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Bevezetés 

A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo 
Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermelés-
sel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.  

Magyar nyelven először most jelenik meg egy teljes gyüjtemény Rásinak a 
Tórához írt magyarázataiból. Mindez Georg (Gyuri) Katcz ügyvéd úr jóvoltából, aki 
küldetésének tekinti Rási tanításának terjesztését, és szívén viseli kommentárjának 
magyar nyelvű kiadását. Teszi ezt szüleinek, dr. Katcz Sándornak (Alexander) és 
Schwartz Irénnek illetve a Soában elhunyt nagyszüleinek és nagynénjeinek emléké-
re. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy a zsidó klasszikusok magyar 
nyelvű kiadásáról ismert kiadónk most ennek a jelentős műnek a kiadására is 
vállalkozhatott.  

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a 
Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt 
az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). 
Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási 
olyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a 
„Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják. (Ez nem azt jelenti, hogy maga Rási 
ilyen betűkkel írt volna, hanem csak azt, hogy a nyomdászok ilyen betűkkel szedték 
kommentárját.) 

Rási a zsidó történelem egyik legnehezebb korszakában élt. Végigszenvedte a 
Nyugat-Európán végigdúló első keresztes hadjáratot, s élményeit szívettépő liturgi-
kus versekben örökítette meg. Fia nem volt, volt viszont három rendkívül tanult leá-
nya. Kései kéziratai közül jó néhány lányai leírásában maradt ránk. Báálé-Hátoszá-
fot (Talmud-kommentátorok) néven emlegetett vejei és unokái a következő nemze-
dékek legkiválóbb nyugat-európai akadémiáinak vezetői voltak.  

Rási Tóra-kommentárjai hagyományos és kritikai módszerek bonyolult kombiná-
ciójára épülnek. Rási sok esetben híven idézi egy-egy vers talmudi értelmezéseit, 
míg más esetekben inkább a betű szerinti magyarázatot választja. Ez a látszólagos 
következetlenség számos későbbi tanulmányozóját késztette arra, hogy valamilyen 
mélyebb rendszert keressen ebben. A lubavicsi rebbe például egy olyan értelmezési 
rendszert állított fel, mely szerint Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését 
magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés 
eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát 
adják. 

A hagyományos értelmezések idézésekor a klasszikus rabbinikus irodalom széles 
spektrumát veszi igénybe, köztük a Talmud mellett a tárgumokat (amelyek fontos 
támpontként szolgálnak számára a homályos értelmű héber szavak lefordításában), 
a homiletikai és halachikus Midrást. Annak ellenére, hogy minden magyarázata 
valamilyen forrásra alapul, az itt közölt fordításban csak egyes helyeken jeleztük e 
forrásokat, mivel mindegyik jelölése túlságosan növelte volna a terjedelmet. 
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Rási sok esetben a héber szavakat általa „lááz”-nak nevezett korabeli francia 
megfelelőikkel fordította, miáltal a középkori francia nyelv egyik legkorábbi írásos 
feljegyzése is neki köszönhető. Gyakran idézi két spanyol zsidó tudós, Menáchem 
ben Szruk és Dunas ben Labrat lexikográfiai és nyelvtani munkáit. 

Kijelenthető, hogy Rási a legkiválóbb tanítók képességeivel rendelkezett. 
Megérezte, hol találják majd nehezen érthetőnek a tanulók az anyagot, és olyan ma-
gyarázatokat adott, amelyeknek mind a kezdők, mint a tapasztalt tudósok hasznukat 
vehetik. Itt jegyezzük meg, hogy értelmezéseiben Rási egyes helyeken az idézett 
mondatrészletet beépíti magába a magyarázatba, másutt viszont az idézett szó vagy 
szavak után új mondattal kezdi kommentárját. 

Az itt közreadott fordításhoz több héber kommentárt és angol fordítást is 
felhasználtunk, ilyen például a Sáj lámorá (Jeruzsálem, 2003), Chájim Dov Chavel 
rabbi tudományos Rási kiadása és kommentárja (Jeruzsálem, 1982), a The Metsu-
dah Chumash/Rashi (New Jersey, 2001), a Mesorah Publications Ltd. (New 
York, 1995) kiadása és a The Pentateuch and Rashi Commentary, The Jewish 
Publication Society kiadása (Philadelphia, 1949). 

