליך בעב הענןíme én
eljövök hozzád felhő sűrűjében, hogy meghallja a nép midőn
veled beszélek. Te pedig jöjj be a tűzoszlopba és Izráel benned
is hinni fog, engem pedig félni fog örök időkig. A nép ezúttal
meg fog győződni arról, hogy Isten beszélhet az emberrel, anélkül, hogy az ember azért meghalni lenne kénytelen. Ha pediglen a jövőben próféta föllépne és magáról hirdetné, hogy ő na״gyobb próféta Mózesnél egész Izráel megcáfolhatná állítását,
mivel Izráel önszemével látta, hogy Mózes tűzoszlopban
volt és hallotta, niidőn^ Isten beszélt vele. Es mondta neki
továbbá: Menj a néphez,  וקדשתם היום ומהרszenteld meg
őket ma és holnap és mossák meg  ־ruháikat. Te pedig
vonj határt a népnek, . mondván: Őrizkedjetek, hogy föl
ne menjetek a hegyre és, hogy ne érintsétek annak szélét. Kéz ne érintse  אם בהמה אם אישakár az olyan ember,
aki aljas, állatias természeténél fogva hasonlit a baromhoz, akár az erkölcsös, magasztos tulajdonságokkal felruházott férfi, ne érintse a hegyet, aki pedig érinteni fogja, az
haljon meg. Mózes megjelölte a helyet, ameddig a nép közeledhetik a hegyhez.  במשך היבלMidőn huzamosan szól a harsona,
akkor fölmehetnek a hegyre, mert az annak a jele, hogy az isteni glória már távozott a hegyről. E harsona annak a kosnak
a szarvából készült, melyet Abrahám Izsák helyett föláldozott.
A kos csontjából készítették az oltár alapzatát, zsigereiböl készitették a húrokat, a hangszálakat Dávid hárfájához, bőréből
készült az őv, melyet Illés próféta használt, jobb oldalú szarvából készült a harsona, melylyel a Messiás fog fújni majdan a
megváltás idejében. A jobb szarv nagyobb mint a bal. Ezért
f

ff.

helyezte kilátásbfi a próféta: ^ ביום ההוא יתקע בשפר גחלAzon
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napon a nagy harsona fog szólni, azaz a nagyobbik harsona,
mivel a kisebb szólt a Szinai hegyen.
Es volt a harmadik napon, midőn reggel le tt: lön mennydörgés és villámlás, ez a sok angyal liangjától származott, mely
Isten kíséretében jött. Az angyalok tüzfelhöben voltak elrejtve,
hogy a nép meg ne láthassa őket és ne rettegjen töltik. Mózes
kivezette a népet Isten elé, közid az angyalsereghez. Midras szerint. Tóraadás napján a nap az égen megállt. Öt küliinbözö alkálómmal állt meg a nap : Midőn az izráeliták kivonultak Egyptómból, továbbá a tengernél, aztán, midőn Izráel küzdött Amálek ellen. Tóraadás napján és az Anion folyamnál. ויתיצבו בתחתית
 ההרés megállották a hegy tövében, ameddig Mózes a határt
megjelölte nekik. Isten a magasban volt, a hegy fölött, Mózes
pedig bement a felhőbe Isten közelébe. A hegy megtelt füsttel,
de nem abból a tíizböl eredt a füst, amelyben Isten megjelent,
mert az nem volt közönséges tűz, mely füstöt eresztene. משה
 ידבר והאלהים יעננו בקולMózes beszélt isten pedig feleit neki
hangosan.
 וירד יי על הר סיניAz örökkévaló leszállt a Szinai hegyére
tűzben és szólt Mózeshez : Intsd meg a népet, hogy ne rontsanak
előre az Örökkévalóhoz, hogy lássanak, nehogy elessen közülök sok. A papok se bízzanak előkelő voltukban, hanem szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne törjön az Örökkévaló. Mózes
pedig felelt: A nép nem jöhet föl, mert már három nappal
ezelőtt megintettem öt. Az egész hegy füstölgött és füstje fölszállt, mint a kemence' füstje. Es volt harsona hangja, mennydörgés, villámlás és sűrű felhő a hegyen. A Szinai hegy és
maga a föld ingadozott, himbálódzott ^^s ringatódzott. Izráelt
rettegés fogta el, mivel nem érzett maga alatt biztos talajt és
a hegytől távolabb visszahúzódott.
 וידבר אלהים את כל הדברים האלהÉs isten elmondta mindezeket az igéket.  ״ אנכי יי אלהיךÉn vagyok az Örökkévaló a
te Istened. ״Szived és lelked el legyen telve attól a gondolattól,
hogy Én vagyok az egyedüli, igaz Isten, aki kivezettelek
Egyptom országából, igy hát méltó vagyok arra, hogy elismerjetek engem Istenteknek, mivel önszenieitekkel láttátok a csodákát, melyeket Egyptomban mivelteni. Ezért nem mondta Isten :
Én vagyok az Örökkévaló, aki "eget-földet teremtett, mivel azt
nem látta Izráel, de a csodákat, miket Isten Egyptomban véghez vitt^ ezt igenis látták. Ebből következtethette Izrael, hogy
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Isten alkotta a világot is és őrködik az emberek fölött, megjutalmazza az érdemest, miként Izraelt, megjutalmazta a Tórával, a
legbecsebb szellemi kinc&csel és megtorolja a bűnt, miként megtorolta azt Fáraón. Mivel kiszabadítottalak benneteket a rabság bőrtönéböl, méltó és jogos, liogy szolgáim legyetek.
 ״ לא יהיה לך אלהים אחריםNe legyenek neked más Isteneid.
Ne imádj angyalt, planétát,  ״ על פניAz én színem előtt,“ azaz :
amig Én élek. Ne liigyjétek, hogy csupán azoknak, akik a
Szinai hegyen állottak tiltottam megfáz idegen istenek imádását,
de nem a későbbi nemzedékeknek is, azért mondom: על פני
ameddig En élek nem szabad más Istent imádni, En pedig
öröklétű vagyok.  אל קנאBuzgó Isten, aki megtorolja az emberen, ha más Istent imád.  ״ לא תעשה לך פסלNe csinálj magadnak faragott képett.“ Sem olyanról készíts képet, ami az égben
van: angyal, sem pedig olyanról, ami a földön létezik : ember,
állat vagy vad vagy akár arról, ami a vízben van: állat vagy
viziszörnyeteg. ״Megbüntetem az atyák vétkét a gyermekekben,
ha atyáik bűneit követik. En szeretetet gyakoriok a gyermekekkel — ha atyáik Istent szerették és parancsait követték — két
ezer nemzedéken keresztül. Innen tudjuk, hogy Isten kegyelme
ötszázszorta nagyobb, mint a szigorúsága, mert az atyák vétkeit
megtorolja a gyermekekben csak a negyedig nemzedékig, ellenben az atyák szeretetét megjutalmazza gyermekeikben kétezer
nemzedékig; ötszázszor négy pedig kétezer.
 לא תשא את שם יי אלהיך לשואNe ejtsd ki az Örökkévaló
a te Istened nevét hiába, vagyis ne esküdjél hamisan. Bachja
szerint nem a harmadik, hanem az első személyben kellene mondani ez igét  לא תשא את שמי לשואne ejtsd ki n e v e m e t hiába.
Nachmanides azonban helyesnek találja a mondat szövegzését,
mivel csak a két első igét mondta Isten a népnek, a töbl)it már
csak Mózestől hatották, igy hát Mózes nem mondhatta nekik:
Ne ejtsd ki nevemet hiába, hanem : Ne ejtsd ki az Örökkévaló
nevét hiába. Azért áll a hamis eskü tilalma közvetlen a bálványimádás tilalma után, hogy ezzel jelezze e tilalom fontosságát,
hogy aki hamisan esküszik, annyi mintha bálványt imádna, vagy
mintha tagadná Isten létezését. Mert ha azt mondja: Olyan igaz,
amit mondok, mint amilyen igaz, hogy Isten él és ő hazug
dolgot állított, akkor egyszersmind tagadja Isten létezését. Saul
király is megakarta öletni fiát Jonatánt, mivel esküje ellen cselekedett, csak a nép mentette meg Jonatánt, állitván, hogyJona9

9

9
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tán nem hallotta az, esküt. Azt is olvassuk az írásban, hogy  ״Isten éhínséget hozott Izráel országára, mivel Saul király nem
vette tekintetbe az Izráel által esküvel tett fogad ilmat, hogy a
gibonitákkal nem fognak rosszul bánni és csak mintán a vétkesek megölettek szűnt meg az éhínség. Isten nem igér jutalmat,
' sem büntetést a tiz ige megtartása, illetve áthágása miatt, csupán a szülői tiszteletért igér hosszú életet és a bálványimádás
meg hamis esküzésért büntetést. Ez is bizonyítja, hogy a hamis
eskü oly súlyos bűn, mint a bálványimádás. Könnyebben megengedi magának az ember a hamis esküvést, mint a gyilkosságot, mivel gyilkolni fél, mert ez kitudódik és a földi bírák ezért
súlyos büntetést mérnek reá, de a hamis eskü nem kerül napfényre egyhamar és igy nem tart a megtorlástól. Ezért mondja
Isten: Nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki kiejti
az 0 nevét hiába. Mi lenne a vagyonból, családból, sőt magából a polgári becsületből, ha a vallás az eskü megszegésétől, a
haszonlesés és fortélyaitól vissza nem tartana. Ezért legyen szent
az adott szó, fogadás, eskü vagy Ígéret.
^ זכור את יום השבת,Emlékezzél meg a szombat napjáról.“
Miután előbb eltiltotta idegen istenek imádását, megparancsolja,
hogy a hetedik napon pihenjen az ember, mert Isten is nyugodott a teremtés hetedik napján. Ila tehát az ember szombaton
nyugszik, ezzel egyszersmind elismeri, hogy Isten teremtette a
világot.  ״ לקדשוHogy megszenteljed azt. Szent dolgokkal foglalkozzál szombaton, imádkozás és Tóra tanulmányozással. Aki
a szombatot szentül tartja, annak Isten elengedi összes vétkeit.
Egyizben találkozott Turnusruflus hajdani római hadvezér Rabbi
Akibával szombati napon. Mondd - - szólt a hadvezér gúnyolódva
— mi a különbség a sokat dicsőített hetedik nap és a többi napok között ? Mondd — válaszolt csípősen a rabbi — mi külömbség közted és katonáid között ? Micsoda kérdés ? — pattant föl
a vezér — Engem a császár tett vezérré. A szombatot meg az
Isten — volt a rövid felelet. Most kérdi a római : Hát Isten
miért dolgozik szombaton? Esőt bocsát a földre, felhőt hoz a
messze távolból. Nos — felelt Rabbi Akiba — hiszen te jártas
vagy tanainkban és tudod, ha két ember lakik egy udvarban,
־ערובtet tartoznak elhelyezni, hogy holmi tá rg y a k a t vihessenek
szombaton egy helyről a másikra az udvarban, de ha csupán
egy ember lakik az udvarban, a ház ura  ערובnélkül is vihet
tárgyakat az udvarban. így Isten, aki Ura az egész világnak
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tekintélyt ismerni az ítélethozatalnál gonosztett/^ Igaz törvények
és igazságos Ítéletek alapítják meg az erkölcsi rendet a földön.
A Tóra törvénye igaz, absolut, általános, változatlan és' örökre
szóló. Aki pedig igazságosan és a törvény értelmében ítél, az
megszilárdítja Isten trónusát, ellenben aki a törvényt az itélkezésben .elferdíti, megingatja Isten trónját. Isten törvényei békét
hoznak a világra. Ezért mondta Jetró Mózesnek: Ha helyesen
és igazságosan Ítélkezel a nép között,  ״ez az egész nép helyére^
jut békében. ״Ha pedig béke uralkodik az emberek között, akkor
a világnak fönnállása van, mivel a világ az igazságon, a békén
és a törvényen alapszik. Ez okból adatott a törvény Izráelnék,
hogy általa békét létesítsen a világon.
״
 ״ אשר תשיםMelyeket elébük tégy. ״A bíró magyarázza
meg a pörös félnek az Ítéletet és foglalja azt írásba kellőképen
megokolva a végzést. Azért következik az oltár épitésröl szóló
tan után közvetlen az ítéletek és törvényekről szóló fejezet, mivei Isten megkívánja, hogy a szentélyben alkalmazzanak l)irákát is. Rabbi Eleázár mondja : Ha a földön igazság uralkodik
és igaz Ítéleteket hoznak, akkor az égben is enyhén ítélik meg
az ember vétkeit, ellenben, ha a jogot elferdítik a földön, az ég
súlyosan bünteti az embereket. Bölcseink szerint, Izráel azért lett
száműzve országából, mivel nem jog szerint Ítélt a peres
ügyekben.
 ״ בי תקנה עבד עבריHa héber szolgát vásárolsz. ״Az isteni
tanban a •törvények és rendeletek a rabszolga ügygyei veszik
kezdetüket, mivel az ókorban a rabszolga sorsa nagyon keserves
volt, az írás könnyíteni akart ezen és üdvös rendeleteket szabott a
rabszolga ügyben és a leghumánusabban szabályozta a gazda
és rabszolga közti viszonyt. Isten azt mondta:  ״ אנבי יי אלקיךEn
vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek a rabszolgaságból, ezért csak az én szolgám légy. de nem szolgák
szolgája. ״Itt tehát csak olyan rabszolgákról lehet a szó, akik
lopáson érettek és, mivel a lopott tárgyat vissza nem adhatták,
vagy a kárt meg nem téríthették, a bíróság által eladattak, de
nem örökös !*abszolgaságra, hanem  שש שנים יעבדhat évig
szolgáljon. Isten a világot hat nap alatt teremtette, a hetediken
pedig pihent, ezért a rabszolga is csak hat évig szolgáljon,
dolgozzon gazdájának, de a hetediken szabadon menjen ki és
pihenjen. Szolgálata ideje alatt sem volt szabad őt nehéz munkára kényszeríteni, sem éjjel dolgoztatni vele. לכשבעית יצא לחפשי
y