Kiadásunkban a magyar fordításba ágyazva szerepel Rási eredeti héber szövege, 
hogy ezáltal még könnyebben lehessen azonosítani a héber szövegrészek magyar 
megfelelőit. E fordítási-szerkesztési elvet még olyan esetekben is betartottuk, amikor 
az eredeti héber mondat szórendjének hű követése kicsit nehezebben megérhető 
szórendet eredményezett a magyar fordításban. Legyen az olvasó jutalma e nehéz-
ségekért a Szentírás nyelvének jobb megértése, gyakorlása. 

A most megjelent kommentárnak előfutára volt az 1998–99-ban megjelent rövid 
Rási válogatás, amely annak idején a Gut Sábesz hetilap harmadik évfolyamában 
jelent meg, és a 2007–08-ban megjelent Szemelvények Rásinak a Tórához írt 
kommentárjából című sorozat. A közreadott mű már tartalmazza a teljes hetisza-
kasz héber és magyar szövegét is. Külön fejezzük ki köszönetünket Dr. Klár And-
rásnak is, aki könyvkiadási munkánkban mindig mellettünk áll! 

A kommentár kiadásával nagy feladatra vállalkoztunk, és ehhez kérjük az Önök 
segítségét is. Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük, juttassák el hozzánk a rasi@ 
zsido.com email címre. 

 
Budapest, 5769. niszán 14., erev peszách 

 
 

Oberlander Báruch  
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Lech löchá (1Mózes 12–17.) ֶל ְל ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Isten megszólítja Ábrámot és megparancsolja neki: „Menj el országodból, 
szülőföldedről és atyád házából abba az országba, amelyet mutatok neked.” Ott, 
mondja Isten, Ábrám nagy néppé lesz. Ábrám feleségével, Szárajjal és 
unokaöccsével, Lóttal, elutazik Kánaán országába, ahol oltárt épít, és folytatja 
az Egyetlen Isten üzenetének terjesztését. (1Mózes 12:1–9.) 

• Egy éhínség Egyiptomba kényszeríti az első zsidót, ahol a gyönyörű Szárajt a 
fáraó palotájába viszik; Ábrám életét az menti meg, hogy fivérnek és nővérnek 
adják ki magukat. Az Örökkévaló által ráküldött csapások meggátolják az 
egyiptomi királyt abban, hogy hozzáérjen Szárajhoz, és meggyőzik őt, hogy 
adja vissza Szárajt Ábrámnak, és arannyal, ezüsttel és jószággal kártalanítsa a 
fivért, akiről végül kiderül az is, hogy a férje Szárajnak. (1Mózes 12:10–20.) 

• Visszaérkezvén Kánaán országába, Lót elválik Ábrámtól és letelepszik Szodoma 
gonosz városában, ahol rabul ejtik, amikor Kedorláómer és három szövetségese 
egyesített csapataikkal meghódítják Szodoma völgyének öt városát. Ábrám egy 
kis csapattal elindul unokaöccse megmentésére, legyőzi a négy királyt, majd 
áldásban részesül Málkicedektől, Sálém (Jeruzsálem) királyától. (1Mózes 13–14.) 

• Az Örökkévaló a „Részek Között” megpecsételi Ábrámmal kötött szövetségét, s 
eme aktus során megjövendöli neki Izrael népének száműzetését és üldöztetéseit 
(gálut), és rájuk hagyományozza a Szentföldet elévülhetetlen örökségül.  
 (1Mózes 15.)  

• Mivel Száraj tíz évvel az Országba való megérkezésüket követően még 
változatlanul gyermektelen, megkéri Ábrámot, hogy vegye feleségül szolgálóját, 
Hágárt. Hágár megfogan, pimaszul kezd viselkedni úrnőjével, majd, miután az 
keményen bánik vele, megszökik tőle. Csupán egy angyal tudja rábírni a 
visszatérésre, aki elárulja neki, hogy a fiától hatalmas nép származik majd. 
Ábrám 86 éves, amikor megszületik Ismáél. (1Mózes 16.) 

• Tizenhárom évvel később Isten Ábrám nevét Ábrahámra („tömegek atyja”) 
változtatja, Szárajét pedig Sárára („hercegnő”), és megígéri, hogy fiuk fog 
születni. Ettől a gyermektől, akit Izsáknak („nevetni fog”) neveznek el, származik 
majd az a nagy nemzet, akivel Isten az Ő különleges szövetségét fogja 
megalapozni. Isten parancsot ad Ábrahámnak, hogy metélje körül magát és 
leszármazottait, hogy „ez legyen a szövetség jele köztem és köztetek”.  
 (1Mózes 17.) 



130 A Rási kommentár a Tórához 

 ְוֶאֶעְׂש. ַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ,ָאִבי ּוִמֵּבית ּוִמּמֹוַלְדְּת ֵמַאְרְצ ְל ֶל ַאְבָרם ֶאלְיֹהָוה  ֶמרַוֹּיא
  )ב- א, בראשית יב(. ְּבָרָכה ֶוְהֵיה ,ְׁשֶמ ַוֲאַגְּדָלה ַוֲאָבֶרְכ ָּגדֹול ְלגֹוי

Az Örökkévaló ezt mondta Ábrámnak: „Menj el magadért országodból, 
szülőföldedről és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 
Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és te légy 
áldássá....” (1Mózes 12:1–2.)  

 A hasznodért és a – ְלַהָּנָאְת ּוְלטֹוָבְת – ...Menj el magadért... – ֶל ְל
jólétedért. – ְוָׁשם ֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול – Ott nagy néppé teszlek, – ְוַכאן ִאי ַאָּתה זֹוֶכה ְלָבִנים 
– de itt nem lesz gyereked. – ְועֹוד ֶׁשאֹוִדיַע ִטְבֲע ָּבעֹוָלם – Továbbá, ezáltal híressé 
teszlek a világban. 

ֹוי ָּגדֹולְוֶאֶעְׂש ְלג  – …Nagy néppé teszlek... – ְלִפי ֶׁשַהֶּדֶר – Mivel a vándorlás – 
ָׁשה ְּדָבִרים  a – ְמַמֶעֶטת ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה – :három dolognak árt – ּגֹוֶרֶמת ִלְׁש
gyermeknemzésnek, – ּוְמַמֶעֶטת ֶאת ַהָּממֹון – a vagyonnak, –  ֵםּוְמַמֶעֶטת ֶאת ַהּׁש  – és a 
hírnévnek, – ׁש ְּבָרכֹות ַהָּללּו  – :ezért szükség volt e három áldásra – ְלָכ ֻהְזַקק ְלָׁש
ְוַעל  – ,vagyonra – ְוַעל ַהָּממֹון – ,gyerekekre – ַעל ַהָּבִנים – ígéretet kapott – ֶׁשִהְבִטיחוֹ 
 .és hírnévre – ַהֵּׁשם

 A [Midrás] – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – .Vagyonnal – ְּבָממֹון – ...megáldalak... – ַוֲאָבְרֶכ
Brésit rábá alapján1. 

 Az áldások – ַהְּבָרכֹות ְנתּונֹות ְּבָיְד – .és te légy áldássá... – ֶוְהֵיה ְּבָרָכה
átadatnak a te kezedbe. – ַעד ַעְכָׁשו ָהיּו ְבָיִדי –Mostanáig az Én kezemben voltak, – 
 ּוֵמַעְכָׁשו – .és téged – ְואֹוְת – ,Noét – ְוֶאת ֹנחַ  – ,megáldottam Ádámot – ֵּבַרְכִּתי ֶאת ָאָדם
–Mostantól – ַאָּתה ְתָבֵר ֶאת ֲאֶׁשר ַּתְחּפֹוץ – te fogod megáldani azt, akit akarsz. 