,

י
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 חצםA hetedikben pedig menjen szabadon ingyen. Ha a rabszolga betegeskedett, nem volt joga a gazdának pénzbeli kárpótlást venni tőle, mivel nem dolgozott neki, sem pedig a
gyógykezelési költséget megfizettetni vele, hanem tartozott חנם
ingyen, minden kárpótlás nélkül elbocsátani öt.
 אם בגפו יבאHa egymagában, feleség nélkül jön, egymagában menjen el, vagyis gazdája nem adhat neki kanaanita nőt
feleségül.  אם בעל אשה הואHa nős férfi, menjen felesége
vele. Rasi kérdi: Hát ki vitte feleségét szolgaságba, hogy onnan aztán kimenjen, hiszen nem szolgált eddig sem ? Felelet:
Ez azt jelenti, hogy ha valaki héber szolgát vett, akinek felesége volt, tartozik a gazda a szolga feleségét és gyermekeit is
eltartani és táplálni mindaddig, mig a szolga nála van. Ellenben
ha a szolga nős volt és a gazda ád melléje kananita rabszol־
ganöt feleségül, akkor a tőle származott gyermekek a gazda
tulajdonát képezik. Ha azonban azt mondja a szolga : אהבתי את
 אדניSzeretem uramat, feleségemet és gyermekeimet, nem megyek el szabadon, akkkor fúrja át ura az ö fülét egy árral és
szolgálja öt örökké, azaz : a jóbeiig. Az a fül, amely hallotta
a Szinai hegyen az Örökkévaló szavát: Az én szolgáim vagytok és nem szolgák szolgái és most mégis rabszolga kiván maradni, furassék át, mivel a szabadságot megveti. De miért kellett
az ajtófélfához vezetni és ott átfúrni a fülét ? Mivel az ajtó mintegy tanúja volt Egyptomban, hogy Isten elkerülte az izráeliták
házait, midőn megölte az elsöszülötteket Egyptomban, kényszeritvén őket, hogy Izráelt szabadságolják.
 ורענע אדניוMaga a gazda és nem a fia vagy más valaki
fúrja át a szolga fülét és szégyenitse meg, mivel hoz7/á szegődött^ örökös rabszolgának. Midras igy magyarázza: Isten azt
mondta״: En ajtót, kinyilót, alkalmat szereztem nekik, hogy hat
évi szolgálat után kivonuljanak a szabadságba, ők azonban
nem akarják ez alkalmat fölhasználni, nem akarnak az ajtón át
kimenni a szabadság éltető honába, ezért furassék át fülük az
a
 וב יסכר •איש את בתו ל^יגמהHa valaki eladja leányát szolgálóúl. A Tóra* ugyanis megengedte az apának kiskorú leányát
izráelitához eladnk Ez ne menjen el, mint a szolgák elmennek,
azaz, mint a kanaanita szolgálók, kik akkor mennek ki szabadón, ha gazdája fogát vagy szemét ütötte ki, hanem, ha izráelita
szolgáién ejtett ilyen testi sérelmet, a gazda, ezért pénzbirságot
9
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fizet, de a szolgálónö nem megy szabadságra időnek előtte, ügy
rendelkezik a vallás : Ha valaki izráelita szolgálót vesz, tartózik őt feleségül venni, de a házassági frigynél kikötött rendszerés pénzt nem tartozik neki adni, hanem az az összeg, amit atyjának adott, midőn ez eladta őt, szolgál egyszersmind כסף קדושין
״frigykötési pénzül. אם רעה^בעיני אדניה ״Ha visszatetszik az ő
ura szemeiben, akkor engedje, hogy kiválthassa magát. Ha például huszonnégy ezüst pénzért vette hat évi szolgálatra, azaz
évi négy ezüstért és a szolgáló visszatetszik neki a második év
után, akkor ez visszafizet neki négy évi szolgálati időért tizenhat ezüstpénzt. Nem mondhatja a gazda, hogy az első években
a szolgáló nem ért négy-négy ezüstöt, mivel gyöngébb volt még
és a nehezebb munkára alkalmatlan, hanem minden esztendőért
egyformán tartozik számítani.
 תלדות יצחקkérdi : Ha a rabszolgának, ha a szolgálati ideje letelt és nem akar szabadon kimenni,fülét ki kell fúrni,
miért nem kell ezt mindjárt, ha a szolgálatba lép megtenni ?
Azért, mivel, midőn szolgálatba lépett, akarata ellen lett eladva,
mivel lopott és a bíróság adta őt el lopásáért, mert nem tudta
megfizetni a lopásért járó bírságot, ergó ő nem adta magát el.
nem vétett a szabadság elve ellen. De ha lopott, miért hajlandó
gazdája őt még tovább megtartani ? Bizonyára megváltozott
a természete és gazdája hűnek találta a szolgálati hat esztendő
alatt. Az ember füle olyan legyen mint egy ajtó. Időnként be
kell zárni, akkor mikor másokról rosszat beszélnek előtte. Ilyen
értelemben mondották bölcseink : Miért puha az ember füleimpája, holott a fül felső része kemény? Azért, hogy midőn az
ember előtt rosszat beszélnek másokról, a fülcimpát fülébe hajlithassa és ne hallja a rágalmazó beszédet.
 ״Ha pedig fiának szánja őt, כמ שפט הבנות יעשה לה ״a leányok joga szerint cselekedjék vele. Vagyis mindazon jogok, melyek a nem rabszolga leányt illetik, vele szemben is érvényre
jutnak. Ha még egy nőt vesz feleségül, az előbbinek jogait
nem csorbithatja, élelmezését, ruházását és lakását ne vonja
tőle. Nem szabad a másikat előnybe részesíteni
fiz előbbinek rovására, nem szabad vele éreztetni, hogy ő csak
szolgáló volt, hogy őt apja eladta. Ha ezt a hármat nem cselekszi vele : A gazdája nem vette nőül, fiának sem adta feleségül és apja ki nem váltotta úgy, mihelyest nagykorúságát elérte
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azaz : tizenkét évet és egy napot, menjen el ingyen, váltságpénz nélküU
Aki úgy megver valakit, hogy az meghal, ölessék meg.
 ואשר לא צדהHa pedig nem lesett rá, de Isten intézte úgy,
hogy véletlenségböl megütötte és meghalt, akkor rendelek számára menedékvárosokat, ahová fusson. Ott pedig nem szabad
öt bántalmazni. A pusztában azonban még nem volt menedékváros, ezért az olyan ember, aki nem szándékosan ölt embert,
a leviták táborába futott és ott menedéket nyert, nem volt
megendve öt ott agyonütni.  וכי יזל איש אל רעהוHa valaki szándékosan tör felebarátja ellen, hogy megölje orvul. מ ע ם מזבחי
 תקחנו למותoltárom mellöl vedd el öt, hogy meghalljon. Ha a
gyilkos pap és szolgálatot végez az oltáron, állása  יnem védi
öt a jogos büntetés ellen, hanem onnan is el kell vinni és megölni. Vagy, ha nem pap a gyilkos, hanem a szentélybe futott,
hogy az oltár mögött keressen menedéket és védelmet, el kell
onnan vinni és megölni. Jóab is a szentélybe menekült, midőn
Salamon király meg akarta öletni, azt hitte, hogy az oltár védeni fogja öt, de tévedett.
 ומכה אביו ואמו מות ימתAki megveri atyját vagy anyját,
ölessék meg, azaz csak ha sebet ejtett szülein. וגוגב איש ומכרו
Aki embert lop, hogy eladja azt és megtalálják a kezében, ölessék meg. Aki átkozza az atyját vagy anyját, ölessék meg,
megkövezés által. Bachja kérdi: Miért szúrta a Szentirás e két
törvény közé: Aki megveri és aki átkozza atyját vagy anyját
azt a rendendeletet, hogy aki embert lop, azon célból, hogy
eladja azt, az ölessék meg? E kérdésre Szadja igy felel: Rendszerint nem felnőtt embert, hanem kis gyermeket lopnak. Idővel
az ellopott gyermek, mint meglett, felnőtt ember odakerül, abba
a helységbe, ahol szülei laknak, akiket azonban nem ismer. Történetesen összeveszhet szüleivel és tettlegességre kerülhet a sor.
Ezért emliti.a Szentirás ilyen sorrendben e törvényeket, azaz:
aki megveri atyját vagy anyját, ölessék meg ; aztán : aki embért lop kövezzék meg és végül: aki atyját vagy anyját átkozza, ölessék meg, mivel, az a tolvaj, aki embert lopott, okozta,
hogy az ellopot gyermek megverje vagy átkozza szüleit. Nachmanides azt mondja: Azért következik a Tórában e törvény
után : Aki megveri atyját vagy anyját, ölessék meg, az ember
lopásról szóló törvény, miv^l mindkettőre egyforma halálbüntetés, egyforma halálmód van kiszabva: fojtás. Ellenben, ha
valaki átkozza szüleit, akkor súlyosabb balálmóddal sújtatik,
%
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ezért hozhat felhőt, bocsáthat esőt a földre szombat napján is.
Egyébiránt Isten is nyugszik szombaton, ezért nem hullott Manna
szombaton és a Szambatja folyam' is nyugszik azon a napon.
Ilyen példákkal ne hozakodj "elő — szólt a római — amiket
nem láttam, amiről meggyőződést nem szTerezhetek. No jó —
felelt a rabbi — Kisértsd meg atyád szellemét szómbatr
napon szelleniidéző által felkölteni, ha vájjon megjelenik-e neked
szombat napján atyád szelleme? Szombaton még a gonoszok is
pihennek a G;^hennában.  ״ ששת ימים תעבדHat napon át dőlgozzál“ szombaton azonban úgy gondolkodjál, mintha nhm létezne semmi el nem végzett dolog már, ne is gondolj köznapi
dolgaidra.
 ״ כבד את אביך ואת אמךTiszteid atyádat és anyádat.“ A
talmudban olvassuk: Midőn a népek hallották az ^ ü r hangját,
mely hirdette : Én vagyok az Örökkévaló. Ne legyenek neked
más isteneid, szóltak a népek : Hisz ez az Isten csak a saját
dicsőségéről beszél ; miután azonban felhangzott az ig e: Tiszteld
atyádat és anyádat és a többi igék, melyek a halandók egymásiránti kötelességeiről szólnak, elismerték Isten önzetlenségét.
Isten előbb megparancsolta, hogy a mennyei közös atyát tiszteljük, aztán uiegkivánja, hogy földi szüleinket is tiszteljük, mint
akik világra hoztak minket. És valamint nem szabad Isten nevénél hamisan esküdni, igy a szülök életére sem szabad. Ne
azért tisztelje az ember szüleit, mivel örökséget vár tőlük, miként
Istent sem szabad holmi jutalom kedvéért imádni. Tartozik az
ember szüleit eltartani, táplálni, gond ózni és ápolni éppen úgy•
miként Istennek áldoz vagyonából, adakozás, jótékonyság, szegények fölsegélyezése által. Miért Ígért csupán a szülői tiszteletért hosszú életet Isten? Szadja mondja, mert — fájdalom —
vannak olyan gyermekek is, akik sokalják szülőik hosszú életét, mivel öreg napjaikban tartoznak őket eltartani, ezért mondja
Isten, hogy te magad is hosszúéletü léssz azon érdem révén, hogy
szüléidét tiszteled.  תלדות יצחקigy magyarázza: Ha a te szüléidét
tiszteletben tartod, öreg léssz, hosszú életű és akkor téged is
tiszteletben fog részesíteni a világ. Fölállnak előtted és úgy tisztelnek, piiként a tisztes öreget tisztelni tartoznak.
 לא תענה ברעך עד שקרNe vallj felebarátod ellen, mint hamis tanú, tartozzék az illető bármily vallásfelekezethez. לא תחמוד
Ne kívánd meg felebarátod javát. Ez a tilalom, a szívnek szól,
mivel az esengés másnak java után, a szívben lakozik. Nagyon
4
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fontos ige ez. Ha másnak vagyonát nem szabad megkívánnunk,
mennyivel kevésbbó szabad azt elrabolni. Mégis van eset, hol az
esengés, a megkivánás ajánlatos. Ha látod, hogy felebarátod
foglalkozik a szent tannal, vagy buzgó a jótettek és erkölcsök
mivelésóben, ezt szabad megkívánnod, erre szabad irigy szemmel nézni és vele versenyezni. Bachja mondja : Először azt parancsolta Isten :  ״ לא תרצחNe ölj.“ Ne csökkentsd az emberek
számát, ha mégannyian vannak is a világon. Aztán megparan'
csolja;  ״ לא תנאחNe paráználkodj,^^ hogy ilyen módon szaporítsd
az embereket. Ámde ne hidd, hogy csak ölni nem szabad, de
embert lopni és eladni meg van engedve, mivel ez által még
nem csökkenti az emberek számát, ezért mondja az írá s :
 ״ לא תגנבNe lopj" embert, hogy azt eladjad. Azt se hidd, hogy
csak teste ellen nem szabad vétened, de vagyona ellen igen, ha־
mis tanuzás által. Ezért parancsolja Isten :  ״ לא תענהNe vallj
felebarátod ellen, mint hamis tanú." Sem tettel, sem szóval né
vétsél felebarátod ellen. Tévedsz azonban, ha azt hiszed, hogy
tettel, szóval nem szabad vétkezned embertársadnak, de a gon־
dolatban igen. Ezért parancsolta az Örökkévaló :  ד1 לא תחפNe
kívánd meg, gondolatban sem, ami társadé.
A szülői tisztelet a tiz parancsolatban az ötödik ige, mivel
az ember öttől származik: Szülők és a négy ellemtől, viz, tűz,
föld és a levegőből. Ötféle szerves teremtés van a világon :
Ember, barom, madár hal és rovar. A növényvilágban is ötféle
főnövényt ismerünk. Hasonlóképen ásványban: Vas, réz, ólom,
ezüst és arany.  ״ לא תרצחNe ölj" a hatodik ige, mivel hat dolog
miatt vetemedik az ember gyilkolásra: Irigység, szenvedély,
harag, gyűlölet, könnyelműség és beszámithatatlanságból. A házasságtörés a hetedik helyen áll, mivel hétféle házasságtörést
sorol föl a Szentirás.  ״ לא תננבNe lopj" a nyolcadik helyen áll,
mivel nyolcféle módon lehet embertársát megrövidíteni, amit az
írás lopásnak minősít. Hamis számla, hamis mérték, hamis súly,
elvesztett tárgy visszatartása, emberlopás, pénzelcsenés, gondoJatrablás által. Például, ha előre tudod, hogy felebarátod nem
fogad el tőled ebédet és te meghívod őt, abban a biztos tudatbán, hogy úgy sem fog nálad étkezni, de te elakarod hittetni vele,
hogy szándékod őt megvendégelni, holott, ha tudnád, hogy elfőgadja a meghívást, akkor nem hívnád meg. Végre, ha a gyámatya
nőül veszi gyámleányát, hogy igy magához kaparitsa gyámleányának vagyonát, ez is lopás.
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 ״ ובל העם ראיםAz egész nép látta a mennydörgést, a lángokát és a harsona hangját és a hegyet, amifit füstölög." Ez azt
bizonyítja, hogy nem volt köztük egyetlen vak sem. Honnan
tudjuk még, hogy néma sem volt köztük ? Onnan, itíett ifva t a n :
És az egész nép egyhangúlag felelt. Mi bizohyitja ázt, hogy nem
volt köztük süket? Mert mondva van: És a ííép felélt: Mégcselekedjük és m e g h a l l g a t j ük. ו$^ וינ0  דרא העA né^ ־látta a
mennydörgést és villámlást, megrendült és tizenkét üiértföldnyire
távolodott hátrafelé. Ekkor angyalok visszavezették őket. Most
arra kérték Mózest, hogy ö beszéljen hozzájuk és rneghállgáfják,
de ne beszéljen hozzájuk Isten, mert ákkof megháfnának. De
Mózes megnyugtatta őket; hogy Isten csak próbára teszi őket,
hogy mindenkor féljenek tőle. Ékkor Mózes egyedül behíént a
felhőbe, átvette a Tórát Izráel számára. Isten azt m’o'ndtá Mózesnek: így szólj Izfáel fiaihoz : Ti láttátók, hóg;^ én magam
beszéltem az égből veletek, ézéít né készítsetek magatoknak
bárányt angyali személyben.  ף01 לא ת ^ ק אתי א^הי כNe tálasz־
szátok magatoknak bírót, elöljárót, ha egyéb érdeme nincs, mint
hogy pénze, vagyona van. E szó  אלהיםugyanis biróf is j’elent.
Más nézet szerint, igy értette Isten: Ne csak akkor ismerj
el engem Istennek, ha pénzzel, áránüyáí, ezüsttel itíégajándékoztalak, hanem akár jó, akár rossz sorsbán, mindenkor ismerj el
engem teremtő Isteninek.
Ha köoltárf csinálsz nékem דןן גדת1 לא תבננד! ארne építsd
azt faragott kövekből, mivél ahhoz taseSzköz Szükségeltetik, a
vas pedig megrövidíti az ember éíétét és vehí ontanák vért, holott az oltár meghosszabitja az ember élétét. Más nézet szerint,
áz oltár hivatása és rendeltetése békét létrehozni Isten és ember
között, ezért n*em helyénvaló vasát emeini reá, mivel á vaseszköz, kard, fegyver a háború jelképe. Ha már most a Szentirás
megtiltotta^a vasat az oltárra emelni, mivel az oltár a békét
jelképezi, mennyivel inkább részesül áldásbán olyan ember, aki békét hoz létre férj és nő, különböző családok és az embertársak
között.
 זדזללה1זנפת עלית ו1 ןד3 ־ כי חרMihelyest vasat, fegyvert suhintottál fölötte, már megszéntségfelenitetted azt. Szerintünk é bibliai mondat meg akarja oldani a kérdést, hogy mi üdvösebb :
Nyers erő, vagy szellemi képesség. Akár a vallás vagy a tudódomány oltárán kell. áldozni, melyik eszköz jobb, helyesebb, célszorübb ? Az-e, mely nyers erővel, lármával, átokkal, szitokkal
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küzd, vagy az־e, mely szellemi képesóggel óhajt meggyőzni,
tanitani és a közjót előre vinni? kvA hisszük, hogy nem merülhét föl kétség aziránt, hogy a szellem többet ér a nyers erőnél.
Az a gondolat, az az eszme, az a mü, melyet az elmetehetség
alkotott, túléli mesterét és midőn már férgek emésztik földi
maradványait, még akkor is hálásan emliti az utókor. A kutató
lélek, mely a magasba tór, a fürkésző szem, mely - rejtelmekben
búvárkodik koronája az emberi tulajdonságoknak. Ellenben a
nyers erő csak rombolni, rontani és bontani tud. Az a lármás,
ember, ki vallása érdekében sikra száll csak rikácsol, csak
handa-bandázik, csak árt a nemes ügynek. Az a harcias modor
soha sem fog meggyőzni, eszméjének hiveket tobor’bzni. A kard,
a fegyver veszélyes eszköz. A szellem, az ész, a tudomány hódit, előre nyomúl és bizton éri el a kitűzött célt. Dávid is igy
szólt a pogány óriáshoz: Te karddal, sznronynyal, lándzsával
vértezve jösz elém, én azonban csupán Isten nevével ajkimon
lépek elébed. És az írás hozzáteszi: Azon napon n1(5ggyözödött
a nép, hogy a győzelem nem fegyverrel, hanem Isten akarata és
jóvoltából érhető el. Legyen az ügy, melyért sikra szállunk bármi
nemes, bármi szent, mihelyest nyers erőt, fegyvert alkalmazunk
hozzá, maga az ügy meg lesz szentségtelenítve. Ezért páráncsolta Isten : Ha oltárt akarsz építeni nekem, ha a vallás érdékében óhajtasz üdvösen közreműködni, ne alkalmazz hozzá nyers
erőt,  כי חרבןו הנפת עליהmert, mihelyest fegyvert, vaseszközt,
erőszakot, durva szerszámot, rontó-bontó műszert suhintasz fölőtte  ותחללהmáris prófanizáltad, megszentségtelenitetted magát
a szent ügyet, az oltárt.
 ״ לא תעלה במעלת על מלבחיNe nienj föl lépcsőkőn az én 01táromra, hogy föl ne födessék szemérmed rajta.“ Habár a pap,
aki az oltáron végezte a szolgálatot, nadrágot viselt, mégse esinálj lépcsőket, hanem lejtős följáratot az oltárhoz. Ebből bölcseink azt következtetik, ha már a Szentirás annyi tekintettel
volt a kőoltárra, hogy szégyent, szemérmetlenséget ne hozzunk
reá, mennyivel kevésbbé szabad az emberre szégyent hozni, aki
észlény és Isten képmására van teremtve.

Mispatim

משפטים

Törvények és rendeíeíek.
 ואלה המשפטיםb 01cs Salamon mondta: גם אלה לחכמים הכר
 ״ פנים במ שפט בל טובEzt is vegyék figyelembe a bölcsek, hogy
/
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azaz megkövezik. A törvény azért szabott súlyosabb halálnemet
az átkozóra, mint arra, aki megveri szüleit, mivel a gyermek
könnyebben megengedi magának szüleit átkozni, mint azt, hogy
megverje, tehát hogy ne egykönnyen vetemedjék arra a gonosz״
Ságra, hogy szüleit átkozza, mért a vallástörvény ily szigorú halálbüntetést reá.
A Talmud szerkesztésének korszakában történt, hogy a római
császár tíz kiváló talmudszerzöt maga elé idézett és ezt a kérdést
intézte hozzájuk: Milyen büntetést szab a Tóra az emberrablóra,
aki az elrabolt embert rabszolgának adja el? Halált — volt az
egyhangú válasz. Nos — szólt a császár — a ti őseitek eladták
testvérüket, Józsefet, de nem olvasom seholsem, hogy a vakmerő
tettesek ezért halállal lakoltak volna. Mivel megbocsátott nekik
József — feleltek a megrettent rabbik. Mit megbocsátott — szólt
a császár — a törvény nem ismer holmi testvéri érzelgéseket, az
Ítéletet végre kell hajtani a törvény világos rendelkezése szerint.
Minthogy pedig József testvérei haláluk által kibújtak á törvény
szigora alól, ti fogtok lakolni őseitek bűnéért. Hiába volt minden
könyörgés, hasztalan az ellenvetés, hogy a Tóra nem kívánja az
atyák vétségeóit az utódokat sújtani és hogy mindenki csak saját
bűnéért haljon meg, a kegyetlen zsarnok kímélet nélkül és hajmeresztő módon hajtatta végre rajtuk a halálos büntetést.
Ha férfiak pörlekednek és egyik megüti a másikat kővel
vagy ököllel és az nem hal meg,  ונפל למ שכבhanem ágyba esik
és munkaképtelenné válik egyidőre, akkor zárassék el az, aki
megütötte és őrizet alatt legyen mig társa fölépül, aztán szabadon
bocsátható, de előbb fizesse meg a másiknak mulasztását és gyógykezelésének költségeit. Ha kezét vagy lábát csonkította meg, akkor
becsültessék meg, hogy mennyivel ér kevesebbet ma mint csonka
tagú ember, ahhoz képest, mint amennyit ért mint óptestü és a
különbözetet fizesse meg.  ורפא ירפאGyógyitassa öt, azaz, fizesse
meg az orvos fáradságát, de ha a megsérült nem akar orvost
hívni és a neki szánt díjat megtakarítani, akkor az, aki megütötte,
nem tartozik neki fi^tni. Bachja mondja: A Szentírás ott, ahol
orvosi segélyről van szó  רפאszót erős  ״p^^ vagyis dágossal ellátott p־t használ, ellenben ahol Isten a gyógykezelő, ott lágy
p־t vagyis dágos nélküli f־t használ, mivel az emberi segély nehezebb és fájdalommal jár, mig ahol Isten az orvos, a gyógykezelés könnyű ás fájdalomnélküli.
>
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 וכי יכה איש את עבדוHa pedig valaki úgy megveri az ö szolgáját vagy szolgálóját bottal, hogy meghal keze alatt, akkor halállal toroltassék meg rajta akár izraelita, akár kanáanita a szolgáló vagy szolga, de ha pár napig életben marad, akkor nem
jár érte halálbüntetés. Ha férfiak civakodn i k és meglöknek egy
viselös asszonyt,  ויצאו ילדיהhogy elmegy magzata, de egyéb
veszedelem nincsen, akkor birságoltassék meg, amint kiszabja
reá az asszony férje és adja meg a birák utján. Azért mondja,
amint kiszabja az asszony férje és nem maga az asszony, mivel a
gyermek voltaképen a férjé, az asszonynak csak gondozás, ápolás és nevelés céljából adatott át a gyermek bizonyos időtartamra.
Ha a férj túlságos sokat követel a gyermekért, akkor a biróság
Ítéletére bizzák a birság nagyságának megszabását. Ha a nő is
elhal a lökés következtében egyes bölcsek nézete szerint halállal
bűnhődjék az, aki meglökte, mások azonban oda vélekednek,
hogy miután itt csak gondatlanságból elkövetett és nem szánd^kos emberölésről van szó, nem jár érte halálbüntetés, hanem
a biróság kiszab reá belátásszerinti pénzbeli bírságot.
 וכי יגח שור את אישHa ökör megöklel férfit vagy nőt, úgy,
hogy ez meghal, köveztessék meg az ökör, húsából nem szabad
hasznot húzni, az ökör gazdája azonban büntetlen. De ha öklelős ökör az és a gazdáját háromszor egymásután megintették,
hogy őrizze ökrét és még sem őrizte és megölt férfit vagy n ő t:
az ökör ölessék meg, gazdája pedig Isten keze által fog meghalni. Ha az ökör egy napon három embert öklelt meg, nem
nevezhető öklelősnek, de ha három nap alatt három embert öklelt,
akkor már öklelősnek mondható és ha gazdája nem őrizte, a
fönntemlitett elbírálás alá kerül.
Napjainkban ezek a törvények már hatályukat veszítették,
mégis Isten módját találja, hogy az, aki öklelő^ ökröt, vagy
hamis kutyát tart házában és általuk emberben kár esik, büntetését elnyerje. Ezért óvakódjék az ember minden olyan cselekvéstől, amely által másoknak kárt tehet, mert Isten - nem hagy
semmit büntetlenül. így őrizkedjék az ember olyasmit az útcára
dobni, , amelyben az ember megbotlik és testi sérelmet okozhat,
vagy csak bekeverheti ruháját is. A hajdani vallásos emberek
ha az útcán törqtt üveget láttak, fölvették és elásták a földben. Történt, hogy egy ember rétjéről az országúira dobta akö* ־
veket, arra ment éppen egy vallásos ember és szólt hozzá:
Miért (lobod idegen birtokról a köveket az országúira, ahol
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annyian járnak—kelnek ? E komoly szemrehányást ez az embér gúnyosan fogadta. Nem telt hosszú időbe, hogy az az embér eladta rétjét és ׳midőn egy szép napon az országúton járt
megbotlott egy kőben, véresre sebezvén magát. Ekkor így kiáitott föl: Most látom csak mily igazat mondott ez a vallásos
férfi, hogy idegen birtokból dobtam a köveket, imhol birtokomát idegennek kellett eladnom, az országúton pedig, ahová a
köveket elég könnyelműen dobtam, magam sérültem meg.
Innen az a tanulság, hogy ne öntsünk piszkos vizet az utcára,
ahol emberek járnak, nehogy elcsússzanak és megsérüljönek.
 וכי יפתח איש בורHa valaki a szabad téren vermet nyit
vagy ás és nem födi azt be és beleesik ökör vagy szamár, akkor a verem gazdája fizesse meg az okozott kárt. כי יגנוב איש שור
Ha valaki lop ökröt vagy bárányt és levágja azt, vagy eladja:
öt marhát fizessen az ökörért és négy juhot a bárányért. Rasi
szerint, mivel az ökröt szarvánál fogva vezeti az ember és kevesebb munka van vele, azért fizessen a tolvaj a lopott ökörért
öt ökröt, a juhot ellenben vállára kell vennie, ami által megszégyenül, ezért fizessen csak négy juhot birságképen. Más nézet szerint, mivel az ökörrel szántanak és egyéb hasznos munkára használnak és igy, ha ellopják a gazdának több kára van,
ezért fizessen a tolvaj öt ökröt, a juh azonban nem végez munkát és kevesebb hasznot *hajt, ezért fizet a tolvaj csak négy
juhot.
Midras mondja : Izráel ökröt lopott, azaz arany borjút készitett, ezért Isten ötszörösen megtorolta ezt rajtuk, mivel ötféleképen lettek büntetve. Egy része kard élével öletett meg a
leviták által, másik része halálvész által múlt ki, harmadik részének arca kék és zöld lett, mivel Mózes vizsga alá vetette Őket,
hogy vétkesek-e és átokvizzel itatta meg őket, a negyedik részének bíjne miatt pusztáit el a szentély, az ötödik részének bűnét
Isten időről-időre torolja meg minden korszakban. וארבע צאן תחת
 השחNégyszáz esztendeig sinylődött Izráel az egyptomi rabszolgaságban azért, mert Józsefet — akit báránynak neveztek —
eladták.
 כי תצא אשHa tűz támad és ér töviseket és fölemészt
asztagot, vagy álló gabonát vagy mezőt, fizesse meg az, aki a
tüzet gyújtotta. Kétféle tűz lakik az emberben :  התלהבותa bűzgalom, a lelkesedés szent tüze és a bűnös szenvedély izzó zsarátja, melyet legjobban  אש זרהidegenszerű, káros tüzelőmmel
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fejezhetjük ki. Az előbbi nagy, magasztos és szép tettekre serkenti, az utóbbi féktelenségre, szélsőségekre és nemtelenségre
indítja a gyarló embert. E két különböző elem örök harcot viv
egymással. Valamint a közönséges tűznek jó és rossz oldala van,
részben nélkülözhetetlenné vált az élet fenntartására, de másrészt
valóságos pusztítást visz véghez emberben és vagyonban, úgy az
erkölcsi életrendben is a tűz két különböző hatást gyakorol.
Buzditólag hat a gyönge telkekre, serkenti a lankadókat, föléleszti a fásult sziveket és' lángra hevíti a szunnyadozó kebleket,
de egyszersmind rosszra, erkölcstelenségre hajtja a gyönge lelkeket. Es csodálatos, ha körülnézünk a világban, ha megfigyeljük az emberek viselkedését e földön, azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben ez a másik, káros, vétkes, vészes
elem erősebb ama első szent buzgalmú tűznél, hogy a vétek
tüze, az izzó szenvedély lángja nagyobb, erősebb, hevesebb a
nemes érzelmek lángjánál. Alig virul, alig serdül az ifjú, máris
jobb ügyhöz méltó buzgalommal és szenvedélylyel hajszolja a
tisztátlan örömek délibábját, az üres földi gyönyöröket és ellenállhatatlan erővel dobja magát az élvezetek csábölébe, nem is
gondolva, nem is sejtve, hogy később a kéjből kin, az óhajból
sóhaj, a bájból baj, az örömből üröm válik. Minden erénynek
vagy érdemnek lényege azon képességben áll, hogy bűnös szénvedélyeinken uralkodunk, vágyainkat megfékezzük és csak azt
kövessük, amit az erkölcsi érzék javai. Nincs nyomorúltabb
azon embernél, aki elvesztette uralmát szenvedélyei fölött és
lemondott arról örökre. שאלו לחכמה חוטא מה עונשי אמרה לה־ חטאים
 ״ תרדוף רעהKérdezték a bölcsességtől, miben áll a vétkes embér büntetése? és felelt :,a gonoszokat saját rosszaságuk üldözi.^‘
Igenis minden rosszaság megboszúlja magát a követőin. Valamint a Szentirás parancsa szerint; Ha valaki tüzet rak és ez
elharapódzik piezŐ vagy rétre és a vetést elemészti שלט ישלם
 המבעיר את הכערהtartozik megfizetni a kárt, aki a tüzet rakták
és könnyelműen őrizte, úgy az erkölcsi életben is, ha valaki
szenvedélyeinek tüze által kárt okoz a vallás és erkölcs mezején,
megbűnhődik, megkeserüli, megsínyli az az ember, ki a szenvedély tüzét lángra élesztette, megfizeti a kárt, megsínyli a bajt,
a pusztítást okozta kárt, önmaga saját egészsége, ereje és
élete árán.
 מכ שפה לא תחיהVarázslónőt ne hagyj életben.  לא תחיהanynyit jelent, hogy ^bármely halállal végezheted ki. Azért mondja :
«
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 מכשפהnőnemben és nem  מכשףhímnemben, mivel rendszerint
nők foglalkoznak varázslással.. A szellemidézéssel is csak nők
foglalkoztak. Vallásunk a babonát, a varázslást szigorúan tiltja
és olybá tekinti, mint a bálványimádást, mivel megkívánja,
hogy csakis Istenben hidjünk és ebben a hitben tökéletesek legyünk.  תמים תהיה עם יי אלהיךTökéletes légy az Örökkévaló a
te Isteneddel. Ezért parancsolja, hogy a varázslónőt, aki az embért eltántorítja a tökéletes isteni hittől, ne hagyjuk életben.
 ״ כל אלמנה ויתום לא תענוןEgy özvegyet vagy árvát ne sanyargassatok,“ mivel nincs ki pártjukat fogná. Sötét, gyászos,
bánatos az özvegy és az árva élete, nincs egyetlen reménysugár,
mely bevilágítana sötét, gyászos életébe és ha szerencsétlenség
veszi körül, ha bántalmazzák nincs senkijük a széles világon,
akihez fordúljanak, igy hát kénytelenek Istenhez fordulni panaszukkal, az Örökkévaló pedig meghallgatja fájdalmas panaszukát és fölgerjed haragja azok ellen, akik bántalmazzák őket
és teszi feleségeiket özvegyekké, gyermekeiket árvákká. Kasi
kérdi: Miért e kettős kitétel: ״És a ti feleségeitek lesznek özvegyek, gyermekeitek pedig árv ák ,h iszen ha feleségeik őzve־
gy(5kké lesznek, önként értetődik, hogy gyermekeik meg árvák
lesznek? Felelet: Az özvegyet meg árvát bántalmazókat Isten
idegenbe fogja kergetni és nem tudják majd, hol és merre járnak, élnek-e még vagy sem és igy feleségeik élő özvegyek
lesznek és gyermekeik nem vehetik át atyáik birtokát, mivel
nem lesz tudva, ha vájjon meghaltak-e már atyáik, igy hát örökös árvák lesznek.  כל אלמנהEgy özvegyet se sanyargassatok,
még ha gazdag is, mivel ők a bántalmat kétszeresen átérzik és
könnyen sírnak. Jeremiás próféta Jeruzsálemet özvegyhez
hasonlította, mondván:  היתה כאלמנהOlyan lett, mint az Özvegy
 בכו תבכה בלילהaki, még ha gazdag is és gondnélküli élete van
rejtett helyen sir és jajveszékel, mivel nem tudja elfelejteni szeretett párját.
 ״ אם כםף תלוה את עמיHa pénzt kölcsönzesz népemnek.
Bölcs Salamon mondta: מתן בםתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עזה
Aki titokban adakozik a szegénynek, az elhárítja magáról Isten
haragját, aki pedig megvesztegetést elfogad, az maga ellen ingerli Isten haragját. Aki jótékonyságot gyakorol, annak Isten
kétszeresen téríti meg az alamizsnára szánt összeget. A Tóra
nyomátékkal parancsolja, hogy a szükölködőt kölcsönnel kisegítsük zavarából és arra tanít:  אם כסת תלוה את עמיHa gazdag és
ff
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szegény egyszerre eljön hozzád kölcsönt fölvenni, akkor részesitsd előnyben a szegényt.  עמךE szó arra vall, ha helységbeli
és idegen szegény kér tőled kölcsönt, akkor előbbrevaló a helységbéli szegény. Ugyanígy, ha családbeli és idegen szegény kér
kölcsönt, részesítsd rokonodat előnyben.  את העני עמךHa nem
kölcsönzesz a szegénynek, magad is leszegényedel. Ha pedig
kölcsönt adsz neki, ne éreztesd vele, hogy lekötelezetted. Ne
végy tőle kamatot. A Tóra szigorúan tiltja az uzsorát. így 01vassuk az írásban. Obadja. Achab király hadvezetöje volt és
összes pénzét a próféták élelmezésére költötte, akiket barlangba
rejtett, mivel Achab meg akarta őket öletni. Midőn már az egész
vagyonát elköltötte és éhínség támadt az országban, Jehoramtól,
Achab fiától vett föl kölcsönt kamatra, mivel amaz nem akart
neki kamat nélkül kölcsönt adni. Mikor pedig Jehorara kinyújtóttá karját, hogy a kamatot Obadjától átvegye, Jéhu bizonnyára
Isten rendeléséből, nyíllal keresztül lőtte a vállát.  את עמיA szegények Isten igaz népei, mert többre becsüli az Űr az igazsággal összekötött szegénységet, mint az igaztalan gazdagságot.
Ezért mondja a Szentirás : ?? כיי נחם יי את עמל ועניי! ידחםMegvigasztalja az Úr az ő népét és szegényein könyörül. Az ember
rendszerint szégyenli szegény rokonait, de gazdag rokonaival
büszkélkedik. Nem úgy Isten: a szívtelen gazdagot megveti,
ellenben a szegényt, atyai szeretetében részesíti.
 ״ אם חבל תחבלHa zálogba veszed felebarátod ruháját, a
nap lemente előtt add vissza neki.^^ Őrizkedj akként okoskodni;
Hiszen ez a szegény ember vallástalan, bűnös ember, nem vétkezem tehát, ha zálogát magamnál tartom, ám tudd meg: כי חנק
 אניÉn könyörölútes vagyok azok iránt is, akik nem vallásosak
és nem hagyom büntetlenül azt, aki bántalmazza, sanyargatja
őket.
 אלהים לא תקללSem bírákat sem fejedelmet ne átkozz,
ne szidalmazz, ha nem hoztak neked kedvező Ítéletet. לאנשי קדש
 תהילן ליSzent emberek legyetek nekem: széttépetnek húsát ne
egyétek, a kutyának vessétek azt annak jutalmáúl, mivel, midőn
az izráeliták kivonúltak Egyptoniból, nem ugatták meg őket.
 לא תשא שמע שלאNe hordjál hamis hirt. Ne fogj kezet a
gonosszal, hogy tanú légy az erőszakra. Úgy is értelmezhető :
Né Ítélj esküt olyannak, aki meg nem bizható, aki meglehet,
hamisan is esküszik. Egyébiránt ez egyszersmind intelem a biráknak^ hogy ne hallgassák ki a? egyik peres félt a másik
I
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távollétében, mivel akkor az elsőnek-szavai nyomot hagynak a
biró szivében és nem Ítélhet pái'tatlanúl, mig, ha mindkét fél
egymás jelenlétében adja elő ügyét, a biró véleményt alko.that
magának, hogy melyik fél szavában rejlik több-vagy kevesebb igazság.  ״ אל תשת ידןי עם רשע להיות עי חמםNe fogj kezet
a gonosszal, hogy tanú légj az erőszakra/^ Így is lehet magyarázni: A Talmud beszéli; Ha Res-Lákes valakivel beszélt nyilvános
helyen, annak bátran adtak kölcsönt tanú nélkül, mivel az a
körülmény, hogy Res-Lákes öt arra méltatta, hogy vele
kezet fogjon, vele beszéljen, már elég biztosíték volt arra
nézve, hogy becsületes ember. E szerint elismert igaz ember ne
beszéljen gonosz emberrel, mert, ha vele közlekedik a világ becsületes embernek fogja tartani és kölcsönt ad neki tanuk nélkül, amelyet amaz aztán le fog tagadni, igy hát ez az igaz embér azáltal, hogy közlekedett a gonosszal mintegy hamis tanuságot tett mellette. A világ ugyanis azt hiszi, hogy becsületes, ténylég azonban gonosz ember. Ezért mondja a Szentirás : אל ת שת
 ידך עם רשעNe fogj kezet a gonosszal, ne beszélj, ne közlekedj
vele,  להיות עד דומםmert ezáltal könnyen hamis tanúságot tehetsz
a gonosz ember javára.
 לא תהיה אחרי רבים לרעותNe kövesd a sokaságot rosszra.
Bölcseink szerint ez egy intelem a bíráknak, hogy, ha halálos
Ítéletről van szó és harminchat tagja a magas Synhedronnak haIáira szavazott, harmincöt pedig ellene szavazott, akkor ne ölessék meg az illető, hanem csak, ha legalább harminchétén mondták ki a halált. Ellenben, ha egy szavazattal voltak többen azok,
akik fölmentő szavazatot adtak le, akkor igenis a többség döntsön, csak a rossznál nem elegendő a többség, ha csak egygyel
volt meg az.  לא תענה על ריבa biró ne cáfolja meg a peres
felet, ne adjon szájába érveket, hanem maga a peres fél cáfoljón és érveljen.  ״ ודל לא תהדר בריבוa szegényt ne tüntesd ki
pőr ében. Ne Ítéld el a gazdagot, ha szegényt pörölt, ekként
gondolkodván : Hiszen a gazdag úgyis tartozik a szegényt támogatni, segélyezni, tehát a g-zdagot elitélem, hogy igyen jutassak
vagyonából a szegény szániára segélyt. Ezt nem szabad tenned,
hanem igazságosan Ítélj, tekintet nélkül a szegényre.
Ha rátalálsz ellenséged ökrére vagy szamarára, amely eltévedt, vidd azt neki vissza. Ha látod gyűlölöd szamarát leroskadva terhe alatt, távol legyen tőled, hogy magára hagyjad
 עזב תעזב עמוsegítsd f0i vele együtt, ha ellenséged is. ונקי וצדיק
 אל תהרג,;Ártatlant és igazat meg ne ölj.^^ Ha a bíróság vaOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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lakit halálra Ítélt és ítélethozatal után jelentkezik tanú, aki
ártatlansága mellett akar bizonyítani, akkor újból vedd föl pörének tárgyalását. Ellenben ha valakit fölmentett a bíróság a
halánbüntetés alól és utólagosan jelentkezik tanú, aki bűnösségét akarja bizonyítani, akkor a már egyszer fölmentett fölött nem
bíráskodnak újból. Ezt mondja az írás:  וצדילן אל תהלגA már
egyszer ártatlannak kimondott embert meg ne öld. És Isten azt
mondja:  כי לא אצדיק רשעmert én nem adok igazat a gonosznak, majd találok alkalmat, hogy halálát más úton-módon lelje,
ha csakugyan bűnös.
 ״ לא תבשל גדי בחלב אמוNe főzz gödölyét az anya tejében'^
illetőleg húst tejjel vegyest. Három különböző helyen említi a
Szentirás e tilalmat. Az egyik tiltja a hús és a tej étkezését
vegyest, a másik tilt ^az ily ételből hasznot búzni, a harmadik
tiltja a főzést. Azért mondja:  ״Ne főzz^^ és nem: ne egyél, mivei, ha úgy ette azt, hogy nem élvezett általa, példáúl oly fórróan ette, hogy megégette torkát vele, akkor is áthágta a tilalmát. Nem úgy más tiltott étkeknél, ahol csak akkor vétett a
vallás tilalma ellen, ha az étkezés által élvezett.  תלדות יצחקe
tilalmat igy okolja meg. A régi bálványimádók húst főztek tejjel vegyest és ezt a fa gyökerére öntötték, hogy ezáltal a fa
hamarább hozzon gyümölcsöt. Ezért olvassuk az írásban közvetlen e tilalom előtt:  ״ לאשית בבולי אדמתךFölded zsengéjének
elsejét vidd az Örökkévaló, a te Istened házába,*^ mintegy mondv á n : bárha igyekezned kell földed zsengéjét Istennek vinni,
azért még sem szabad tejet zsírossal együtt főzni és e vegyülékkel a termés zsengéjét előmozdítani.
״

■ק

Isten szövetséget köt Izráellel.
 ״ הנה אנכי שלח מלאךíme én küldök angyalt előtted.Isten
mondta Mózesnek: Izráel vétkezni fog az aranyborjú készítése
által és méltatlanná teszi magát arra, hogy dicsőségem vonúljón előtte, ezért angyalt küldök, aki vezetni fogja öt. Erre Mózes könyörgött Istenhez, hogy az ö életében, az ő működésének
ideje alatt, ne angyal vezesse a népet, hanem maga az Örökkévaló. Isten hajlottt is Mózes könyörgésére és igy az ö idejében
maga Isten vezette a népet, de midőn Mózes meghalt és Józsua
lett Izrael vezére, már angyal járt Izráel előtt. Ez Micháel
volt.  ״Őrizkedjetek tőle és hallgassatok szavára^^, mert
az angyalnak nem áll hatalmában bűnöket megbocsátani, ez
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tisztán csak Isten dolga. Hanem, ha hallgatni fogsz szavára, ak־
kor ellenségeid elesnek, elbuknak előtted. והסרתי מחלה מקרבך
És eltávolítóm a betegséget közepedből. Bachja mondja: Légtöbb betegség vagy ételtöl-italtól, vagy pedig, káros levegőtől
származik. Isten azonban megígérte Izráelnek, ha a Tóra érteiméhen fog élni, akkor mindeme betegségeket távol fogja tartani
tőle.  ושלחתי את הצרעה לפניךÉs én küldöm a darázst előtted, hogy
ellenségeidet megvakitsa. Rasi szerint a darázs nem ment át a
Jordánon, hanem csupán a Jordán innen lakó népeket: Chittit
és Kanaánit vakította meg és ezek el is pusztultak e darázs esipéstöl. És mondta Isten: Nem űzöm el egyszerre, egy évben a
nemzeteket az országból, mivel ti még nem vagytok oly számosak, hogy az országot egészen benépesíthessétek és akkor az
ország puszta lenne és elszaporodnék ellenetek a mező vadja.
Szólt Isten Mózesnek: עלה אל יי אתה ואהרן
föl az
Örökkévalóhoz te meg Ahron.^^ Ez a fölszólitás a Tóraadás elölt
történt. Szivan hó negyedik napján ment föl Mózes egyedül a
hegyre, aztán lement és közölte a néppel Isten akaratát, a nép
pedig egyhangúlag felelt: Mindazt amit Isten parancsolt megfogadjuk és meghallgatjuk. Mózes leírta a Tórát a teremtés történetétől
kezdve egész azon fejezetig, niely a Tóradásról szól. Aztán újból fölment a hegyre szivan ötödik napján kora reggel, a hegy
alján pedig oltárt épített, amelyen az elsöszülöttek végezték a
szolgálatot. Az elsöszülöttek igen fiatalok voltak még, mentek a
bűn csábításaitól, ezért áldoztak ők az oltáron. Ezen áldozatokkai kötöttek Istennel szövetséget, megígérvén, hogy a Tórát
mindenkor meg fogják tartani. Három dolog szolgált eszközül a
szövetség megkötéséhez : Körülmetélés, fürdés és áldozat hozatal.
Ez szolgált útmutatásul a jövőre nézve is. Ha Izráel országában
valaki áttérni akart Izráel lijtére tartozott e három dolgot végezni. Vallásunk egyébiránt megnehezíti az áttéréseket, mivel
nem szereti, ha idegenek Izráel vallására áttérnek, minthogy az
ilyen áttértek redszerint nem elég erősek a hitben és másokat
is rossz, vallástalan útra csábítanak. IgyHáttuk és tapasztaltuk
azt az  ערב רבvagyis a zagyva népnél is, mely Izráellel kivonúlt Egyptomból, hogy ez kezdte a kihágásokat^Isten ellen, ez
követelte Ahrontól, hogy csináljon istent és igy ez okozta, hogy
annyi ezer izráelita megöletett kard által. Ezért, ha máshitü
jelentkezik, hogy áttérni akar Izráel vallására, szivére kell beszélűi, hogy álljon el ebbeli szándékától, ha mindazonáltal megOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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marad elhatározásánál meg kell vele ismertetni vallásunk szigorú
rendeletéit és hogy mily nagy és súlyos büntetés vár az olyanra,
aki a vallás kötelmeinek eleget nem tesz.
Mózes odaküldte Izráel népének ifjait és ezek bemutattak
égő- és vágó áldozatokat az Örökkévalónak. Mózes pedig vette
 חצי הדםa vérnek felét és tepsikbe tette, a vér másik felét pedig ráhintette az oltárra. Es vette a szövetség könyvét és fölolvasta a nép füle hallatára. Aztán vette a vért, ráhintett a
népre és mondta: íme a szövetség vére, amelyet az Örökkévaló
kötött velet(‘,k. Es fölment Mózes, Ahron, Nádab és Abihu meg
hetvenen Izráel vénei közül ( S látták ez isteni glóriának trónját és lábai alatt  כמעשה לבנת הספירolyasmi, mint fénylő szaíir
és mint maga az ég oly tiszta. Hetven felügyelő ügyelt Egyptómban a munkára, ezek mindenképpen igyekeztek Izraelnek
könnyűvé tenni a nehéz munkát, ezek most abban a kitüntetésben részesültek, hogy láthatták Isten trónját és az alatta heverő
fénylő szafirt. Ok voltak Izráel vénei, akik részt vettek a nép
ügyeinek igazgatásában. Ok meg Nádab és Abihu ettek és ittak
 ויחוו את האלהיםés látták istent, ezért halált érdemeltek. Csakhogy Isten nem akarta az általános örömet megzavarni, ezért
várt Nadab és Abihuval niszan hó nyolcadikéig, akkor aztán
elégtek az oltáron, de voltaképen ezért a bűnért, - miv(d látták
Istent. A hetven véne Izráelnek pedig elesett a pusztában, midőn egész Izráel zúgolódott Isten ellen.
Es mondta az Örökkévaló Mózesnek Tóraadás után: עלה
 אליJö]"j fel hozzám a hegyre és légy ott. Mózes fölment
Szinai hegyére, ahol Isten szóval közölte vele a Tóra összes
parancsait: hatszáztizenhárom kötelező és tiltó parancsolatot.
Tanitványa, Józsua pedig elkisérte a heg^ aljáig, ott sátort ütött
és tartózkodott negyven napig a hegy tövénél azaz, mindaddig
mig mestere, Mózes a hegyen volt. Mózes meghagyta a véneknek, hogy távollétében ők Ítélkezzenek Izráelben, de Churt Mirjam fiát is vegyék föl a birák soraiba. Midőn Mózes fölment
a hegyre, felhő boritotta azt a hatodik napig, midőn Isten a Tórát adta, törvényadás után legott fölment Mózes a hegyre és
ott időzött negyven nap és negyven éjjel. Ezt az írás azért beszéli el, hogy ezzel igazolja Mózes hasonlatosságát angyallal,
aki tudvalevőleg sem nem eszik, sem nem iszik. Mivel pedig
Mózes negyven napig volt a hegyen és tanulmányozta a szent
tant, azért abban a kitüntetésben részesült, hogy arca negyven
f
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esztendőn keresztül úgy fénylet, hogy ember nem volt képes
arcába tekinteni, elannyira, hogy Mózes kénytelen volt arcát elfödni kendövei, ha a néppel közlekedett. Ez a fény egész halála
órájáig födte ai'cát. Három Ízben volt Mózes a hegyen, minden
egyes alkalommal negyven napig tart ózkodott ott, tehát összesen
százhúsz napig, minden napért ajándékozott Isten neki egy évet,
ezért élt Mózes százhúsz esztendeig. Mózes fölment a hegyre és
a felhő befödte a hegyet. Az Örökkévaló dicsősége pedig nyugpdptt Szinai hegyén, befödte ezt a felhő hat napon át és szólitotta Mózest a hetedik napon a felhő közepéből. És az Örökkévaló dicsőségének jelenése, mint emésztő tűz volt hegy tetején Izráel fiainak szemeláttára. Mózes pedig bementja felhő közepébe és fölment a hegyre, ahol negyven nap és negyven éjjel
tartózkodott.