גֹוי ָּגדֹולְוֶאֶעְׂש לְ  – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –  – Nagy néppé teszlek – 
ֵהי ַאְבָרָהם  – ,”ezért mondjuk [az Ámidá imában]: „...Ábrahám Istene – ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים ֱא
ֵהי ִיְצָחק – megáldalak – ַוֲאָבְרֶכ  – ,”ezért mondjuk: „...Izsák Istene – ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים ֱא
ֵהי ַיֲעֹקב – naggyá teszem nevedet – ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ  :ezért mondjuk – ֶזה ֶׁשאֹוְמִרים ֱא

„...Jákob Istene”. – ָיכֹול ִיְהיּו חֹוְתִמין ְּבֻכָּלן – Befejezhető-e az áldás mindhármukkal? – 
ְתִמיןְּב חוֹ  – ,és te légy áldássá – ֶוְהֵיה ְּבָרָכה – :Erre az van írva – ַּתְלמּוד לֹוַמר  – veled 
[Ábrahámmal] fejezzük be az áldást2, – א ָבֶהם  .és nem velük – ְו

א ְכָבר ָיָצא ִמָּׁשם ִעם ָאִביו – ...országodból... – ֵמַאְרְצ  Nemde eljött már – ַוֲה
onnan [Úr Kászdimból] apjával együtt, – ּוָבא ַעד ָחָרן – és eljött egészen Cháránig?3 – 
 Távolodj el„ – ִהְתַרֵחק עֹוד ִמָּׁשם – :Hanem így mondta Ő neki – ֶאָּלא ָּכ ָאַמר לוֹ 
mégjobban onnan [Úr Kászdimból] – ְוֵצא ִמֵּבית ָאִבי – és gyere el apád házából 
[Cháránból]!” 

                                                 
1 39:11. 
2 „Áldott vagy Te, Örökkévaló, Ábrahám védelmezője!” 
3 1Mózes. 11:31. 
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א ִגָּלה לֹו  – !arra a földre, amelyet mutatok neked... – ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ 
ְּכֵדי ְלַחְּבָבּה  – ,Nem fedte fel neki rögtön a földet [ahová mennie kell] – ָהָאֶרץ ִמָּיד
 – és adjon neki jutalmat – ְוָלֵתת לֹו ָׂשָכר – ,hogy megkedveltesse a szemében – ְּבֵעיָניו
 – ַּכּיֹוֵצא בוֹ  – .minden egyes [további isteni útmutató] szóért – ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור
Hasonlóképpen: – ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק – „...fiadat, az egyetlent, akit 
szeretsz, Izsákot...”.4 –  ַֹּכּיֹוֵצא בו – És ugyanígy: – ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אֹוַמר ֵאֶלי – „...az 
egyik hegyen, amelyet majd megmutatok neked.”5 –  ְֹוַכּיֹוֵצא בו – Szintén: –  ּוְקָרא
 és intézd hozzá a kiáltványt, amit majd...„ – ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ּדֹוֵבר ֵאֶלי

mondok neked!”6 
 

 )ג, בראשית יב(. ְוִנְבְרכּו ְב ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה ,רַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכי ּוְמַקֶּלְל ָאאֹ 

Megáldom, aki téged áld és megátkozom, aki téged átkoz, és benned 
legyen áldott a föld minden nemzetsége. (1Mózes 12:3.) 

 Számos aggádikus – ֵיׁש ַאָּגדֹות ַרּבֹות – .és benned legyen áldott – ְוִנְבְרכּו ְב
magyarázat létezik erre, –  ְֹוֶזהּו ְּפׁשּוטו – az egyszerű jelentés azonban ez: –  ָאָדם אֹוֵמר
 Legyél olyan, mint„ – ְּתֵהא ְּכַאְבָרָהם – :Egy ember azt mondja a fiának – ִלְבנוֹ 
Ábrahám.” – ְוֵכן – [Ez a kifejezés mindig] ezt jelenti – ָּכל ְוִנְבְרכּו ְב ֶׁשַּבִּמְקָרא –
vönivröchu vöchá [valahányszor megjelenik] a Szentírásban. –  ְַוֶזה מֹוִכיח – A 
következő [kifejezés] bizonyíték erre: – ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר – „Általad fog Izrael 
[népe] áldani, mondván: –  ִה ים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשהְיִׂשיְמ ֱא  – Tegyen Isten téged 
olyanná, mint Efráimot és Menassét.”7 

 
ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו  ,ַוֵּיֶל ִאּתֹו לֹוט הוָ הֹ ַוֵּיֶל ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו יְ 

  )ד, בראשית יב(. ֵמָחָרן

És elment Ávrom, amint szólt hozzá az Örökkévaló és vele ment Lót; 
Ávrom pedig hetvenöt éves volt, midőn elment Chóronból. (1Mózes 12:4.) 