Terumá

— תרומה

szent sátor mintája.
Szólt az Örökkévaló Mózeshez; Mondd Izráel fiainak :
 ״ רקחו לי תרומהhogy hozzanak nekem ajándékot.‘^ Bölcs Salamon mondotta:  על כסף1  קחו מסריintelmem után törekedjetek és
ne pénz után. Isten útmutatását, tanítását és intelmeit elfogadni
fölötte ajánlatosabb, mint a mindenáron való vagyonszerzés,
mivel a Tóra révén biztosítjuk magunknak a jelen életet és
legértékesebb javadalmat, az erényt, az erkölcsöt és ezzel
kapcsolatosan a jövő élet boldogságát. Ellenben a tömérdek
földi javak gondot, keserűséget okoznak. Ezért mondja a világbölcs : Szeretettel és ne kelletlenül fogadjátok feddésemet, mert
ha az isteni parancsot csak kénytelen—kelletlenül teljesítjük,
akkor mitsem ér. A jótékonyság gyakorlása is csak akkor bir
erkölcsi értékkel, ha szívesen, szeretettel és szivünk nemes
sugallatától ösztönözve végezzük azt. Vannak emberek, kik csak
kénytelenségből adakoznak, mivel félnek a közmegbotránkozástói, ha nem cselekednek jót. Ezért mondja az írás : Adjatok
ajándékot az Én nevemben, mivel Én az Örökkévaló parancsoltam jótékonyan cselekedni, de nem azon okból, hogy dicséretet,
niagasztalást, hírnevet szerezzetek magatoknak adakozástok által,
 ויקחו ליAzt is tanítja, hogy titokban tegyünk jót, hogy azt
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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csak ״É
tudjam, de nem szabad a jótékonyságot kiktirtölni,
kikiáltani és dobra ütni. Azért mondja a Szentirás :  ״ ויקחוvegyenek^^ és nem:  ״ ויתנוadjanak^^ ajándékot, mivel Isten nemcsak
azt kivánja, hogy az ember önmaga adjon, hanem másokat is
ösztönözzön az adakozásra, vagyis ״vegyetek^^ másoktól pénzt
osszátok szét a szükölködök között,, mivel a Talmud szerint is:
 גדול הטעשה יותר טן העושהTöbbet ér, ha valaki másokat buzdit,
serkent, ösztönöz és ösztökél az adakozásra, mint ha önmaga
ajándékozik.
 ויקחו ליúgy is értelmezhető : Isten azt mondja : Ha alamizsjiát ősztől annyi, mintha engem magadhoz fogadnál, mert,
ha a szegény ajtódnál áll, én is jelen vagyok, miként a szent
zsoltáros mondja: Isten a szűkölködő jobbján áll.^^ Azért áll a
Szentirásban a törvényadás után a jótékonyságról szóló fejezet,
mivel ezzel azt kívánta a Tóra kifejezésre juttatni, hogy ahol
a Tórával foglalkoznak és ahol jótékonyságot gyakorolnak, ott
időzik Isten is.  בעל הטוריםmondja:  ״ ויקחו לי תרוטהazt jelenti,
hogy Isten igyen nyilatkozott: Ha a Tórával, mely negyven
napra adatott Izráelnek, foglalkoztok, akkor engem vesztek magatokhoz:  תרוטהbetűi ugyanis  תורהszó és még egy  ^^ מ ״betűbői áll. A
betű számértéke : negyven.  תלדות יצחקszerint,
azért mondja a Szentirás :  ויקחוés ״vegyenek^^ nem pedig ויתנו
 ״adjanak^^ ajándékot, mert aki jótékonyságot gyakorol, az nagy
jutalmat nyer és igy inkább ő vesz mint ád ajándékot
azáltal, hogy segélyt, alamizsnát ád a szegénynek.  ״ תרומתיajándékomat^^ Isten igy fejezi ki az adományt, mivel, ha az ember
ajándékozik, csak Istenéből ajándékozik. 0 adja a vagyont az
embernek azon célból, hogy azt a szegények és szükölködök
közt szétossza. Az ember tehát csak megőrzésre vette át a szegények pénzét Istentől. Kiki adjon annyit ״amennyire szive ösztönözi.^^  תלדות יצחקmondja: A jótékonyság a szív dolga. Valamint a
szív táplálja a test összes tagjait, de .maga nem vesz föl tápiálékot, úgy az, aki jótékonyságot gyakorol abban a jutalomban
részesül, hogy örökkön segíthet másokon, de ő maga sohasem
fog mások segélyére szorúlni.
Azért mondja a Szentirás :  אשר ידבנו לבוés nem : אשר
 ידבנו לבhatározatlan alakban,  ״amint a szív ösztönöz,nehogy
csak akkor adakozzon, mikor mások adakoznak, de nem
szivének sugalmazására, hanem csak szégyenérzete hajtja reá,
,mivel nem akar rosszabbnak feltűnni másoknál, ezért mondja:
♦

ft
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 לבוaz 0 szive sugalmazza neki az adakozást és nem más nemtélén érzelem. Midras Tanchuma mondja; Isten igy szólt: ״Hozzanak nekem ajándékot,“ mivel eladtam nekik a Tórát, melyet לקח
 טובjó vásárlás, jó osztályrésznek neveznek. Azért nevezik a T órát:
jobb osztályrésznek, mint más tárgyat, mivel, ha például valakinek búzája van eladó, a másiknak szőlő és csereüzletet csinálnak, az, aki odaadta búzáját, túladott rajta és már nem rendel•
kezik fölötte, a másik pedig, ha a szőlőt odaadta, kifogyott ezen
gyümölcséből. Nem úgy a Tóra, ha válaki egy fejezetét ismeri,
a másik pedig más fejezetét és az egyik a másiknak átadja
tudományát, akkor nem adott túl tudományán, hanem mindkettő
két-két fejezetet ismert meg a Tórából. Azért is nevezik a Tórát jó osztályrésznek, mert nem veszirhetik el. Történt, hogy
több kereskedő sok áruval tengeri utat tett egy hajón, amelyen
egy talmudtudós is utazott. Kérdik a kereskodők a tudóstól,
milyen áruval utazik, mire ez igy felelt: Az én árúm többet
ér és drágább a ti összes áruitoknál. A kereskedők kíváncsisága
a legmagasabb fokot érte el és legott a tudós árucikkeinek
megtekintésére indúltak, keresztül-kasúl keresték az egész hajót,
de nem akadtak a tudós árucikkeire. Ekkor kigúnyolták a tudóst. Nemsokára tengeri rablók megtámadták a hajót és az
Összes árút hajóstúl zsákmányúl ejtették, az utasokat pedig
partra szállították és ott hagyták őket mindentől megfosztva.
Az utasok fölkeresték a legközelebbi várost ״éhesen, fáradtan,
minden pénz és segélyeszköz hiányában. A tudós legott fölkereste a tanodát, ahol lútva nagy tudományát, rendkívüli tisztelétben részesült és tömérdek ajándékkal halmoztatott el. Most a
szerencsétlenül járt kereskedők könyörögtek uieki, hogy járjon
közbe a !!iveknél, hogy azok legalább némi élelemmel, tápiálékkai ajándékozzák meg őket is. Nemde — szólt a tudós —
mondtam nektek, hogy az én árum többet ér a ti árucikkkeiteknél ? A ti áruitokat elvesztheti az ember, a Tóra azonban az egész
életen keresztül tulajdonát képezi az embernek, amelyet tőle
senki el nem rabolhat.
 ״ וזאת התרומהÉs ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek.“
Rasi mondja; Háromféle adakozók voltak; Olyanok, akik fél
siklust ajándékoztak, ebből készítették a hajlék küszöbét. Mások is
fél siklust ajándékoztak, ebből az összegből áldozatokat vettek.
Aztán valamennyien adtak szivük sugalmazása szerint aranyat,
ezüstöt, rezet, kék bíbort, piros bíbort. Tizenhárom féle tárgyat
9
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hoztak a szent hajlék elkészítése céljára: Arany, ezüst réz,
kék bíbor, piros bíbor, karmazsin, bísszus, kecskeször, pirosra
festett kosborok, tachasbörök, sittimfa, olaj és illatszert. A Tálműd szerint tachas állat csak egy volt a pusztában, ennek böréböl készült a szent hajlék takarója, melynek különféle színe
volt. Ez állatnak egy szarva volt a homloka közepén. Ilyen
állat több nem található. Selymet nem használtak a szentélyben, mivel ez tisztátalan rovarból származik. Bachja kérdi?
Akkor meg miért festették a cérnát rovar vérével ? Nem is
vérével festették a cérnát, hanem csupán a rovar gubójával, amelyben a rovar nö. A szentélyben különben len és gyapot szálakat is
használtak vegyítve, ami különben vallásilag tiltva vann, de a
szentély fölszereléséhez ez meg volt engedve.
ד
t

 עצי שטיסSittimfa. Honnan vettek az izráeliták a pusztában sittimfát? Jákob látnoki erejénél fogva előre tudta, hogy
Izráel majdan szentélyt fog építeni Istennek a pusztában, ezért
ültetett Egyptomban sittimfát és meghagyta utódainak, ha majd
kimennek Egyptomból, vigyék magukkal e fákat. Midras mondja : Azért sorolja a Szentirás a szenthajlékhoz használt anyagok
közt első helyen az aranyat mintegy jelezvén, hogy Isten megbocsátotta Izráelnek azt a nagy súlyos bűnt, hogy aranyborjút
készített. Hasonló okból áll első helyen az áldozatoknál שור או
 כשב או עזaz ökör, bárha Izráel vétkezett, midőn készítet aranyborjút (borjú ökör származottja) Isten mégis elengedte Izráelnek e nagy vétkét.
 ״ שמן למאורFaolaj a világításra^^ Ez a Messiásra is vonatkozik, aki világossággal fogja eltölteni a világot, mint a tiszta
faolaj, miként az ׳írás mondja:  ערבתי נר למשיחיYilágosságot
rendeltem fölkentemnek, hogy világítson. Azért említi itt jelképesen a Messiást, mivel ezzel megértetni akarja velünk, ha
Izráel száműzetésében jótékonys igot fog gyakorolni, akkor érdemessé teszi magát a megváltásra. Kasi mondja : Azért következik a Szentirásban a hamis mérlegről szóló tilalom után, legott
Amálek esete, hogy ezáltal megintse az embereket, ha nem
mérnek igazságosan, akkor Isten ellenséget küld Izráelre, aki
elveszi tőle vagyonát, pénzét és megöli a népet. Midras szerint,
mig a szentély fennállott, addig a szentély megóvta Izráelt a
száműzetéstől, midőn azonban a szentély leromboltatott, csakis a
jótékonyság révén jöhet megváltás Izráelre. Ezért is találjuk a
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frigysátor ajándékainál képletileg kifejezve az Izráelre majdan
bekövetkezendő összes száműzetést.
 ״ ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםKészitsenek nekem szentélyt,
hogy lakjam közepettük.^^ Milyen sajátságos föltevés, az ember
készítsen lakhelyet Istennek, neki, akinek dicsőségével telve
van az egész föld ? Milyen merész fantázia, az ember, ez a parányi gyarló és halandó lény szerezzen házat, lakást a Mindenhatónak, a hatalmas Istennek ?  ״így szól az Ű r: Az ég az én
trónusom és a föld lábam zsámolya, hol az a h ^ melyet részemre épiteni akartok, hol az a hely, mely nyugalmamul szolgálhatna
És mégis úgy akarta Isten :  ״Készítsenek nekem
szentélyt, hogy lakjam közöt t ük, de nem a saját nyugalmára
és kényelmére, hanem a mi szivünk és lelkünk, a mi kedélyünk
és érzésünk szükségletére, hogy legyen egy közös hely, ahol
lerázva magunkról a köznapiasság porát és szakítva a föld nyomasztó láncaival, mintegy szellemi kapcsolatba lépjünk az éggél, egy szent,hely, hol a fájdalomtól korbácsolt vagy az örömtői megérintett szívünk kéjes elmerültségben, mintegy közelebb
lépjen ama végtelen jósághoz, melynek neve: Gondviselés. A
szentély legyeit a jelkép, de Isten bennünk, szivünkben, kebelünkben, lelkűnkben lakjék. Ezért kívánta Isten : ועשו לי מקדש
Készítsenek nekem ugyan szentélyt,  ושכנתי בתוכםde ennek csak
akkor van értéke, ha én bennők, szivükben lakózom, ha kebelük el van telve az Isten iránti hódolattal, szeretettel és alázattal.
Midras Jalkut mondja : Három dolgot hallott Mózes Istentői és megrettent. Midőn Isten meghagyta neki. hogy Izráel
építsen neki lakhelyet, rémülten kiálltott föl : Mennyek hatalmas
Ura! Létezik-e annyi faanyag, arany és ezüst, hogy vele neked
megfelelő lakást épitessék ? Hiszen te nagyobb vagy a világnál
és magasabb az égnél? Éjikor Isten igyen felelt neki: Nem úgy
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miként te képzeled azt
Mózes,
gondolom
Én. Készíts^___ילןcsak
nekeni húsz deszkából az északi, húsz deszkából a déli és
nyolc deszkából a nyugati
oldalon hajlékot és az Én
dicsőségem lakni fog köztük. Mikor pedig Isten meghagyta Mózesnek, hogy hozzon neki áldozatot, Mózes ismét megrettent és
szólt: Létezik-e annyi állat és baromfi a világon, amely elegendő
volna áldozatúl Neked teremtő Uram? Mire Isten felelt: Nem
miként te képzeled azt, gondolom Én. Hozz nekem naponta
csupán két bárányt, egyet reggel és egyet estefelé és Én
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engesztelést hozok Izraelre. Végre, midim Isten megparancsolta,
hogy Izráel váltságdíjat adjon lelkeért. megrettent és szólt:
Vájjon létezik-e annyi pénz a világon, amelylyel az ember megválthatná lelkivétségeit ? De Isten megnyugtatta öt, szólván :
Nem úgy, miként te képzeled, gondoltam Én, hozzon Izráel min. den egyes férfia csupán félsiklust és ezzel megváltja személyét.
Hasonló ez ama királyhoz, akinek egyetlen leánya volt, mig
kicsiny volt a leány a király közlekedett és beszélt vele bárhol a nyilvánosságban, de midőn nagyobb lett, igy gondolkozott
a király : még sem helyes, hogy leányommal a nyilvánosságban
közlekedjem, készítetek számára külön lakosztályt, ahol beszélni
fogok vele. Isten is igy cselekedet. Midőn -Izráel Egyptomban
volt. Isten nyilvánosan közlekedett vele és mutatta magát
előtte, amint mondva van:  ועברתי בארץ מצרים,;És átvonúlok E^yptóm országában.^‘ Hasonlóképen megjelent neki nyilvánosan a
tengernél, de miután elfogadta a Tórát és immár nagykorú
lett, meg előkelő, tekintélyes nemzet. Isten azt mondta : Nem
illő, hogy Izráellel nyilvánosságban beszéljek : ״Készítsenek nekém hajlékot“ ahol megjelenek előtte.
 ״ ועשו ארון עצי שטיםKészítsenek ládát sittimfából.“ Bachja
szerint, azért használja a Szentirás itt e kifejezést:  ועשו,;Ok
készítsenek,“ holott a többi tárgyaknál azt mondja  ועשית,!Te
készíts,“ mivel a ládában a Tóra volt, tehát  ועשוmindannyian
készítsék, minden egyes embernek legyen része a Tórában,
hogy foglalkozhassék vele. Azért parancsolta legelőször is a Iádát készíteni és csak azután a többi felszereléseket, hogy ebből
azt a tanúlságot vonják le, hogy az ember is naponta, mielőtt
napi munkája után lát előbb foglalkozzék a Tórával egy-két
órán által. Azért is mondja:  ״ ועשרKészítsenek“ mintegy buzditásúl, hogy minden ember foglalkozzék a Tóra tanúimányával,
aki pedig nem tud tanúlni, az támogassa a tudósokat any.igilag, akkor ö is részesedik abban az érdemben, amelyet a tudós
tudományával szerzett. .
 ״ וצפית אתו והב טהורÉs vond be tiszta aranynyal.“ Ez képletesen azt fejezi ki, hogy Isten egy födél alá veszi azt, aki a
Tórát tanulmányozza és azokat, akik bárha önmaguk nem tanúlnak. de segélyezik a tudománynyal foglalkozókat, hogy
anyagi gondoktól menten életüket a szent tudománynak szentelhessék. Salamon király is ilyen értelemben mondotta : בצל ההכמה
 בצל הכסףisten mennyezetet készít azoknak, akik a Tórával
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foglalkoznak és azoknak, akik a tudósokat támogatják, amint
mondva van:  עץ חיים היא למחזיקים בהÉlöfa a Tóra azoknak,
akik elösegitik a Tóra tanulmányozást. Ezért használtak a frigyszekrényhez félkönyöknyi deszkát is, miként a Szentirás mondja:
 ״Két és f é 1 könyök a hossza, egy és f é 1 könyök a szélessége és
egy és f é l könyök a magassága, hogy a tudós ne legyen fennhéjázó, dölyfös, hanem szerény és alázatos. A tudomány magában
drágakő, mely akkor ragyog legszebben, midőn alázatosságba
van foglalva.
 ״ מבית ומחוץ תצפנוBelölről és kívülről vond be azt.“ Arra
vall, hogy a hittudós belölről, szivében is olyan legyen, 'ami!yennek mutatkozik kívülről, mert vannak olyan hittudósok is,
akik ajkukkal vallásosságot hirdetnek és elhittetni akarnák a
világgal, hogy nagyon vallásosak, de valójukban, szivükben
nem azok, csak szineskedők. Ezért mondották bölcseink : A hittudós olyan legyen, mint a tükör, mely bensőjét, híven vissza־
tükrözted.  אמרי נועםmondja : A frigyláda fából készült és aranynyal volt befödve. A talmudtudós ha szegény, födjék be, halmozzák el aranynyal. A frigyszekrénynél igy olvassuk: ועשית
 עליו זר זהבés  ״készíts r e á arany koszorút, ellenben az asztal
és oltárnál igy olvassuk:  ועשית לוKészíts n e k i arany koszorút.
Az asztal a királyi koronát jelzi, a királyról szóló fejezetbem pedig e kifejezés fordúl elő:  ״ ובתבת לוneki.“ Az oltár a papi
koronát jelzi, a papságról pedig azt olvassuk: והיתה לו ולזרעו
 ״ אחריוLegyen n e k i és utódainak utána.“ A királyi és papi
koronát öröklik. Ha az apa pap a fia is az, ugyanígy, ha az
apa király, fia örökli a koronát apjától. Ugyde a Tórát nem
öröklik, azt el kell sajátítani és vajmi gyakran találkozunk oly
jelenséggel, hogy az apa nagy és hírneves hittudós, holott a
fia tudatlan ember. Ezért olvassuk a frigyládánál e kifejezést:
 ועשית עליוKészíts r eá, csakis reá arany koszorút, koronát, ő
maga okvetlen megérdemli a koronát, de nem fia, ha tudatlan.
Midőn Izráel vándorolt a sivatagban és lakatlan helyeken,
ha kivonúlt a csatamezőre megküzdeni az ádáz ellenséggel, a törvény, a frigyláda mindég vele volt. Ezzel a törvénynyel oldala
mellett, mindég; hősként állta meg helyét Izráel a hősvértől pirosúlt harcmezőn.  ויהי בנסוע הארקHa izráel magával vitte a törvényt az életbe, az éle4; minden küzdelmeibe és nem hagyta
cserben hitét és tanát.  ויאמר משהakkor Mózes arra kérte Istent:
Kelj följ Örökkévaló, hogy széledjenek elleneid és fussanak,
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gyűlölőid,  ובנוחהDb ha Izráel engedve örökölt vallásából, ’ hithűségéből,  ייאמרmaga Mózes kérné Istent:  שובה ייóh fordíts
hátat e népnek seregek hatalmas Ura! Manapság is szükséges,
hogy a frigyláda, a vallás ezen legszentebb jelképe, velünk legyen és képzeletünkben elöl járjon a sivár élet minden útján., e
rögös és tövises földi pályán és a mindennapi élet heves küzdelmeiben. Ha kikülditek gyermekeiteket az élet küzdterére, adjátok velük hű kísérőnek a törvényt. Csak vele fognak boldogulni
az életben, megtartani kedélyük frisseségét és ártatlanságuk zománcát. Csak a töryénynyel szivükben nem fognak megbotlani
á sikamlós életúton.
 ״ ועשית שנים ברוביםKészíts két kérubot.^^ Bachja mondja:
Azért mondja a Szentirás  שניםés nem שני, mivel két nembeli
kérub volt: him és nőnemű. Ellenben a két kötáblánál igy 01vassuk:  שני לוחות העדותmivel egyenlők, egyformák voltak.
 ״ מבין שני הבדוביםÉs én találkozom veled ott, a két kérub között.“ Itt tehát  שניkifejezéssel találkozunk, mivel Isten úgy
kedveli Izráelt, mint házasfelek szeretik egymást. Ilyen értelemben beszéli a Talmúd: Ha izráeliták ünnepelni jöttek a vidékröl a szentélybe, félrevonták a'függönyt és a kérubokra mutatva,
azt mondták nekik: íme Isten úgy szeret bennetek, miként férj
szereti feleségét. A kérubok a frigyládán voltak, melyek védszárnyaikat kiterjesztették és ezen kérubok — a Talmud tanúsága szerint — gyermek alakok volt, mivel arabs nyelven a
gyermeket kérubnak nevezik. Igen elmés és helyes magyarázat,
mert a vallásos szellemben nevelt gyermekek az őrei és őrzői
a hitnek, a frigyládának, akik kiterjesztik fölötte szárnyaikat és
fennállását biztosítják.
 ״ ועשית שלחןKészíts asztalt,“ hogy kenyeret tegyenek reá.
E kenyeret a papok ették. Bármily keveset ettek belőle, jóllaktak. Azért neyezik az asztalt ־שלחןnak, ami tulajdonképen
״küldés“־t jelent, mivel Isten az asztalra áldást küld. Bölcseink mondották: Hajdan, mikor még a szentély pompájában
állott, az oltár szerzett engesztelést Izráel számára, ma, minthogy sem szentélyünk, sem oltárunk nincsen, az asztal hoz engesztelést részünkre. Az asztal, melynél étkezés előtt és étkezés
Után hálát adunk Istennek, melyhez szegény embereket, éhező
embertársainkat ültetjük, engesztelöleg Iiat Istenre. Az ilyen asztálról mondja az írá s:  ״Ez az a asztal, mely Isten előtt áll.“
 עצי שטיםSittimfábói. e szó  שטיםbetűi: ישועה׳ מחילה-שלום׳ טוכה׳
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״békét, jóságot, segedelmet és engesztelést^^ jelentenek, mindezeket elérheti az ember asztala által, ha az említettük mód
szerint cselekszünk. Ugyanezek a javadalmak érhetők el a frigyszekrény és oltár által. Ezért volt hajdan szokás Franciaországbán, ha vallásos ember meghalt, hogy asztalából készítették számára a koporsót, jeléül annak, hogy az ember nem visz egyebet
magával a sirba, mint ama jótékonyságnak érdemeit, melyet asztala körül szerzett.  ״És készítsd az ^ tálait.V asb ó l készültek a
tálak, ezekben sült a kenyér a kemencében, aztán kivették be!ölük és arany tálakba helyezték, igy került az asztalra, ahol
hétről-hétre maradt, vagyis minden héten frissen sült kenyeret
tettek az asztalra.
 ״ ועשית מנורת זהבKészíts lámpát tiszta aranyból: szára,
ágai, kelyhei, gombjai és virágai belőle legyenek.“ A lámpa
azért állt a függönyön kivül, kifelé, az embernek irányában,
jeléül annak, hogy Istennek nincs szüksége világításra, hanem
a lámpa világítson az embereknek. Az ember lelke örvend, ha
világosságot lát, mivel a lélek az égből vétetett, ahol csupa
merő világosság van. Bölcs Salamon is világossághoz hasonlította
a lelket, mondván :  ״ נר אלהים נשמת אדםvilágító szövétnek
az ember lelke.“ A lámpának hét mécse volt, amelyek a hét
főplanétákat jelképezték. A lámpa déli oldalon lett fölállítva,
mivel a délen lakó emberek igen bölcsek és tudományosak, a
lámpa pedig, a bölcseséget és tudományt jelképezi, amint mondva van: נר מצוה ותורה אור
parancsolat világosság és a Tóra
égő szövétnek.“ Az asztal pedig az északi oldalon állt, mivel az
asztal a földi javakat, a gazdagságot jelzi, gazdagság pedig
északon található, amint Írva van :  ״az arany északról jön.“
Azért állt a lámpa az asztal közelében, hogy arra a körülményre
mutasson, miszerint a Tórával is csak akkor foglalkozhatunk,
ha testi táplálkozásban részesülünk, mert testi táplálkozás nélkül a tudományt sem istápolhatjuk.
 בעל הטוריםmondja: a lámpáról szóló fejezetben egy  ״ םsz“
• betű sem fordul elő, mivel ott, ahol a tudomány világit és egyáltalában, ahol világosság van, oda a Sátán nem furakodhatik, ott gonoszság nem honol. Ezért, ha az ember sötét éjjel az
utcán jár, vigyen magával lámpát. Midras mondja: A Sátán léghatalmasabb pénteki napon; miként a Talmud beszéli, hogy a Sá־
tán két férfit egymás ellen ingerelt minden pénteken, hogy veszekedjenek, civakodjanak egymással Erre Rabbi Méir három
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egymásután következő pénteken bókét létesített köztük, mire
a Sátáu fölkiáltott: Rabbi Méir elűz engem lakhelyemről, mivel
kibékíti az ellenfeleket, ami' által engem ártalmatlanná tesz és
erőtlenit. Mivel pedig a Sátán pénteki napon a legerősebb, a
leghatalmasabb, ezért mondjuk mi minden péntek este a מגן אבות
című imát, melyben kérjük Istent, hogy óvjon meg minket a
gonosz és ártalmas lényektől. Ezért különös áhítattal kell
elmondani ezen imát és figyelemmel kisérni az előimádkozót, midőn az említett imát elmondja.
 ״ וראה ועשהי בתבניתםNézd meg és készítsd el az Ő mintájuk szerint, mely neked mulattatott a hegyen. ״Isten ugyanis mutatott Mózesnek lámpát tüzből és mondta neki: e minta szerint
készíts egyet aranyból. De mivel Mózes mégsem volt képes olyant
csinálni, hogy formája megegyezzen ama tüzlámpáéval, azért
Isten azt mondta neki: Dobj aranyat a tűzbe és erre magától készült
el a lámpa. Bachja mondja: Azért áll a Szentirásban e szó:
 ״ בתבניתםb  ״kezdőbetővel és nem  ״ בתבניתםk  ״kezdőbetűvel,
mivel Mózes nem volt képes a lámpát elkészíteni a tűzlámpa
mintája szerint, mivel az égi tűz, liem fogható tárgy, nem test
hanem légies.  ת ל ח ת יצחקmondja: A frigyszekrény a híttudóst
jelképezi, aki gondolkodás, hit, jellemszilárdság, szavahihetőség,
erkölcs és erény tekintetben egyformán érez és egyformán cselekszik. Ez által megszerzi magának a jelen és a jövő életet és
az égi lényhez való hasonlatosságot. Mivel a frigyszekrény egyszerű faalkotmány volt, de a rajta lévő kérubok égi, szellemi
természetűek voltak. így az ember is bárha földi lény mégis kifejtett lelki és szellemi képességénél fogva angyalhoz hasonlítható. Az asztal, anyagi bőség, földi javak és gazdagságot jelent. A lámpa a jövő életre vall, ahol csupa világosság uralkodik. A deszkák, a tanítványokat jelképezik, akik* mesterüket
körülállják, miként a szentély deszkái, körülvették a frigysátort.
A szőnyegek a jótékony emberek, az adakozók, a macenások,
akik védik, támogatják a tanítványokat, miként a szőnyegek
védték szól és eső ellen a frigysátort.
 ״ מזבח אדמה תעשה ליFöldből való oltárt építs nekem.״
Bachja mondja: Az oltáron szembeötlő csoda történt, vékony
rézből volt a burkolata, alatta fa és belseje földből és az oltártűz mégsem olvasztotta el a rezet és a fa sem égett el rajta.
Mózes eleinte attól tartott, hogy az oltártűz elolvasztja majd a
rezet és fölemészti a fát. Ekkor azt mondta neki Isten: Nemde
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fönn voltál a Szinai hegyen, mely telve volt tűzzel, úgy, hogy
az egész hegy filstölgött, de rajtad nem volt hatalma a tűznek,
hogy fölemésztett volna téged, igy fogom oltalmazni a rezet és
a fát is az oltáron, hogy az oltártűz kárt ne tehessen bennök.

Tecave

תצוה

ítz örökmécs.
Bölcs Salamon mondotta: שמן וקטורת ישמח לב ומתק רעהו
 מעצת נפשEzt Bachja így magyarázza: Van a jóltevésben olyan
magasztos momentum, mely minden emberi érzeten felöl ragadja
a lelket és melyhez a haszonleső zsugori szivek nem érnek
föl soha: Egyedül nemesen érző lelkek titka, hogy miként kell
adakozni, mert adakozni szivvel-lélekkel, kézzel és nyelvvel
kell. Ezért mondja az írá s: Minden adománynál vidám legyen
arcod.. Nem elég az adakozás egymagában, nem cselekedtünk
még Istennek tetsző dolgot, ha az alamizsnát kénytelen—kelletlenül oda nyújtjuk a szegénynek, hanem kell, hogy barátságosan> fogadjuk is. Erre nézve tanitják bölcseink: Aki szegénynek
alamizsnát ád hatszorosan áldatik meg, de aki szép szóval fogadja az tizenegyszeresen. Ha az idegen szegényt asztalunkhöz
ültetjük, akkor fűszerezzük ételét barátságos, nyájas beszéddel.
Ez a beszéd aztán olyan lesz, mint a faolaj, mely ízt, kellemet
ád az ételnek és megörvendezteti a szegénynek szivét. Ezt
mondja Salamon király:  ומתק רעהוÉdesitse meg a szegénynek
eledelét nyájas beszéddel, mintha legkedvesebb barátja volna
és  מעצת נפשigaz szívből legyen barátságos hozzá. Nem úgy
mint némely ember szinleg kinálgatja a szegénynek az ételt, de
szivéből örvend, ha a szegény nem eszik.
Midras e mondatot:  שמן וקטורת ישמח לבigy magyarázza:
A szentélyben használt faolaj és illatszer úgy megörvendezteti
Istent, mint az ember alkotása, amint a szent zsoltáros mondja
 ״ ישמח יי במעשיוörvend Isten teremtményével.^^ Az embert Isten
utoljára teremtette, mivel kiválóbb valamennyi teremtményeinél,
hasonlóképen parancsolta a szentély készítésénél is ' utoljára,
hogy hozzanak olajat és illatszereket, mivel ezek a legértékesebbek, a legkedvesebbek valamennyi tárgyaknál, melyek a
frigysátorhoz készítettek.  ״ ואתה תצוהTe pedig parancsold meg
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Izrael fiainak, hogy hozzanak neked tiszta, törött faolajat
világításra/^ Faolajat, de nem mák — vagy dióolajat. Az első
olajat, mely a törés következtében csurgott az ־olajbogyókból, a
lámpáshoz használták, a többi, vagyis a prés által létrejött 01ajat a lisztáldozathoz használták.
 ״ כתית למאורTöröttet világításra.^^ E szó:  כתיתszámér־
téke : nyolcszázharminc vagyis annyi, amennyi évig a két széntély fönnállott. Az első szentély négyszáztiz esztendőn át állott
fönn, a második négyzsázhúsz efsztendőig, aztán  כתיתössze lettek
törve, letiporva, romba döntve. Ámde a majdan Isten által épitendő utolsó szentély a Messiás korában örökké fenn fog állani
 למאורés világítani időtlen időkig.  ב)>ל הטוריםmondja: Ebben
az egész fejezetben nem fordul elő Mózes neve egyetlenegyszer
sem, mivel, midőn Izráel az arany borjút készítette és Isten ezért
Izráelt végkép elpusztítani akarta, Mózes könyörgött Istenhez,
hogy engedje el Izráelnek e vétkét és elszántan kiálltott fel:
Ha megbocsátasz Izráelnek ám jó, ha pedig nem, akkor törüld
ki nevemet e könyvből, melyet Írtál, mert e nép nélkül, nem
tudok, nem akarok élni. Isten tehát hajlott Mózes könyörgésére,
de mivel egy igaz ember átka nyom nélkül nem marad, ezért
Isten kitörültette, helyesebben elhagyta Mózes nevét a Szentirás
ezen fejezetéből.  צרור המורmondja :* Izráel hasonlít a faolajhoz,
mivel a Tóra, melylyel foglalkozik, úgy világit, mint a légtisztább faolaj.
 ״ ויקחו אליךHozzanak n e k e d .E z alatt az értendő, ha megőrződ a Tórát, és annak összes parancsait, akkor az nálad marád a jelen és a jövő életben és senki tőled azt el nem vitathatja. Azért is mondja:  אליךKészíts számodra olajat, a^ e célódra, hogy neked világítson, mivel nekem (Istennek) rnlrüsoiT
szükségem világosságra, van nálam az égben elég világosság.
Hasonló ez ahhoz az emberhez, aki egy világtalan embert vezetett és mondja a vaknak: Gyújts nekem világot, felel a vak:
En azért fogadtalak téged, hogy te nekem világíts örök sötétségemben és vezess a helyes úton és most te kívánod, hogy én
világítsak neked? Most azt mondta a vezető: Azért óhajtom,
hogy gyújts világot, mivel azt akarom, hogy valamiben kiszolgálj engem. Izráel is igy viszonylik Istenhez, mint a vak a vezetőhöz. Isten a mi vezetőnk, kalauzunk az élet sivár útjain. 0
azt kívánja Izráeltől, hogy gyújtsanak világot, azaz, hogy kiszolgálják Istent, hogy ennek révén sok áldásban részesüljenek,
ff
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mivel Isten akaratát teljesitik. A hit a lélek világossága. Yalamint a világosság első volt a nagy világon, úgy a hit is első
erény az emberi
kis világában. Miként a napfényt elfüggönyözés által kisebb helyről el lehet zárni és valamint, a nap
melegét ki lehet zárni a jégveremből, de a napot teljesen úgy
elfogni, hogy ne világítson, ne melegítsen a föld színén az embéri erőn kívül fekszik, úgy képtelenség és földi hatalmon kívül
fekszik,, hogy a vallás világitó, melegítő, termékenyítő erejét
teljesen megsemmisítse.
s z ív

A papi di5zölfözet.
בגדים אשר יעשו. ד. ואלדEzek a ruhák melyeket készítsenek
a főpapnak. A pap tűnjék ki külső viseletében is a közönséges
emberek közül és legyen olyan mint egy felsőbb lény, mert általa vezettetik az isteni tisztelet, ő az áldozár, ezért legyen oly
ártatlan, oly tiszta, mint egy angyal és kifogástalanúl előkelő,
tükörtiszta ruhájához a köznapiasság pora vagy szennye ne
tapadjon. A Talmud mondja: Valamint az áldozatok engesztelést szereztek az elkövetett vétkekért, úgy a főpap ruhája is
engesztelést hozott a népre. A melldisz, mely a
fölött volt
engesztelést szerzett az igaztalan ítéletre, mivel az itélethozás
a
dolga, hogy miként érez szivében a biró. Az éfód a
bálványimádókra hatott engesztélőleg.  מעילA köpeny a rágalmazás, a kockás köntös a nem szándékos emberölés, a süveg
fenhéjázás, dölyf, nyegleség, az öv a vétkes gondolat, a lemez
szemtelenség, arcátlanság, a nadrág erkölcstelenség, bujasá oO•
engesztelését eszközölte.
Bachja mondja: Az írás itt csupán hat rendbeli ruhadarabról számol be, holott a főpapnak nyolc darab ruhája volt,
melyet az áldozásnál viselt. Ugyde itt csak ama hat rendbeli
ruhát említi, melyet Mózes nyilvánosan Ahron testére öltött,
ellenben nem számítja a nadrágot, melyet Ahron maga vett magára nem nyilvánosan, hanem zárt ajtók mögött, valamint a lemezt, mely voltaképen csak disz, de nem ruhadarab, ezeket nem
sorolja föl a Szentirás ezen a helyen.  אפד1 ״ ועשו את דÉs készítsék az éfódot.“ Bachja kérdi: Midőn általánosságban említi a
főpap Összes díszruháit első helyen említi a melldiszt, miért emliti tehát itt a részletezésnél az éfódot első sorban? Felelet: Itt
a ruhákat említi, az éfód pedig inkább megy ruhaszámban, mint
sz ív

s z ív
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a melldisz. Előbb pedig azért említi a melldiszt első helyen, mivei a melldisz fontosabb, lévén ’azon a tizenkét törzsnek neve
kivésve tizenkét ékkövön. Az éfód széles volt és eltakarta a
főpap hátát és hossza a földig ért, két válszalaggal ellátva
minden válszalagon egy-egy sóhamkő aranyba foglalva, az egyik
sóhamkövön hat törzsnek neve, a ״másikon ismét hat törzsnek
neve. A melldiszen négy sor kő volt, egy-egy soron három
ékkő vagyis összesen tizenkét kő. Minden egyes kövön, a törzs
nevén kívül Abrahám, Izsák és Jákob neve is ki volt vésve,
valamint egyéb szent nevek. Minden egyes kövön hat betű volt
kivésve, összesen tehát hetvenkét betű megfelelően a teremtés
hat munkanapjai (az éjjelek kivételével) óráinak, jeléül annak,
hogy a világnak, mely hat nap alatt teremtetett, csakis a tizenkét törzs érdemeiben van fönnállása, maradása és létjogosultsága.
Bachja mondja: A melldisz a
átellenében, az éfód pedig a háton ült úgy, mint a szemlélőszálakkal ellátott ארבע כנפות
ruha. A melldiszen voltak az Úrim és Tumin szene nevek, melyek felvilágosították a főpapot,'hogy felelhessen kellőképen a
tőle útbaigazítást kérő embereknek. Tényleg a főpap ilyen fölvilágositás, tanács és útbaigazítással nem szolgált bárkinek,
csak há Izráel királya, vagy maga a nemzet fordult hozzá
fontos ügyekben, olvasta le a főpap a melldisz betűiről a közjót szolgáló üdvös feleletet. A tizenkét ékkő a főpap melldiszén
a legbecsebb drágakő volt a világon. Az első kő  ד ם1 אrubin
volt, tehát piros színű, erre írták Reuben nevét, mivel Reuben
testvérei előtt elpirult, megszégyenült ama tette miatt, hogy
Bilha ágyát atyja sátrából önként eltávolította. A második kő
 פטדהtog^z volt, zöldszinű. Erre Simeon neve jött, mivel Simeon
törzsének fiai zöld és sárga színűek lettek szégyenükben, midőn
törzsük egyik fejedelme Moabita nőt hozott a táborba. Ez az
ékkő lehűti az ember vérét, ha viselik és megóvja erkölcstelenségtől. Ilyen kő Kus országban található nagy számban. Lévi
nevét vésték ki a harmadik ékkövön, melynek neve:  ברקתkarbunkulus, mely világit. Noachnak ilyen köve volt a bárkában,
amely bevilágította a bárkát. Mivel pedig Lévi a szent tudómánynyal foglalkozott és fölvilágositást terjesztett a /Tóra szellemével, tudományával, ezért volt az ő neve kivésvel ezen kövön. Jehuda neve volt a negyedik kövön, mélynek neve: נפך
smaragd, színe kék. Jehuda arca kék színre változott a mennyével
s z ív
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történt eset miatt. Ha ilven követ visel az ember, midőn háborúba indúl, akkor szerencsés lesz, miként Juda előtt elesett az
ellenség Dávid király idejében. Izakar neve szaíir kövön tündökölt, színe tiszta fehér, mivel Izakar állandóan a Tórával foglalkozott, melynek tiz parancsolata ugyancsak szafirkőtáblákon
volt kivésve. A Midras szerint Mózes a kötáblák szafirját Isten
trónusából vette, ezért, aki a Tórát tanulmányozza, halála után
oda kerül Isten trónusának közvetlen közelébe. Zebulon neve
 יהלםgyöngyanya kövön volt kivésve. Ez gazdagságot, vagyoni
jólétet jelez, aki viseli szerencsében részesül. Dán neve לשם
türkiszen szerepelt, mélynek mintegy fordított, emberarc alakja
van, mivel Dán törzsének utódai egyízben elfordúlták Istentől,
hátat fordítottak a szent vallásnak és bálványimádásra adták
magukat. Naftali neve  שבוTorpasz kövön volt kivésve. Gad
neve  אחלמהkristálykövön szerepelt. Ez a kő legismeretesebb
az ékkövek közül, Gad törzse is oly ismeretes volt, gyermekei
oly számosak, mint a milyen számtalan kristálykő található. Aki
fegyvere alatt esett el, könnyen fölismerhető volt, hogy Gad
keze alatt esett el, mivel rendszerint egy suhintással elválasztóttá ellensége fejét törzsétől. Aser ékköve  תרשישúgynevezett
aquamarin. Aser örökbirtokában olyan gyümölcs termett, amely
könnyen emészthető Volt. József köve  שהםÓnix volt, aki viseli kegyben részesül embertársainál és szavai méltánylást, meghallgattatást, tetszést nyernek. József is megnyerte embertársai
kegyét, szeretetét, szava pedig köztetszésben, méltánylásban
részesült. Benjámin köve  ישפהvolt. E drágakőnek három színe
van : piros, fekete és zöld. E szó  ישפהethimológiája‘ יש״פהazaz :
van szája és mégis hallgat. Mivel Benjámin tudta, hogy testvérei
eladták Józsefet és még sem árulta el atyjának.
Bachja mondja: E drágaköveket tisztán kellett tartani, mert
ellenkező esetben elvesztették csodás erejüket. Azon nincs mit
csodálni, hogy a bölcsek oly természetfölötti erőt tulajdonítottak
e köveknek, hiszen tudjuk a természettudományból is, hogy bizonyos ásványoknak, köveknek milyen csodás vonzó és egyéb
ereje van. így magyarázza ezt Ibn Ezra is. A Talmud beszéli:
A Sámir egy rovar volt, ezzel vésték ki a törzsek neveit az ékköveken. Ez a rovar oly apró volt, mint egy árpaszem és gyap1 זנközött ólomedényben őriztetett. Ha rátették kő, vas vagy
egyeb kemény tárgyra, akkor legott kettémetszette azt. A jeruzsalmi Talmudban olvassuk: Volt egy asszony, kit Kamchisznak
7
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neveztek. Ennek hét fia volt, mind a heten főpapi tisztséget
viseltek a szentélyben. A bölcsek ezen kérdéssel fordultak hozzá:
Mondd meg, milyen érdem, milyen nemes cselekedet révén jutoiítál azon szerencséhez, hogy valamennyi fiad ily magas tisztséghez jutott ? Felelt a nö : Am bizonyítson mellettem házam
gerendája, ha vájjon látta-e még valaha födetlen fejemet. A
Szentirás és a szent könyvek több olyan erkölcsös, szemérmes
és vallásos nőkről tessz említést, akik részint ájtatós könyörgésíik, másrészt pedig erkölcsös magatartásuk következtében jeles
férfiakat szültek és neveltek. Hanna is ájtatósan köuyörgött Istenhez a szentélyben, hogy ajándékozza meg Isten figyermekekkel és Isten meghallgatta fohászát és adott neki rendkívül vallásos fiút, Sámuel prófétát.
 ״ ועשית מעילÉs készíts köpenyt a főpapnak,széleire pe־
dig hetvenkét arany csengetyüt, hogy hallhassák, midőn a széntélybe megyen.  ועשית צי^ זהבKészíts lemezt tiszta aranyból,
szélesen egészen a fülig, a szóién pedig ki volt lyukasztva, amelyen áthúztak kékbibor zsinórt és megkötötték hátúi, hogy le
ne csúszszon a lemez a főpap homlokáról. Bachja mondja: az
(‘׳gyszerü papok szolgálata igen nehéz volt, mert télen—nyáron
egyaránt naponta végezték a szolgálatot mezítláb és vékony
köpenyben. Ezért is rendeltek melléjük tudós férfiakat, akik
arra ügyeltek, hogy ki gyöngül el az isteni szolgálatban, kivált־
képen, hogy naponta hideg vízben fürdeniök kellett.
f