 
 ֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ְוֶאת ָרָכׁשּו ֲאֶׁשר ְרכּוָׁשם ָּכל ְוֶאת ָאִחיו ֶּבן לֹוט ְוֶאת ִאְׁשּתוֹ  ָׂשַרי ֶאת ַאְבָרם ַוִּיַּקח
  )ה, בראשית יב(. ְּכָנַען ַאְרָצה ַוָּיֹבאּו ְּכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ַוֵּיְצאּו ,ְבָחָרן ּוָעׂש

                                                 
4 Uo. 22:2. 
5 Uo. 
6 Joná 3:2. 
7 1Mózes 48:20. Tehát a ְּב ְיָבֵר ,ְוִנְבְרכּו ְב  (vönivröchu vöchá, böchá jöváréch) kifejezés – 

Benned [vagy általad] lesz áldott – arra a személyre vonatkozik, akit az áldás 
megszemélyesít. 
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Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, és minden 
vagyonukat, amit szereztek, és a lelkeket, amelyeket Háránban 
készítettek, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek 
Kánaán földjére. (1Mózes 12:5.) 

ֶׁשִהְכִניסּום ַּתַחת ַּכְנֵפי  – ...amelyeket Háránban készítettek... – ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן
ָרָהם ַאבְ  – ,Vagyis a Söchiná (isteni dicsfény) szárnya alatt vitték be őket – ַהְּׁשִכיָנה
ָרה ְמַגֶּיֶרת ַהָּנִׁשים – Ábrám betérítette [az egyistenhitre] a férfiakat – ְמַגֵּיר ֶאת ָהֲאָנִׁשים  ְוֹשָ
– és Száraj betérítette a nőket, – ּוַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהָּכתּוב – ezért fogalmaz így az Írás – 
 Az egyszerű – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – .mintha készítették volna őket – ְּכִאּלּו ֲעָׂשאּום
magyarázat pedig, – ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות – [az ָעׂשּו (ászá – készítettek) egyenlő a 
szereztékkel, azaz] a szolgálókra és a szolgálónőkre vonatkozik, – ֶׁשָּקנּו ָלֶהם – akiket 
megvettek, –  ְֹּכמו – mint [a következő versben]:8 – ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכבֹוד ַהֶּזה – 
„…szerezte (ászu) ezt az egész gazdagságot”, – ְוִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה ָחִיל – „…mialatt Izráel 
megszerezte erejét”9 – ְלׁשֹון קֹוֶנה ְוכֹוֵנס – a megszerzés és a birtokbavétele kifejezése. 

 
  )ו, בראשית יב(. ָּבָאֶרץ ָאז ְוַהְּכַנֲעִני ,מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְׁשֶכם ְמקֹום ַעד ָּבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַּיֲעֹבר 

Majd áthaladt Ábrám az országon egészen Schem helységig, Móre 
terebintusáig. Akkor még a kánaánita volt ezen a földön. (1Mózes 12:6.)  

ָאֶרץַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ּבָ   – ... Majd áthaladt Ábrám az országon... – ִנְכַנס ְלתֹוָכּה – 
Keresztül haladt rajtaַעד ְמקֹום ְׁשֶכם – ...Schem helységig... – ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְּבֵני ַיֲעֹקב – 
Hogy imádkozzon Jákob fiaiért – ְּכֶׁשָּיֹבאּו ְלִהָּלֵחם ִּבְׁשֶכם – amikor majd harcolni 
jönnek Schembe.10 