A papok fölavatási törvénye.
 ״ וזה הדבר אשר תעשהEz az, amit tégy velük, hogy megszenteld őket, hogy papjaimmá legyenek : Végy egy fiatal túlkot és két ép kost.^^ Bachja mondja : Azért használja itt a SzentÍrás e kifejezést:  הדברmivel ezzel jelezni akarja, hogy ha
majdan a szentély romba dől és az áldozatcultus megszűnik, akkor a szó, a beszéd,‘ az ima fogja helycíttesiteni az áldozatokat,
vagyis  וזה הדברez a beszéd, a szó, az ájtatos ima olybá vétetik Istennél, mint a legdrágább áldozat. Miként a levegő új
életre hozza a parazsat, úgy üdíti fel az ima a
reményeit.
Imádkozzál gyakran és megtartod hitedet, elkerülöd a bűnt és
megmaradsz ártatlanságodban, mert az ima természetes virága a
jámbor, gyermekded szívnek. Az ima a szeretet horgonya és a
lélek ima által a lét és érzelem kútforrásához emelkedik, ami
s z ív
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által elveszíti szárazságát és gyengeségét és mintegy újra sztiletik, újra éled.
v
A leviták a hétnek minden napján más zsoltárt énekeltek.
Az első napon a huszonegyedik fejezetet énekelték : ל^י הארץ ומלואה
,,Istené a föld és minden ami benne van,“ mivel első napon
teremtette Isten a mindenséget. A második napon énekelték a
negyvennyolcadik ^fejezetet,  שיר מזמור לבני קרחmivel Isten a
levitákat elkülönítette Izráel egyéb fiaitól, hogy ők szolgálatot
végezzenek a szentélyben, miként az alkotás második napján
elkülönítette a felső vizet az alsó vizektől. A harmadik napon
énekelték a nyolcvankettedik zsoltárt,  בקרב אלהים ישפוטmivel
a harmadik napon teremtette Isten az Éden kertet, telve a légélvezetesebb gyümölcsösei, hogy általa kipróbálja és megítélje
az embert, ha vájjon fog-e vétkezni és a tiltott gyümölcsből
enni vagy sem? A negyedik napon dalolták'a kilencvenegyedik
fejezetet,  אל נקמות ייmivel Isten megbünteti azokat, akik a napót, holdat imádják, amelyek a negyedik napon teremtettek. Az
ötödik napon énekelték a nyolcvanegyedik zsoltárt הרנינו לאלהים
 עוזנוmely fejezetben megemlékszünk az egyptomból történt
kivonulásról,  המעלך מארץ מצריםisten megszabadított minket
Fáraótól, akit nagy hathoz hasonlítanak, a hal pedig az ötödik
napon teremtetett, A hatodik napon elénekelték a kilencvenharmadik zsoltárt,  יי מלך גאות לבשmely az emberre vonatkozik,
aki a hatodik napon teremtetett Isten képmására és aki, ha nem
vét emberi méltósága ellen, ha vallásos, erkölcsös, nemeslelkü
a többi teremtmények fölött uralkodhat. Szombaton dalolták a
kilencvenkettedik fejezetet,  מזמור שיר ליום ה שבתmely azt tartalmazza. hogy Isten a hetedik napon nyugodott, ezért nekünk
is nyugodnunk kell szombaton.
 לקח פר אחדÁhron vétkezett, midőn Izráel unszolására készitette az arany borjút, igy hát nem volna méltó a főpapi
tisztségre és a fölszentelésre. Ezért parancsolta Isten : וזה הדבר
 אשר תעשה להם לקדשEzt tegyed velük, hogy megszentelhetők
legyenek, végy egy fiatal tulkot és hozza ezt Ahron áldozatnak,
engesztelésül az általa készült arany borjúért. ולחם מצות וחלת
 ״ מצותKovásztalan kenyeret és kovásztalan kalácsot.“ Az erjedő kovász a bűn jelképe, ezért tiltja az írás a kovászt az áldozatok hozatalánál.  לקח פר אחדMidras e mondatra voriatkozólag megjegyezi: Ez az, amit a Szentirás mond: לעולם יי דברך
 ״ נצב בשמיםörökké fennáll a szavad, óh Örökkévaló az égben,“
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Ennek ilyen értelemben lehet logikai összefüggése. Tudjuk, hogy
Isten kezdetben úgy akarta alkotni az embert, hogy miniden
elkövetett vétkét súlyosan, a törvény szigorával fogja megtorolni,
de belátta, hogy igy a világ nem boldogul, nem állhat fenn, lévén az ember gyönge teremtés és bűnre hajló, ezért összevette
a könyörületet a szigorral, igy ha büntet is Isten, szeliden, elnézéssel, enyhén büntet. Úgyde bölcseink tanítása szerint a nagyök, a szellemóriások, a vallásosakkal szemben Isten fönntartartotta első szándékát, hogy elnézést nem ismer és a legesekélyebb vétséget szigorral bünteti. Az aranyborjú készítésnél
Ahron nem volt annyira hibás, mint Izráel, mert ö kényszer
alatt állt és életét veszélyeztette volna, ha a nép kívánságának
ellenszegül, miként Chur életével lakolt, mivel a népnek ellenezni
akarta a borjú imádást. Ámde Isten zsinórmértékül vette Áhron
erkölcsi nagyságát és ehhez mérte vétkét, mely, ha kisebbrendü
is volt, csak a törvény szigorával büntetendő. Ezért parancsolta
Isten, hogy hozzon tulkot engesztelésül és ha kérdenék, hiszen
bűne nem volt oly nagy, akkor mintegy magyarázatát felel ez
ellenvetésre a Midras : Ez az amit az írás mond : לעולם יי דברך
 נצב בשמיםAzokkal szemben, kiknek erkölcsi nagysága majdnem
az égig ér, fennál, még ma is Isten első szándéka: a szigorú
Ítélkezés és büntetés.
 אבן שואבmondja : Bölcseink négy jeles szombatot jelöltek
k i :  פרה! החודש/ פר שת שקלים׳ זכולAz első két jeles szombat
azt igazolja, hogy Isten előre gondoskodott Izráel mentéséről
megparancsolván Izráelnek már a pusztában, hogy adjanak a
szentélyhez siklusokat és ezzel az adománynyal meghiúsították
Hámán tervét, aki tízezer ezüst árán elakarta pusztítani Izraelt.
Hámán Amálek származottja volt és ez okbkól előzi meg פרשת
 שקליםaz Amálekről megemlékező szombatot, ezzel is bizonyítván, hogy Isten előbb adja a gyógyszert, mielőtt a betegség
föllép. Az írás azért,köti szivünkre: זבור את אשר עשה לך עמלק
״Emlékezzél meg arról, amit Amálek tett neked, ״mivel Amálek
távolabb lakott Izraeltől, mint a többi hét nemzet és ő mégis megelőzte
ezeket és ezek megkerülésével megtámadta Izráelt. Bárha látta,
és tapasztalhatta a csodákat, miket Isten Izráel érdekében műveit, elannyira, hogy egy nemzet sem mert Izráellel kikezdeni,
Amálek mégis bátorkodott Izráellel fölvenni a harcot.
Midras kérdi: Miért nem támadta meg Amálek Izráelt, midőn Izráel lement Egyptomba és még csekély számú volt?
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Bölcseink e kérdésre azt felelik, ho^y félt Jákobtól, akinek Ézsau
négyszáz embereivel mitsem tehetett, jóllehet, hogy föltelt szándéka volt Jákobot megölni. Mások pedig azt tartják, hogy ez'
szégyenletes dolog lett volna, ha a hatalmas Amálek egyetlen
családból álló csoporttal szállt volna szembe. Ismét mások igy
magyarázzák: Amálek ekként gondolkozott: Ha Izráelt megsemmisítem, mielőtt Egyptomba megy rabságba, akkor én leszek
kénytelen szolgálni helyette, mivel Isten megjövendölte Ábrahámnak, hogy utódai szolgálni fognak Egyptomban. Amálek
pedig Ezsaunak, Abrahám unokájának fia volt. Ha Izráel ereje
elernyed, hanyatlik a Tórában és nemes tettekben, akkor Amálek hatalmaskodik Izráel fölött. Midőn Izráel a sivatagban vándorolt, állandóan sürü felhő vette körül, amely fölfogta az
Izráel ellen röpített nyilakat, de Izráel vétkeseit, gonoszait,
akik megvetették a Tóra parancsait és lábbal tiporták szent
törvényeit, azokat a^ felhő kidobta és igy Amálek martalékaivá
lettek.
Hámannak is csak azért volt hatalmi Izráel fölött, mivel
ama korbeli izráeliták vallástalanok voltak és részt vettek az
Achasveros által rendezett lakomán, sőt egyes bölcsek nézete
szerint nagyobb vétséget is követtek el, minthogy Nebukadnecar
bálványa előtt leborúltak. Három különböző kifejezést hasz iá!
Eszter könyve Hámán szándékának jellemzésére : להשפיד להרוג
 ״ ולאבדelpusztítani, megölni és elveszíteni ;  להשמידalatt azt érti,
hogy Hámán meg akarta gátolni Izraelt a Tóra tanul mán yo/ása és a parancsok megtartásában ;  להרוגazt jelenti, hogy t(‘Stűket akarta elpusztítani ;  לאבדés vagyonukat megsemrnisiteni,
anyagilag tönkretenni. Ezért tartozunk mi Purimkor háromfedeképen kifejezést adni hálánknak és örömünknek, hogy Hámán
gonosz tervei meghiúsultak. Mivel a Tóra parancsainak végreásában akart meggátolni, ezért olvassuk a megillát, mivel pedig
phizikailag meg akart ölni bennünket, ezért készítünk lakomát
örömet, vigságot, testünk ápolására, mivel vé^gre anyagilag
akart tönkre tenni, ez^^ért ajándékozunk vagyonúnkból a szegényéknek és küldünk pénzsegélyt a szükölködőknek Purim napján.
 אבן שואבfölveti a fogós kérdést: Miért rendelték el bölcseink Purim napjára, mint kimagasló momentumot, hogy együnkIgyunk és egyenesen erényszámba veszik, ha Purimkor rnegrészekszünk, holott más ünnepen, nem a testi öröm a fődolog ?
Hogyan kívánhatnak ily méltatlan dolgot, hogy sokat igyunk
f

9
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és megrészegedjünk? Hiszen tudjuk már Noach történetéből is,
hogy mennyire megvetendő dolog a részegség ? Felelet: Mivel
Achasveros története elejétől végig következménye volt a borivásnak. Achasveros ugyanis négy lakomát rendezett. Az elsőt
Vastival egyetemben, ekkor renSblte el borközi állapotban Vasti
kivégeztetését, melynek következménye volt, hogy Eszter lett a
királyné. A második lakomát Eszter tiszteletére rendezte, midőn
feleségül vette és megkoronáztatta. Ezért megharagudott két
tisztviselő a királyra és élete ellen tört. A merényletet megbeszélték egymás közt olyan nyelven, melyről azt hitték, hogy
senki sem érti, ámde Mordechaj, aki a Synhedron tagja volt és
mint ilyen, valamennyi nyelvek birtokában kellett lennie, meghallotta, megértette beszédüket és elbeszélte azt Eszternek, ki
viszont elmondta a királynak, egyszersmind megnevezvén a fórrást, ahonnan tudomására jött a tervezett merénylet. Erre a
két tisztviselő kivégeztetett, Mordechai hűsége és szolgálatkész*
sége pedig följegyeztetett a király emlékkönyvében. Midőn pedig Hámám Mordechait föl akarta akasztani, fölolvasásra került a király emlékkönyvében Mordechai nemes cselekedete,
erre megharagudott a király Hánianra és szemrehányólag, feddőleg szólt ho/.zá: Té ki akarod végeztetni azt az embert, aki
az én életemet megmentette? És legott Hámánt akasztatta fel.
Mindezen események a második lakoma okszerű következményei
voltak.
 ויבז בעיניוHámán restelte, hogy csak egy emberen álljon
bosszút, Mordechaion, ezért elhatározta, hogy mind a zsidókat
elpusztitja. Isten igy szólt: En nem pusztitottam el Izráelt a
pusztában, midőn arany borjút készitett és most te, gonoszlelkű
Hámán akarnád elvesziteni népemet ? Hámán gonosz tervéhez
hasonlit a következő mese : Madár fészket rakott a tenger partján, egyszer egy hullám besodorta a fészket a tengerbe, most bosszút
esküdött a madár a tengernek, mondván, addig nem nyugszom,
mig a tengert ki nem száritom. És vett vizet a szájába és a
szárazra öntötte, aztán hordott egy szemernyi homokot és bedobta a tengerbe, igy folytatta ezt a-műveletet sokáig, remélve,
hogy a tengert előbb-utóbb kiszáritja. Ekkor jött egy másik
madár és csodálkozva kérdi társától: Ugyan mit mivelsz itt?
Kiszáritom a tengert — volt a válasz. Ej-ej ! — szólt most a
másik madár — Sokkal hamarább el fogsz pusztulni, semmint
a tenger átlagát csak némileg csökkenthetnéd. Háman is el akarta
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pusztítani Izraelt, de Isten azt mondotta: Elébb el fogsz pusztulni te, semmint népemet elveszíthetnéd.
Hárnán azt mondta Achasverosnak :  ישנו עם אחדVan itt
egy nép, mely vallásilag különbözik minden más néptől, más a
törvénye, más az ünnepe, minden hetedik nap nyugalom nap
nála, minden harmincadik nap újhold ünnepe. Van neki azonkivül Pesach, Sebuot, Roshassanah, Jomkipur, Szukkosz és Smini־Aceret ünnepe. Most szólt Isten :. Istentelen gonosz te ! Te
sokallod Izráel ünnepeit, várj ! adok nekik még egy ünnepet,
Purimt. Ha majd téged fölakasztanak, örömünnepe lesz Izráelnek.
A harmadik lakomát akkor rendezte Achasveros, midön^
Hámánnal tárgyak és elhatározták, hogy Izráelt elpusztítják.
Ekkor adta át Achasveros pecsétgyűrűjét Hámannak, amelylyel
a királyi rendeletet lepecsételje. Mikor Izráel tudomására jutott
az öt fenyegető veszélynek, mindjárt megtért, vezekelt. Ekkor
Isten megkönyörült rajta és megmentette öt. Ezt is Achasveros
lakomája eredményezte. Pesach napján böjtölt Eszter és Mordediai, amint olvassuk:  וצומו עלי ועל תאכלו על תשתMiért e kéttös kitétel:  ״Böjtöljetek, ne egyetek, ne igyatok.‘^ Hiszen elegendö lett volna, hn csak azt mondja: ״B ö jtö lje te k D e mivel
Pesach ünnepe volt akkor, szükséges volt megjegyezni:  ״Böjtöljetek és : ne egyetek^^ kovásztalan lepényt,  מצותde még  ״ne
igyatok“ bort sem a Széderhez. Bárha* kötelesség Pesach elsőestéjén kovásztalan lepényt enni és négy serleget üríteni, ezúttál még se tegyétek ezt, hanem böjtöljetek.
A negyedik lakomát Eszter rendezte két estén, midőn
Achasverost meg Hámánt meghívta és akkor rendelte el Achasveros Hámán kivégzését.
(Mivel nem szökö évben Purim rendesen azon hétre esik,
midőn ez a Szidra kerül felolvasásra, ezért illesztettük ide ezekét a Purim eseményeire vonatkozó magyarázatokat,)
1

1

Ki-Szisza

כי תשא

lelki váítság.
Bölcs Salamon mondotta :  יראת יי תוםיף ימיםIsteni félelem
meghosszabitja az életet,  ושנות רשעים תקצורנהellenben a gonoszak évei megrövidittettnek. Ez arra tanit bennünket, hogy
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Isten naponta csodákat mivel velünk tudtunkon kívül, mivel
tudva lévő dolog, hogy a félelem rendszerint megrövidíti az
ember életét és irne az igaz ember, aki mindig fél Istentől,
mégis hosszáéletü. Ép oly tagadhatatlan tény, hogy aki testét
gondoz?a és ápolja, az életét meghosszabitja az ilyen életmód
által, de a gonoszak, bárha jól élnek és táplálkoznak, mégis
rövidlétüek. De hát látjuk és tapasztaljuk, hogy egyes igazak
korán, ifjan elhalnak, mig egyes gonoszak hosszúéletüek ? Ez
a/ért van, mivel az az igaz ember bizonyára nem volt tökéle־
tesen igaz és jámbor, az a gonosz pedig valójában nem volt
gonosz,
habár a látszat ellene szólt. Vagy, meglehet, hogy Is־
»
ten a jámbor, istenfélő embert azért szólítja ki oly korán az
élők soraiból, mivel azt akarja, hogy a jövő lét boldogságában
részesüljön mihamarább. Kell hinni azt, hogy Isten csodákkal áraszt
el minket, anélkül, hogy azt látnók, észrevennők. Aki ebben
nem hisz, az nem hisz a Tórában és egyszerűen hitetlen és ta־
gadja az embernek Istentől való függési viszonyát. Ezért inon־
dották bölcseink, hogy Isten áldása csak méretlen tárgyakban
lelhető föl, mivel Isten csak burkoltan, rejtve ad áldást, úgy
hogy az ember azt tisztán ne lássa és ne számítson bizton az
áldásrn, mint olyanra, aminek okvetlen bekövetkeznie kell. Ha
tehát valaki valamit megmér és aztán kéri Isten áldását a
megmért tárgyra, akkor *— bölcseink tanítása szerint — hiába־
valóságot kér Istentől, mivel Isten ilyen nyilvánosan nem mivel
csodákat. Az olvasott tárgyaknak árt a rossz szem is. Ezért
parancsolta Isten, hogy Izráel fiai ne számoltassanak meg egye־
nesen, hanem adjon kiki félsiklust, aztán összeolvastatnak a
siklusok és ahány félsiklus gyűlt egybe, annyit tesz ki Izráel
létszáma. Ezért mondja a Szentirás :  ״Adja kiki lelke váltságát,
midőn megszámlálják őket, hogy ne érje őket csapás, baj a
számlálás á l t a l . A kiilön-külön megszámlálás nem előnyös az
emberre nézve, mert ha minden egyes külön megszámláltatik,
akkor Isten különös figyelembe veszi az egyes megszámlált embernek érdemeit vagy hibáit és e szerint bírálja el öt, ami vajmi könnyen hátrányára szolgálhat. De ha az összességet, mint
egy egészet számlálják, akkor az egyik embernek érdeme a má־
síknak javára szolgál.
 מחצית השקלMindenki tartozott fél siklust ajándékozni, a
szentség sékelje szerint. Ezért nevezték szent sékelnek, mivel
Mózes készített egy pénznemet, melynek neve sékel volt. Ezzel
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egyszersmind mérték is a szent tárgyakat a szentélyben, azaz
a sékelt súlymértéknek is használták. Áz elsösztilöttet is öt darab sékellel váltották meg, minthogy pedig ezek a dolgok a
Tórában lettek elrendelve, a Tórában, mely szent, ezért nevezzük:  ״ שקל הקדשszent sekek^-nek. A Tóra nyelvét szent
nyelvnek nevezzük:  ; לשון הקדשmivel ezen a nyelven beszélt
Istén Mózessel. Isten‘ hetven neve is e nyelvben talál kifejezést,
valamint az anygyalok ׳nevei is. E nyelvvel alkotta Isten a világot és ha majdan Messiás eljövend, mindannyian ezt a •nyelvet fogjuk ' használni és beszélni, miként az írás mondja: Akkoron megváltoztatom az összes népek nyelvét, hogy a szent
nyelven említsék az Ur nevét. ׳
Azért parancsolta Isten, hogy fél és nem egész sekelt adjanak, mível Izráel aranyborjút készített és 'ezáltal áthágta a
tiz parancsolatot, tehát adjon engesztel ésül fél sekelt, melyben
tiz fél pénznem van, azért is, mivel fél napig fáradoztak az
arany borjú készítésével.  צרור המורmondja : Azért áll a megszámlálásról szóló rendelet közvetlen az illatszeiröl szóló fejezett előtt,‘ mivel a megszámlálás által csapás éri a népet, a
szentélyben használt illatszer pedig elháfitja a csapást. Ezzel Isten mintegy útmutatást adott Izráelnek, hogytmiként kerülheti
el a csapást, ha illatszert készít a tömjénezéshez.  ״Adja kiki
lelke váltságát, az Örökkévalónak, hogy ne legyen rajta csapás.
Mig a szentély fennállott, az illatszerek háritottlk el a csapást,
most pedig már nincsen szentély, tehát a jótékonyság menti
meg az embert a haláltól, ^־amint, mondva van: וצדקה תציל ממות
A jótékonyság révén menekülhetünk a korai haláltól.
így is lehet magyarázni: Tudjuk, hogy Isten a kor elveteniedettsége következtében az igaz embert szólítja ki az
elök soraiból, hogy halála által engesztelést szerezzen korának.
Mivel mindaddig, mig a szentéletü ember a világon van, az
emberek bíznak az ö érdemében és nem félnek Isten büntetésetol. Ezért veszi el Isten az igaz embert közülök, hogy ne
legyen kire támaszkodni, kiben bízni és megtérjenek Istenhez,
amint mondva van :  מפני הרעה נאסוף הצדיקa gonosz kor vétkei
miatt húny el az igaz. Ezt mondja tehát itt a Szentirás :
 ונתנו אישAdjanak egy kiváló férfiút,  כפר נפשוlelki váltságúl
 בפקוד אתםmidőn tetteik, cselekedeteik mérlegftltetnek és akkor,
 ולא יהיה כהם נגףnem lesz csapás rajtuk.
V .

^
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Bölcseink szerint, azért kezdődik ez a Szidra e szóval,
 כי תשאmivel ebben a fejezetben mondja a Szentirás, hogy
Isten egyszer egy évben, Jomkipurkor, engedi el Izráel vétkét,
ezért kérjük mi ö t:  כי תשאhogy engedje el vétkeinket a jó*
tékonyság érdemében, melyet gyakorlunk. Isten meg akarta mutatni, hogy nem kiván nagy áldozatokat tőlünk, ezért kért csupán félsiklust a gazdag és szegénytől egyaránt. Bachja szerint
a fél siklus arra is mutatott, hogy az ember gondoskodjék fele
részben a testről és fele részben a !élekről. Ne dédelgesse a
testet túlnagyon éldelet és élvezet által, hanem csak annyit
egyék, hogy legyen elég ereje Istent szolgálni és embertársainak
javára közreműködni. Az élet örömeiből csak mérsékelten szabad
részünket kivenni, a jövőre tekintő bölcs belátással. A nagy
világ örömei csalékonyak, többet Ígérnek, mint amennyit adnak,
nyugtalanítanak, ha hozzájuk ragaszkodunk, ki nem elégitenek,
midőn birtokukba jutottunk és elveszitésükkel csak szomorú
űrt hagynak érzelmünkben.
A síklusokból készült a frigysátor küszöbe, hogy engesztelést hozzon az aranyborjú készitéseért. A megtérő alázkodjék meg mélyen, földig. Erre vall a szentély küszöbe, Tekintsen bünbánólag Izrá<íJ a küszöbre és fogadja meg, hogy többé
nem enged a bűn csábításainak, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
 ״A gazdag ne adjon többet és a szegény ne adjon kevesebbet
fél sékelnél.“ ' Valóban furcsa adózás, ahol a dúsgazdag, a
földi javakban dúskáló ember csak annyit tartozik adni, mint a
földhöz ragadt, ágról szakadt szegény! Ámde a Tóra nagyon
bölcsen rendelte ezt el, mert ha a gazdag ezreket ajándékozott
volna a szentélyhez, a szegény pedig csak filléreket, akkor
a gazdag elbizakodott volna és több jogot formált volna Isten
házához, mint a szegény, azt hitte volna, hogy csak az övé a
szentély, az ö nagylelkűségéből épült föl. A szegény pedig szerényen félrevonúlt volna, alig mert volna közeledni a szentélyhez. Ezért bölcsen intézkedett a Szentirás, hogy Isten házában
a gazdag a szegénynyel egy színvonalon álljon, ahol a gazdagnak nincs több joga, jussa a szegénynél, a szegénynek ^ pedig
nincs oka alázatosan félre állni a gazdag elöl. *
Azért olvassuk a medencéről szóló rendeletet az áldozásról
szóló törvény után, mert aki ebéd előtt nem mosakodik éppúgy jut
szegénységre, mint aki nem adakozik, nem segélyezi a szegényekét. A papok egyszerre mosták meg kezeiket és lábaikat a me»

*
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dencében, úgy hogy kezeiket lábaikra tették és igy ömlött a
medence csöveiből kézre-lábra egyszerre. Tizenkét cső volt a
medencében azon célból, hogy a napi áldozatot elkészítő tizenkét pap egyszerre végezhesse a kéz- és lábmosást.
Készítsd el a szentség kenetolaját, jól megkeverve, kenőcsverő munkával,  ליm  ״ שמן משחת קדש יהיהa szentély kenetolaja
legyen ez nekem .Ram ban kérdi: Miért mondja Isten:  ״a szentség kenetolaja legyen ez n e k e m^^ hiszen helyesebben modta
volna:  ״a szentség kenetolaja legyen ez a papoknak
Ugyde
ez az olaj, nemcsak a papok, hanem a királyok fölkenéséhez
is használtatott, midőn Isten meghagyta, hogy kit kenjen föl a
próféta királynak. Aztán parancsolta az írás a füstölőszer készitését, melyhez tizenegyféle fűszert használtak. Ezzel füstöl gettek
a szentélyben. Ezen illatszerek közt  חלבנהgalbánum is volt,
melynek kellemetlen szaga van, jeléül annak, hogy Isten jó
szemmel nézi a bűnöst is, ha megtér. Ilyen értelemben mondották bölcseink, hogy az istentisztelentnél, meg a böjtölök közt,
kell, hogy gonosz ember is legyen, mivel a legnagyobb dicsőség
Istenre nézve, ha a gonosz megtér és Istenhez fordul imával,
vezekléssel. Ha pedig az igazak, a vallásosak nem fogadnak
maguk közé vétkes embert, akkor Isten megbünteti őket. Hiszen
Izráel minden egyes fia mintegy kezes embertársaiért. Ugyanez
okból használnak az ünnepi csokorban fűzfavesszőt is. Az eszrog
ugyanis illatával, izével a pálma Ízletes gyümöbísével, a myrtus
kellemével összekötve egy csokorban megfér az íztelen, szagtalan fűzfavesszővel. így kell, hogy a tudós, vallásos, előkelő férfiák csoporotsúljanak a tudatlannal, a *vétkessel és a bűnös emberrel, hogy a vallásos ember késztesse a hitetlent jobb belátásra, megtérésre, magábaszállásra.
Becálél és Aháliáv hivatása.
Szólt az (örökkévaló Mózeshez, mondván: ראה קראתי בשם
 ״ בצלאלLásd névszerínt szólitottam Becálélt.^^ Egész Izráelben
nem volt egy sem, aki kézmü, iparágban jártas lett volna. Ami
nem is csoda, hiszen Egyptomban tisztán csak agyagkeverés,
teglavetéssel voltafc elfoglalva. Itt tehát Isten egyenesen csodát
miveit, midőn a tizenkét éves Becálélt betöltötte bölcsességgel,
értelemmel és ismerettel mindenféle művészi alkotásra. ״És adtam melléje Ahaliávt, Achiszamoch fiát. Dán törzséböl.^^ Bárha

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

1
298

וראינה

כי• תשא

Becálél előkelő törzsből, vagyis Juda törzséből származott, Isten. mégis melléje adta Aháliávt, aki alacsonyabb törzsből szármázott,  ׳mivel ezzel Isten, arra akart tanítani bennünket, hogy
Isten előtt mindenki- egyforma és, hogy ő nem ismer osztályt,
kiváltságot, nemességet emberek között. .De megkívánja az emberektől is, hogy .gazdag és szegény, előkelő és alacsony származású emberek szeressék egymást, társalkodjanak, közieked־
jenek és barátságosan érintkezzenek egymással. Tökéletes
egyenlőség — igaz — nem lehet a földön, amig Isten egyenlőtlenül osztja ki köztünk a fizikai erő,t és a szellemi képességet, de mindnyájan egyenlők lehetünk abban, hogy ne nézzünk
le senkit, aki embernek született • hogy részvétlenül ne nézzük
senkinek  ׳a pusztulását, hogy emberségesen bánjunk mindenkivel, akit Isten hozzánk hasonlóan erre a világra hozott.
Nem szükséges, hogy a természet korlátjain kívül még a
társadalom is mindenféle válaszfalat állítson ember és ember
közé, rang, osztályérdek, felekezetiség és a szükkeblüségnek, az
elfogúltságnak, a buta hiúságnak mindenféle címén.
És készítsék :  בגדי השרדa szolgálati ruhákat a főpapnak.
Azért nevezték e ruhákat ־שרדnak, ami maradékot jelent, mivel
e ruhák okozták, hogy a vétkesek életben maradtak, mivel a
főpapi ruha engesztelést hozott a bűnösökre. A Talmud beszéli:
Macedóniai Sándor Jeruzsálemet le akarta igázni és karddal
bevenni, ekkor elébe ment az igazságos Simeon, aki akkoron a
főpapi tisztséget viselte, a főpapi díszruhában öltözve. Midőn a
király meglátta őt, fölállt kocsijában és meghajtotta magát
előtte. Ezt látva, csodálkozva kérdi tőle környezete, hogy miért
részesít ily nagy tiszteletben egy zsidót, mire a király azt felelte,
hogy valahányszor háborúba megy, ilyen ruházatú ember jelenik meg előtte és akkor, mindenkor, mint győztes kerül ki a
a háborúból.
Es szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván : Szólj Izráel
fiaihoz :  ״ אך את שבתתי תשמרוSzombataimat őrizzétek meg.^^
Ezt azért említi a szentély építésénél, mivel ezzel arra utalt:
Bárha meghagytam nektek, hogy szentélyt építsetek számomra,
de e mellett vegyétek figyelembe a szombatot, hogy azon ne
•dolgozzatok. Bölcseink igy magyarázzák, minden  אךszócska
kizár bizonyos eshetőséget, azaz v.iii eset, midőn nem kell a
szombatot megtartani és pedig, ha veszélyes beteg gyógykeze-,
lése megkívánja. A szombat szentül tartása a legfontosabb és
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legelső parancs, amely Izraelnek Tóraadás előtt adatott. Ez a
parancs fölér a Tóra összes parancsaival. Bölcseink szerint csak
azért pusztult el Jeruzsálem, mivel ama korbeli izráeliták nem
szenteltek szombatot. Azt is mondották: Ha Izráel csak, két
szombatot szentelne annak rendje és módja szerint tökéletesen,
akkor legott érdemessé tenné magát a megváltásra, Messiás
által.
 ושמרתם את השבתa Tóra ismételten köti szivünkre : Örízzétek meg a szombatot. Ez arra akar bennünket figyelmeztetni,
hogy liosszabitsuk meg a szombatot olyképen, hogy már pénteken estefelé, mielőtt alkonyodik szenteljük a szombatot. Szombaton pedig, ha már esteledik még szüneteljünk öreg estig.  ״Aki
megszentségteleniti, ölessék meg.^^ Ha tanú van ׳reá, hogy dőlgozott szombat napon és ha előre megintették, hogy ne végezzen munkát szombaton és Ő mégis dolgozott, akkor a nagy Synhedron megköveztette. De, ha tényleg' megszentségtelenitette a
szombatot, csakhogy nincs reá tanú és nem intetett meg előre,
akkorra földi biróság ugyan nem Ítélhette el, de Isten által éri
el halálbüntetését.  לעשות את השבתazt jelenti, hogy már pénteken készítsünk el mindent szombatra. Isten megtéríti a költséget,
melyet a szombat kedvéért csinálunk.  צרור המורszerint, azért
figyelmeztet itt az írás kétszer a szombat megszentelésére, mivei két jeles szombatot ismerünk :  שבת הגךולa Pesach előtti
szombat, midőn fizikailag fölszabadultunk az egyptomi rabmunkából
ci tíz bulit)ciiiRti nB׳p Ivözt gso szombat,
midőn a lélek megtisztul a bűn és vétektől. Már e két szombat
kedvéért is érdemes a szombat nyugalmáról szóló tant megszivlelni 6s pontosul! nio^turtuni.
Rabbi Simeon ben Jochoi mondta : Isten mind a vallási
szabályokat nyilvánosan adta és rendelte el, kivéve a szombatról szóló törvény, mely ,׳titokban adatott Izráelnek, amint mondva
van :  ביני ובין בני ישראל אות היא לעולםKöztem és izráei fiai k0zött adatott a szombat törvény. De hát ־-- kérdi Bachja — ez
nem lehetséges, hiszen a szombatra vonatkozó törvény egyike a
tíz parancsolatnak, mely Szinai hegyen nyilvánosan adatott?
Ámde Rabbi Simeon úgy értette, hogy a szombat a léleknek
adatott, amely a testben el van rejtve. Ne csak a test pihenjen
szombatom, hanem a lélek is, szerezzük meg a lélek nyugalmát
Tóra tanulmányozással, mivel a lélek folyton vágyakozik a Tóra
tanulmány után. Ezért. mondották bölcseink, hogy a szombat
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legyen  חציו לייés  חציו לכםfele részben a testé és fele részben
a léleké, vagyis egyrészt örvendeztessük meg a testet, ízletes
táplálékkal, másrészt pedig szerezzünk gyönyört a léleknek, a
Tóra tanulmányozás és a vallási rendeletek megtartatásával.
Nem úgy, mint némely ember a szombatot hasizontalan fecsegéssel tölti el, nem hogy e szabad idejét fölhasználná szent
célra, lelkierösitésre, erkölcsének szilárdítására. Ezért mondja
Isten, szolgáljon a szombat  ביני ובין בני ישראלa köziem és
Izrael közti viszony megerősítése és szorossátételére, azaz:
Egyenek-igyanak, szerezzenek erőt, de egyszersmind foglalkozzanak a Tórával.
 לעשות את השבתAnnyit is mond, használd föl a szómbatót szent alkalomnak, vagyis, térj meg azon és tanulmányozd
a Tórát. Hiszen a hét egész folyamában, köznapon a hivatás, a
kenyérkereset, a mesterség, az üzlet vagy a gazdaság veszi
igénybe idődet és minden erődet, úgy, hogy nem szentelhetsz
időt a Tórának, ezért használd föl a nyugalom napját erre a
szent célra.  צרור חמורszerint,  לעשותazt jelenti: Ha az embernek száz szolgája van is, tartozik önmaga is a szombat előkészítésében némileg fáradozni. Miként a Talmud beszéli, hogy
a ׳legnagyobb tudósok és községi elöljárók szent köteleségüknek
tartották, a szombat előkészítésében valamely munkával részt
venni.
 ויתן אל משה בכלתו לדבר אתוisten, amint befejezte beszédét Mózesnek átadta a bizonyság két tábláját. Azért mondja:
 בבלתוmivel isten a Tórát ajándékba adta Mózesnek, miként a
vőlegény ékszert ajándékozik a mennyasszonynak. Különben
lehetetlen lett volna a Tórát ily aránylag rövid időn belöl —
negyven nap alatt — megérteni, de Isten szellemi erővel, értelemmel ajándékozta meg Mózest, hogy a Tóra mélyértelmü
tanítását könnyen felfoghasssa. Res-Lakes mondja: Ha á tudós
vallásos előadást tart és a hallgatóságnak nem kellemes, nem
élvezetes a Tóra magyarázat, fölötte jobb lett volna, ha ilyen
hallgatóság a világra sem jött volna, ámde Izráelnek oly kellemes, oly élvezetes, oly kedves volt a Tóra, midőn átvette,
mint amilyen kedves a mennyasszony vőlegényének. Rabbi Simeon mondottn : Valamint a mennyasszony huszonnégy ékszerrel
és szépitöszerrcl van ékesítve, (miként azt Jezsájás fölsorolja)
úgy kell, hogy a hittudós is ékesítve legyen a huszonnégy szent
könnyvvel.
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 צרור המורmondja: Azért olvassuk a Szentirásban feltüntetve azt a körülményt, hogy Isten mindjárt, midőn befejezte
‘ beszédét, átadta Mózesnek a kötáblákat, mivel üz izráeliták azt
mondták: íme Mózes késedelmezik, bizonyára nem tér vissza
többé közénk. Ezért mondja az írás: Nem igaz, hogy Mózes
késedelmezett, hanem, mihelyt Isten befejezte beszédét, legott
átadta neki a kötáblákat és Mózes lement a hegyről. ״Es a
bizonyság két tábláját.^^ E két kötábla bizonyította, hogy Isten
dicsősége Izráel között időzik. Bachja mondja: Azért nem irta
Isten a tiz parancsolatot egy köre, mivel bizonyításhoz két tanú
szükségeltetik. A tábla köböl volt, ami a földben terem, az
Írás rajta pedig az égből volt, mivel mintegy tanúságul hivja
föl az eget í^s a földet Izráel ellen, ha a Tóra törvényeit nem
tartaná meg, miként az írás mondja :  את1 אעירה בם את השמים
 הארץTanuképen hivom föl az eget és a földet ellenük. Ha
Izráel nem élne a Tóra rendelete értelmében, akkor az ég
elzárja a forrást, hogy nem fog esni és a föld megtagadja
termését. Azért is voltak a táblák köböl, mivel a legtöbb
vallási parancs áthágásáért megkövezték az embert.
r