 – .Ez [is ugyanúgy] Schem – הּוא ְׁשֶכם – ...Móre terebintusáig... – ֵאלֹון מֹוֶרה
 a Gerizim és – ַהר ְּגִריִזים ְוַהר ֵעיָבל – Megmutatta [Ábrámnak az Örökkévaló] – ֶהְרָאהּו
Évál hegyeket [melyek Schem mellett fekszenek], – ִקְּבלּו ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּׁשם  – ahol majd 
magukra veszik – ְׁשבּוַעת ַהּתֹוָרה – a zsidók a Tóra esküjét.11 

ָהָיה  – .Akkor még a kánaániták voltak ezen a földön... – ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ
 Sém – ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ֵׁשם – Elfoglalják akkor Izrael földjét – הֹוֵל ְוכֹוֵבׁש ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
leszármazottjától, – ֶׁשְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ֵׁשם ָנְפָלה – ugyanis Sém része lett ez, –  ְּכֶׁשִחֵּלק ֹנַח ֶאת
 – ahogy írva van:12 – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,mikor Noé elosztotta a földet fiai között – ָהָאֶרץ ְלָבָניו

ָׁשֵלם ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל  – „És Málkicedek, Sálém királya...” [Málkicedek Sém, Noé fia 
volt, Sálem pedig Jeruzsálem]. – ְלִפיָכ – Ezért – ַוֹּיאֶמר ֶאל ַאְבָרם – ezt mondta az 

                                                 
8 1Mózes 31:1. 
9 4Mózes 24:18. 
10 1Mózes 34. 
11 5Mózes 11:27., 27:11-26. 
12 1Mózes 14:18. 
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Örökkévaló Ábrámnak: – ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת – „A te utódaidnak fogom adni 
ezt a földet!”,13 – ָעִתיד ֲאִני ְלַהֲחִזיָרּה ְלָבֶני – vagyis a jövőben visszaadom ezt fiaidnak, 
 .akik Sém utódai – ֶׁשֵהם ִמַּזְרעֹו ֶׁשל ֵׁשם –

 
. ַהִּנְרֶאה ֵאָליו ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליֹהָוה ,ַוֵּיָרא ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת

 )ז, בראשית יב(

És megjelent az Örökkévaló Ábrámnak és így szólott: „A te 
magzatodnak adom ezt az országot.” És oltárt épített ő ott az 
Örökkévalónak, aki megjelent neki. (1Mózes 12:7.) 

 Hálaadásul] – ַעל ְּבׂשֹוַרת ַהֶּזַרע – .És oltárt épített ő ott – ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבחַ 
születendő] gyermekeinek híréért – ְוַעל ְּבׂשֹוַרת – és azért a hírért, – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – 
[hogy örökölni fogják] Izrael földjét. 

 
ה ָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ֵּבית ֵאל ִמָּים וְ  ,ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳה

 )ח, בראשית יב(. ַליֹהָוה ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיֹהָוה

És onnan tovább ment a hegységbe Bét-Éltől keletre, és felütötte sátrát; 
Bét-Él volt nyugatra, Áj keletre; ott oltárt épített az Örökkévalónak és 
szólította az Örökkévaló nevét. (1Mózes 12:8.) 

 Ez arra utal, hogy] – ָאֳהלוֹ  – .És onnan tovább ment – ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם
továbbvitte14] a sátrát. 

 Vagyis Bét-Éltől – ְּבִמְזָרָחּה ֶׁשל ֵּבית ֵאל – .Bét-Éltől keletre – ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל
keleti [irányba], –  ֵל ְּבַמֲעָרבוֹ ִנְמֵצאת ֵּבית א  – minél fogva Bét-Él [új táborhelyétől] 
nyugatra esett, – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר – és ezért áll az [a szövegben], hogy: – ֵּבית ֵאל ִמָּים – 
„Bét-Él volt nyugatra.” 