Az arany borjú.
\

 וירא העם כי בשש משהa nép látta,, hogy Mózes késlekedik.
Mózes szíván hó hetedikén ment föl a hegyre és azt mondta
a népnek, hogy negyven napig marad a hegyen és a negyvenedik napnak hatodik órájában fog visszatérni. 0 azonban
teljes negyven napot és negyven éjjelt gondolt és igy az a n«p
amelyen föíszállt a hegyre nem számítható be egy teljes napnak, ergó visszakellett jönnie tamuz hó tizenhetedik napjának
hatodik órájában, mivel szíván hónak huszonhárom és tamuz
hónap tizenhét napja negyven napot tesz ki. Izráel azonban azt
hitte, hogy szíván hó hetedik napját is be kell számítani a
negyven napba, ak kor tehát Mózesnek tamuz hó tizenhatodik napjának hatodik órájában kellet volna visszajönni.  וירא העםde
midőn a nép látta,  כי בא״ששhogy tamuz tizenhatodikának hatódik órája elérkezett és Mózes nem jött vissza, azt hitték, hogy
odaveszett. Midras szerint a Sátán sötétséget csinált Izráel előtt
és ők, mintegy látni vélték Mózes koporsóját az űrben lebegni,
ezért azt hitték, hogy meghalt. A tizenhatodikán délután készitetették a bálványt, tizenhetedikén délelőtt áldoztak neki. A ha-
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todik óra után lejött Mózes a hegyről, amint megígérte volt.
Midőn meglátta az aranyborjút, ledo^Óta kezéről a két kőtáblát.
Tizennyolcadikán a leviták, Mózes parancsára, megölték azokat,
akik a borjút imádták. Tizenkilencedikén Mózes újból fölment a
hegyre és könyörgött Istenhez, hogy bocsássa meg Izráelnek
ezt a nagy vétséget és ismét negyven napig időzött a hegyen,
vagyis tamuz hátralévő tiz napig és ab egész havában, amely
harminc napból áll, igy hát a negyven nap eltelt elül hó ujhold
napján. Aztán harmadszor is fölment az újabb két tábláért és
időzött a hegyim elül egész havában, valamint tisri hó tizedikéig. Ez Jomkipur napján volt. Ekkor hajlott Isten Mózes
kívánságára és megbocsátotta Izráelnek ama tettét, hogy arany
borjút készített. Ugyanakkor megparancsolta, hogy hozzanak
ajándékot a szentély fölállításához. És Izráel hozott aranyat,
ezüstöt, kék és piros bíbort meg ékköveket. Ebből tudjuk meg.
hogy az aranyborjú készítésének története előbb volt, mint a
szentély fölállítása.
״ ויעשהו עגל מסכהÉs csinált belőle 0nt0tt b o r j ú t . ויאמר אלהם
״ אהרן פרקו נזמי הזהבÉs mondá nekik Áhron: Szedjétek le
az arany függőket feleségeitekről.^^ Áhron azt hitte, hogy slz
asszonyok nem akarnak m:1jd megválni ékszereiktől és mig a
férfiak nejeiktől kikönyörgik az ékszert, addig Mózes megjön,
mivel ő bizton tudta, hogy Mózes másnap fog megérkezni, csak
az izráeliták nem akarták ezt Áhronnak elhinni. Attól is tartott,
hogy megölik, ha nem teljesiti kívánságukat, mivel először
Churt, Áhron testvértfiát kértek föl, hogy készítsen nekik Istent,
de mivel ő ellenkezett, megölték. Az asszonyok vallásosak voltak és nem akarták ékszereiket ilyen célra átadni, akkor a férfiák erőszakkal leszedték róluk az arany függőket és odavitték
Áhronnak, láki bedobta azt a tűzbe. Ekkor jöttek a varázslók,
akik a zagyva nép között voltak és akik Egyptomból kimentek
Izráellel és varázslatukkal eredményezték, -hogy a bedobott
aranyból, borjú jött ki.
Bölcseink mondották: Az izráelilák közt volt egy gonosz
ember, akit Michának neveztek. Ennek az embernek csodás
élettörténete volt. 'Ha ugyanis az izráeliták Egyptomban a rájuk
kiszabott tégla számát el nem készítették, akkor a kegyetlen
egyptomiak az ilyen ember gyermekeit befalazták. Ekkor Mózes Istenhez fordúlt panaszával szólv^íi: Ha Izráel erkölcstelen
magatartásával rá is szolgált a büntetésre, de mit vétettek az
___
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ártatlan gyermekek, hogy engeded őket kínozni. Ekkor Isten
azt felelte Mózesnek, hogy ezekből a gyermekekből vallástalangonosz emberek* válnának. Ennek bizonyítására egyet e gyér,
mekek közül megmentett. Ez Micha volt. Ez szemtanúja volt,
midőn Mózes, hogy József koporsóját a Nílusból kiveliesse, egy
bádoglemezre e szókat irta :  ״ עלי שורJöjj föl Sor'' (ökör)
Jákob ugyanis  שורökörhöz hasonlította Józsefet. Micha ezt a
bádoglemezt valahogyan megkeritette ,és ezt bedobta abba a
tüzbe, amelybe Ahron az összegyűjtött aranyat dobta, igy került ki borjú a kemencéből és ezt imádta Izráel Isten gyanánt.
 וירא 'אהרןMidőn Ahron látta, hogy a borjú él és Izráel
ujongott előtte és nem tudván eltántorítani őket a bálványimádástól, oltárt épített önmaga, mert ha Izráelnek mondta volna,
hogy építsen oltárt, akkor hamar elkészült volna ezzel, ő pedig
időt akart nyerni, számítván, hogy addig megérkezik Mózes.
Ahronnak nem volt más választása, mint a ,nép kívánságának
engedni, mert ellenkező esetben őt is megölték volna, miként
Churt és akkor. Izráel soha sem nyer bocsánatot Istentől, megölvén a főpapot. Ezért gondolta, jobb, ha én kisebb vétket követek el, mint Izráel oly nagyot. így remélte, hogy Isten neki
e tettét meg fogja bocsátani. Bachja szerint, igy gondokozott
Ahron: Az !én szándékom Istennek építeni ez oltárt és nem a bálványnak, mégis vétek e tilalom ellen :  ״ne készíts magadnak
faragott képet." Inkább kellene magamat föláldozni, megöletni
semmint e tilalom ellen cselekedni, de itt nem az én személyemről-van a szó, hanem főképpen, hogy Izráelt ne ingereljem
súlyosabb vétségre.
.  ויקרא אהרן ויאמרAhron kikiáltotta, mondván : ünnep lesz
az Örökkévalónak holnap. A nép fölkerekedett mulatozni, enyelegüi, tréfálkozni. Rabbi Akiba mondja: Enyelgés könyelmüség és dévajság sok bűnnek szülőanyja. Miként az írás mondja :
 שמעו דבר יייTi dévajkodók hallgassatok az Úr szavára! Világ
alkotás előtt kilencszáz és hetvennégy nemzedéken át foglalkoztam a Tórával. Mióta azonban a világot alkottam naponta
nyolc órán keresztül trónomon ülve foglalkozom a Tórával,
nyolc órán át Ítélek a világ fölött, ismét nyolc órán által táplálom az egész világot és soha mosoly nem jön ajkaimra, csak
midőn a gonosz a jámbort elnyelni akarja, amint mondva van :
 זומם רשע לצדיקA gonosz azon töri az eszét, miként árthatna
az igaz embernek,  יי ישחק לוezen pedig nevet I§ten^ nőivel
f
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védelmébe veszi a jámbort. Egyébként soha sem nevetek, ti
pedig enyelegtek és dévajkodva tréfálkoztok? A könnyelmű
enyelgés bűnök és mindenféle gonoszság forrása. A vétek gyökere,
a bűnök dajkája, az idő tékozlója, a lélek kárliozatja.
És szólt az Örökkévaló Mózeshez: לך רד כי שחת עמך
 ״Eredj, menj le, mert elromlott a te néped, melyet felhoztál
Egyptom országából.E rre Mózes azt mondta Istenn(‘׳k :  ״Most
azt mondod, hogy Izráel az én népem, midőn pedig Egyptombán volt, azt mondtad: En kivezetem n é p e m e t Egyptomból,
mivel az enyémek ök.^^ Nem úgy Uram Istenem ! בין הטאי בין זכאי
 דידךakár vétkes, akár ártatlan, csak a Tied e nép. והם עמך
 ונחלתךNéped, örökséged, tulajdonod az. Aztán könyörgött
Mózes, mondván: Ha Izráel tűzhalált érdemel, óh emlékezz Istenem Abrahámra, aki a mészgödörbe dobadta magát a Te szent
nevedért. Ha kard általi halált érdemel, emlékezz óh atyám
Izsákra, aki készséggel oda tartotta nyakát a vágókés elé az
oltáron, hogy föláldozza magát a Te szent parancsodra. Ha számkivetést érdemel, gondolj Jákobra, kinek futnia kellett hazajából messze idegenbe Ézsau bosszúszomja elöl. Emlékezz és
1

••

••

••1 *

könyörül].

 ״ אשר נשבעת להם בךAkiknek megesküdtél magadra.^^ Nem
ég és földre esküdtél, hanem magadra, nem szegheted meg
esküdet. Olyan ez a dolog, mint ama szőlőkért, melyet király beültetett szölötövel, midőn pedig az első évben fanyar, savanyú szőlöt hozott a király kiakarta dobni a szőlőtőkéket, de a kertész
felvilágosította öt, hogy bárha az első évben savanyú a szőlő,
de hova — tovább mind nemesebb lesz a gyümölcse, mind
édesebb a szőlője. így lesz az Izráellel is. Eleinte bizony vad
még az erkölcsi termés, deí idővel majd csak nemesbbül. Azt is
Ígérted, hogy megszaporitqd, mint az ég csillagait és az országot
is ne^i adod. Most tehát Ígéretedet nem másíthatod meg. Ekkor
Isten engesztelékenyebb lett és megbocsátotta Izráel vétkét.
 ויפן וירד משה מן ההרÉs megfordúlt, lement Mózes a hegyröl, arccal Istenfelé hátrált. így cselekszünk mi is, midőn a
 שמונה עשריimát elvégeztük, hogy arccal kelet felé, ahol Isten
lakózik, hátrálunk. Jalkut beszéli: Midőn Mózes leszállni akart
a hegyről öt kártékony angyallal találkozott, akik megölni
akarták őt. Mózes megfélenilett. Erre Isten ^védőleg kiterjesztette
fölötte a felhőt. lm ez a bűn következménye! Mielőtt Izráel
vétkezett, Mózes bátran szállhatott föl és nem érte semmi balOrszágos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
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eset, de mihelyt Izrael bűnbe esett. Mózes félt az öt ángyaitói. Ez angyalok nevei: . חמהés  אף׳ קצף׳ משבית משחיתMiután
Mózes Ábrahám, Izsák és Jákob nevére hivatkozott három angyal mindjárt eltűnt. Visszamaradt m ég:  חמהés  א ף. Most arra
kérte Mózes Istent, hogy csak egy angyallal szemben vegye
öt védelmébe, a másikkal majd elbir, végez önmaga is, miként
az írás mondja :  קומה יי באפךSegits csupán  אףnevű angyalód ellen.
Mózes lement és a bizonyság két táblája a kezében כתבים
 משני עבריהםbeírva mindkét oldalukon. Ez magában véve is
csoda volt, hogy olvasható volt, mintkét oldalon, mivcd emb^r
irta kétoldalú Írást nem lehet mindkét oldalon elolvasni, lévén
a másik oldalon az irás fordítva és olvashatatlan. והלחת מעשה
 אלהים ׳A táblák Isten művei voltak. Bachja kérdi: Miért tesz
éppen itt említést a Szentirás a táblák jelentőségéről ? Nem lett-e
volna inkább helyénvaló ott félemiiteni azt, ahol ‘arról, szól a
Szentirás, hogy Isten a táblákat Mózesnek átadta? ügyde azért
említi ezt itt a Szentirás, hogy tudassa velünk, bárha a táblák
isteni eredetűek és nagy jelentőségűek voltak, Mózes mégis
kettétörte azokat, miután Izráel vétkezett az arany borjúval és
érdemetlenné tette mágát e fontos ajándékra. Azt is kérdi:
Milyen jogon törte szét Mózes a táblákat? Ha Izráel érdemetlenné tette magát a táblákra, egyszerűen vissza kellett volna
vinnie azokat Istenhez és megkérdezni, hogy már most mi történjék a két kötáblával? Ha valaki küldönccel levelet küld
- lepecsételve és a címzett nem akarja a levelet átvenni, akkor
a küldönc sértetlenül, felbontatlanul vissza viszi a levelet küldöjéhez. így kellett volna Mózesnek is cselekednie. Ámde Mózes
látta, hogy a táblákról a betűk elrepültek, igy hát a tábláknak
immár semmi értékük nem volt, tehát méltán megsemmisithette
azokat. A betűk a táblák lelke volt, magukba táblák csak olyanők, mint a test, már pedig, ha a lélek a testből kiszáll, a testét eltemetik. így cselekedett Mózes is.
Bölcseink azt mondják : Mindaddig mig a betűk el nem
repültek a táblákról, igen könnyűek voltak a táblák, mint az
élő test, melyben lélek vagyon, de midőn a betűk elrepültek, a
táblák nehezek lettek, mint a holt test, amelyből ^ lélek elröppent, ezért ejtette el őket Mózes. Igazolja ez állítást áz a körülmény, hogy előbb azt mondja az írá s:  להות העדות בידוhogy
Mózes a táblákat egy kézben vitte.  ־Izráel elpártolása után.
t

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára

306

וראינה

,י

כי תשא

■i

צאיינדז

azonban már azt mondja :  ״ וישלך מידיו את הלחתÉs ledobta kezeiböl a táblákat^^ azaz, mindkét kezeivel sem volt képes azokát tartani, oly nehezek lettek.
 וישמע יהושעJosua meghallotta a nép hangos rivalgását,
amint táncoltak, énekeltek és duhajkodtak, mivel ö nem volt a
táborban Mózes távolléte alatt, hanem megvárta mesterét a hegy
alján. És mondá Mózesnek : Háború hangja van a táborban !
De Mózes azt mondta: Nem háború hangja ez, mivel háborúban
a győztes fél lelkesen fölkiállt, a legyőzött pedig följajdúl és
zokog, itt azonban a duhajkodás és ihajnározás, a gúnykacaj
és enyelgés hungja hallszik. Midőn pedig közelebb ért és látta,
hogy az izráeliták a borjút imádták, megharagudott, indulatos
lett és széttörte a táblákat. így érvelt: Ha még a pesachi áldozatból sem élvezhet olyan, aki bálványt imád, mennyivel kevésbbé részesülhet bálványimádó a Tóra, a tízparancsolat
áldásában.  תלדות יצחקmondja: Azért nem törte el Mózes a tábIákat mindjárt, midőn Isten mondta neki, hogy Izráel arany
borjút készített, mivel remélte, hogy Izrael bűneinek tudatára
ébredve, már meg is bánta tettét és magábaszállt, de midőn közeléi've látta, hogy kicsapongó jókedvben körül táncolja a bálványt, összetörte a táblákat.  צרור המורpedig igy okadatolja
meg Mózes eljárását: Azért törte el a táblákat Izráel szeme
láttára, hogy lássák, miszerint vétkük által érdemetlenné tették
magukat ily drága kövekből készített, nagyjelentőségű tábIákra.
Es vette a borjút elégette tűzben, megörölte, elszórta a
színére és megitatta Izráel fiait. Kipróbálta, megvizsgálta
őket, mint a hűtlenség gyanújával terhelt hitvest, hogy ki
vétett szivből Isten ellen. Azok, akik nyiltan, szemérmetlenül
imádták a borjút, megölettek, akik pedig csak titkon örvendtek
a bálvány készítésének azokat megitatta Mózes a vízzel, melytői különféle szint kapott nrcuk : kék, zöld és sárga szint. Jóllehet, hogy Isten a viz nélkül is adhatott volna nekik más
szint, de akkor azt mondhatták volna az emberek, hogy holmi
betegség, valami kóros jelcaiség, mely az illetőnek szerveiben
lappang, okozza a zöld vagy sárga szint, ezért itatta őket Mózes azzal a vízzel és ha azután szint váltót, az annak a jele
volt, hogy része volt a bálványimádásbnn. Bölcsctink pedig uzt
mondják : Az, aki tanuk előtt imádta a borjút és előzőleg óva
intették, hogy ne tegye azt, de ő mégis megtette, a kard élétől
f
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esett el, aki pedig tanuk előtt igen, de intés nélkül imádta, az
halálvésznek esett áldozatúl, akire végre nem lehetett tanukkal
bizonyítani, azt megitatta Mózes és annak arca különféle szint
kapott
 ויעמד משה בשער המחנהMózes megállt a tábor kapujában
és mondta: Aki az Örökkévalóé, ide hozzám! És odagyülekezett
hozzá Lévi minden fia, mivel ők nem imádták az arany borjút.
És monda nekik: így szól az Örökkévaló: Kösse fel kiki a
kardját és ölje meg mindazokat, akik a borjút imádták és
ne legyen tekintettel saját testvére, fia és közeli rokonaira.
Lévi fiai cselekedtek Mózes szava szerint és elesett a népből aznap mintegy háromezer ember. Mózes aztán' visszatért Istenhez
és könyörgött: ' ״Oh bocsásd meg e nép vétkét, ha pedig nem .
,  מחני נא מספרך אשר כתבתtörülj ki engem — kérlek — k0nyvedből, melyet Írtá l.Is te n pedig felelt: most megbocsátok nekik, de azért esetröl-esetre megtorlóm egyeseken e Vétket, aminthogy tényleg, ha baj, szerencsétlenség éri izráelitát, részben a
bálványimádás megtorlása foglaltatik benne.  וינף יי את העםAz
Örökkévaló sújtotta a népet, mely tanuk szerint, de előzetes intelem nélkül imádta az arany borjút.
 וישמע העם את הדבר הזהMidőn a nép hallotta ezt a dolgot,
hogy Isten levenni akarja róla a diszt, megrettent és sirt. Midőn Izráel a Tórát átvette a Szinai hegyen, Isten minden egyes' nek adott közüle két rendbeli diszt, itt azonban levetni kellett diszükét. ״• ועתה הורד עדיך מעליךÉs most vesd le ékességedet magadról.^^ Bachja szerint Isten azt parancsolta nekik, hogy azt a
ruhát, mely Tóraadás alkalmával rajtuk volt, most, hogy vétkeztek vessék le magukról. Nevezett szerző kérdi: Hiszen már
előbb olvastuk: ״És néni vette föl senki az ékességet magára,
akkor hát fölösleges volt a parancs utóbb :  ״És most vedd le
ékességedet magadról ?“ ügyde előbb önmaguktól vetették le a
diszt, később pedig Isten megtiltotta nekik a diszt viselni. Bölcseink mondják: Izráel magán viselte az Úr szent nevét. Ez
okozta, hogy magának a halálangyalnak sem volt hatalma ízráel fölött, amint mondva van:  חרות על הלחותhogy a kötábIák, illetve a Tóra elfogadása által fölszabadúltak a halál hatalma alól, de midőn az arany borjút imádták. Isten levette
róluk a szent nevét. Mózes pedig vette magának a koronát,
azaz a fényt, a világosságot.  ומשה יקה את האהלE szó : אהל
^világosság“־ot jelent, amint Írva van:  ״ בהלו נרוVilága fénylett.^^
i
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Mózes föállitotta sátrát a táboron kívül kétezer könyöknyi
távolságban Izráeltöl, ezzel mintegy számkivetésbe helyezte ízráelt.  והיה כל מבקש ייAki pedig fölvUágositást keresett a Tórában, az kiment Mózeshez a sátrába. Bölcseink ebből azt következtetik, hogy aki Mózestől kért fölvilágositást, annyi, mintha
egyenesen Istentől kérte volna, mivel nem azt mondja : Aki
Mózesnél, hanem aki Istennél keresett fölvilágositást. Ebből
az a tanulság, hogy aki a hittudóst nyájasan fogadja, annyi,
mintha magát az isteni glóriát fogadná. Ha Mózes sátrába
ment, egész Izráel kapujába kiállt és utána nézett. Felhő érkezett le az égről és letelepedett Mózes sátrának bejáratánál,
ekkor egész Izráel leborúlt sátra bejáratánál az isteni dicsőség előtt.
 ״ ודבר יי אל משה פנים אל פניםAz Örökkévaló pedig beszélt
Mózessel szinről-szinre.“ Aztán elment Mózes és közölte a néppel
Isten akaratát. így cselekedet Mózes Jomkipurtól niszan újhold
napjáig. Niszan újhold napjától kezdve, midőn a frigysátor elkészült, már nem Mózes sátrában, hanem a frigysátorban beszélt vele. Isten azt* mondta Mózesnek: Én is neheztelek Izráelre, te is, akkor hát ki fogja őt közelebb vinni hozzám és
megtérésre ösztökélni. Ezért vidd sátradat vissza és helyezd el
a táborban, lakjál közte és oktasd istenismeretre. Es monda
Mózes az Örökkévalónak :  ״Lásd, Te azt mondtad nekem, vezesd föl ezt a népet, de Te nem mondtad nekem, hogy kit küldesz
velem.“ Vagyis Te azt mondtad, hogy angyalt küldesz velem,
ezt nem óhajtom, jobb, ha Te magad jösz velem. Azt is mondtad, hogy kegyet találtam szemeidben. Nos! hadd megismernem
a jutalmat, melyben az igaz, érdemes ember részesül. Mondtad:
teszlek nagy nemzetté, a népet pedig elpusztítom. Ezt nem akarom, mert a Te néped ez, örök időktől kezdve.
 ויאמר פני ילכוMost feleit isten : Ám jó. Én magam foglak vezetni. Helyes — mondá Mózes — ezzel bebizonyítod a
világ előtt, hogy kedvelsz minket. Aztán arra kérte Istent, hogy
az isteni dicsőség ne nyugodjék a gonoszokon. Ezt is megígérte
neki Isten. Bárha Bileam előtt megjelent az isteni dicsőség,
noha gonosz ember volt, de nem láthatta az isteni glóriát, mert
arcra kellett borúlnia, ha jelenése volt. Ellenben Izráel prófétái
egyenesen állva látták az isteni dicsőséget.  אבן שואבis fölveti
a kérdést: Ha már Izráel a maga szándékából vetette le diszruháját, miért parancsolta ugyanazt Isten aztán nekik ? Ezt igy
9
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magyarázza: Isten adott Izraelnek fénylő, világító ruhát, olyat
amilyenben az angyalok járnak a földön, mivel az égben nem
viselnek ruhát, mivel testnélküliek, de ha emberek közé mennek,
ruhát vesznek magukra. Ilyen ruhát adott Isten Izraelnek is,
midőn Szinaí hegyénél a Tórát átvette, de midőn az arany
borjút készítette szégyenérzet vett erőt rajta, és nem merte nyíltan e ruhát viselni, ezért más, közönséges ruhát öltött e ruha
fölé. Ez az, amit az írás beszél:  ולא שתו איש אדיו עליוés
senki sem viselte díszruháját f e l ö l , nem vetették le diszrubájukat, csak a díszruha fölé vettek közönséges ruhát. Ekkor
Isten megparancsolta, hogy egészen vessék le díszüket. Ezért
olvassuk ezután az írásban :  ויתנצלו בני ישראלVégkép levetették
Izráel fiai díszüket. Ekkor Mózes magához vette a díszruhákat.
A Talmud olyan eseteket említ, ahol a halálnak nem
volt hatalma egyes rendkívüli vallásos^ szentéletü embereken.
így beszéli Babba bar Nachméniről, hogy egyizben bujdosni
volt kénytelen a zsarnok kényur elöl. Kiment a mezőre, ott
egy fára nlászott és a Tórát tanulmányozta. Az égben elhatároztatott, hogy Rabba jelenjék meg Isten trónja előtt es elküldték hozzá a halálangyalt, de ez nem gyakorolhatta fölötte hatalmát, mivel Rabba a Tórával foglalkozott. Ekkor a halálhirnöke nagy szélt támasztott és a fák lombjai rettenetes suhogást, zajt és zúgást vittek véghez. Rabba azt hitte, hogy
kardcsörömpölést hall, melyet az utána küldött fegyveres szolgák
okoznak és abban hagyta tanulmányát, igy érvelvén ; Jobb, ha
Isten kezébe esem, mint az emberekébe és meghalt. lÖ^egtudván
Pumpaditában, hogy Rabba nem időzik többé az élők soraiban
holttestének fölkeresésére indultak a rabbik, de nem voltak képesek rátalálni. Midőn igy keresve-kutatva jártak a szabad
mezőn, madarakat vettek észre, melyek szárnyaikkal árnyékot
csináltak az emberi testnek. Ebből sejtették, hogy e helyen
fekszik Rabba holtteste. Erre nagyszabású, hét napig tartó
gyászszertartást végeztek az elhalt Rabba körül és csak hét
nap eltelte után távoztak a frissen hantolt drága halott sirjátói. Innen is látjuk, hogy a halálnak nem egyhamar van hatalma afölött, aki állandóan és szakadatlanúl a Tórával foglalkozik.
Más esetről is tesz említést a Talmud. Rabbi Simeon bar
Chalafta rabbi társai kíséretében részt vett körülmetélésí ün־
nepélyen Cipori városban. Étkezés közt fölkérte a nyájas házi.
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