ה  – .[sátrát (nőnemben)] (ohálá) ָאֳהָלּה :Itt az áll – ָאֳהָלּה ְּכִתיב – .sátrát – ָאֳה
 a – ָנָטה ֶאת ֹאֶהל ִאְׁשּתוֹ  – először [Ennek pedig az az oka, hogy Ábrám] – ַּבְּתִחָּלה
felesége sátrát verte fel –  ְֹוַאַחר ַּכ ֶאת ֶׁשּלו – és csak utána a sajátját.15 

 – ,Profetikus látomása volt arról – ִנְתַנֵּבא – .ott oltárt épített – ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבחַ 
 ott [átmeneti] vereséget fognak – ְלִהָּכֵׁשל ָׁשם – hogy leszármazottai – ֶׁשֲעִתיִדין ָּבָניו
                                                 
13 Uo. 12:7. 
14 A ְוֶיְעַּתק (vöjeták) azt jelentené, hogy „tovább ment/elköltözött”, vagyis az ige magára a 

cselekvőre utalna. A ַוַּיְעֵּתק (vájáték) ezzel szemben azt jelenti, hogy 
„elvitt/elköltöztetett” valami mást. 

15 A szó ilyen formában, de eltérő pontozással jelentheti ugyan a „sátrát” hímnemű alakját 
is, mivel azonban ez a betűrend (amennyiben a pontozástól eltekintünk) inkább jelöli a 
nőnemű alakot, ezért Rási az értelmezésnél is ebből indul ki, vagyis azt állítja, hogy 
ábrám először a felesége sátrát verte fel, összhangban a Bölcsek tanításával (Chulin 
84b.): „Egy férfinak a feleségét még önmagánál is jobban kell tisztelnie.” 
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szenvedni – ַעל ֲעֹון ָעָכן – Áchán vétke16 miatt, – ְוִהְתַּפֵּלל ָׁשם ֲעֵליֶהם – ezért imádkozott 
értük azon a helyen. 

 
 )ט, בראשית יב(. ם ָהלֹו ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבהַוִּיַּסע ַאְברָ 

És Ábrám tovább haladt, folyvást dél felé. (1Mózes 12:9.) 

יֹוֵׁשב ַּכאן  – .Szakaszonként – ִלְפָרִקים – .tovább haladt, folyvást – ָהלֹו ְוָנסֹועַ 
ְונֹוֵסַע  – ,Nagyjából egy hónapot töltött el [az egyes állomáshelyeken] – ֹחֶדׁש אֹו יֹוֵתר
 és valahol máshol verte fel a – ְונֹוֶטה ָאֳהלֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר – ,majd továbbutazott – ִמָּׁשם
sátrát. – ְוָכל ַמָּסָעיו ַהֶּנְגָּבה – De végig dél felé tartott, – ָלֶלֶכת ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – úti 
[célja] Erec Jiszráél déli része lévén, – ְוִהיא ְלַצד ְירּוָׁשַלִים – ami Jeruzsálem irányában 
van, – ֶׁשִהיא ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ְיהּוָדה – amely Jehuda területén [fekszik], –  ֶׁשָּנְטלּו ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל
 a – ַהר ַהּמֹוִרָּיה – ,aki [a maga örökrészét] Erec Jiszráél déli [részén] kapta – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
Mórijá hegye felé [tartott Ábrám], –  ֶֹׁשִהיא ַנֲחָלתו – amely az ő [Jehuda] birtokában 
van. 

 
 )י, בראשית יב(. ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ ,ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ

Éhség volt az országban és Ábrám lement Egyiptomba, hogy ott 
tartózkodjék, mert súlyos volt az éhség az országban. (1Mózes 12:10.) 

 Csak abban az – ְּבאֹוָתּה ָהָאֶרץ ְלַבָּדּה – .Éhség volt az országban – ָרָעב ָּבָאֶרץ
országban.17 –  ְֹלַנּסֹותו – [Mégpedig azért, hogy Isten] próbára tegye őt [Ávrámot], – 
 – ,vajon kételkedni fog-e Isten szavaiban – ִאם ְיַהְרֵהר ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 – ,Aki felszólította őt, hogy menjen el Kánaán országába – ֶׁשָאַמר לֹו ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען

יאֹו ָלֵצאת ִמֶמָּנהְוַעְכָׁשו ַמִּׂש   – most pedig arra kényszeríti, hogy elhagyja azt. 
 

 ַמְרֶאה ְיַפת ִאָּׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ָנא ִהֵּנה ִאְׁשּתוֹ  ָׂשַרי ֶאל ַוֹּיאֶמר ,ִמְצָרְיָמה ָלבֹוא ִהְקִריב ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי
  )יא, בראשית יב( .ָאּתְ 

És történt, hogy amidőn közelébe ért Egyiptomnak, így szólott 
feleségéhez, Szárajhoz: Íme látom, milyen szép ábrázatú asszony vagy. 
(1Mózes 12:11.)  

                                                 
16 Amikor az izraeliták bevették Jerikót, Jehósua beszentelte az összes hadizsákmányt. 

Áchán és még sokan mások az izraeliták közül loptak a zsákmányból, s ezzel bűnt 
követtek el. Ábrám most azért imádkozott Istenhez, hogy e bűn miatt Izrael ne 
szenvedjen totális vereséget. 

17 Ha az állna a szövegben: ְּבֶאֶרץ (böerec), az azt jelentené: „az egész világon”. ָּבָאֶרץ 
(báárec) ellenben azt jelenti: „Abban az országban”. 
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 A Midrás aggádikus – ִמְדַרׁש ַאָּגָדה – Íme látom...18… – ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי
magyarázata a következő: – א ִהִּכיר ָּבּה  Eleddig nem volt tudatában [az – ַעד ַעְכָׁשו 
asszony szépségének], – ִמּתֹו ְצִניעּות ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם – mert mindketten nagyon 
szemérmesek voltak. – ְוַעְכָׁשו ִהִּכיר ָּבּה ַעל ְיֵדי ַמֲעֶׂשה – Most azonban „észrevette” az 
asszonyt egy eseménynek köszönhetően.19 –  ָבר ַאֵחרָּד  – Egy másik magyarázat: – 
 A természet rendje az, hogy az utazás viszontagságai – ִמְנַהג ָהעֹוָלם ֶׁשַעל ְיֵדי טֹוַרח ַהֶּדֶר

miatt – ָאָדם ִמְתַּבֶּזה – az ember elveszíti vonzerejét, – ְוֹזאת ָעְמָדה ְּבָיְפָיּה – ő (Száraj) 
azonban megőrizte szépségét. – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – De e vers egyszerű magyarázata 
a következő: – ִהֵּנה ָנא ִהִּגיַע ַהָּׁשָעה – Íme látom, hogy itt az ideje – ֶׁשֵּיׁש ִלְדאֹוג ַעל ָיְפֵי – 
aggódni a szépséged miatt. – ָיַדְעִּתי ֶזה ָיִמים ַרִּבים – Jó ideje tudom már, –  ִּכי ְיַפת ַמְרֶאה
 most – ְוַעְכָׁשו ָאנּו ָּבִאים ֵּבין ֲאָנִׁשים ְׁשחֹוִרים ּוְמכֹוָעִרים – ,hogy gyönyörű vagy – ָאּתְ 
azonban sötét és visszataszító emberek közé fogunk érkezni, – ֲאֵחיֶהם ֶׁשל ּכּוִׁשים – a 
kusiták testvérei közé, –  א ֻהְרְּגלּו ְּבִאָּׁשה ָיָפהְו  – akik nicsenek hozzászokva, hogy ilyen 
szép nőt lássanak. –  ְֹודֹוֶמה לו – Egy ehhez hasonló példa:20 – ִהֶּנה ָּנא ֲאֹדַני סּורּו ָנא – 
„Íme, kérlek benneteket Uraim, térjetek be”.21 

 
  )יב, בראשית יב(. ְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָת ְיַחּיּו ,ְמרּו ִאְׁשּתֹו ֹזאתְוָהָיה ִּכי ִיְראּו ֹאָת ַהִּמְצִרים ְוָא

És lesz, ha majd látnak téged az egyiptomiak azt mondják: felesége az; 
és engem megölnek, téged pedig életben hagynak (1Mózes 12:12.) 

 
  )יג, בראשית יב(. ֲעבּוֵר ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְלַמַען ִייַטב ִלי בַ  ,ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאּתְ 

Mondd, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen a te réveden, és 
életben maradjak általad. (1Mózes 12:13.) 

 – ִיְּתנּו ִלי ַמָּתנֹות – .hogy jó sorom legyen a te réveden – ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵר
Hogy ajándékokat adjanak nekem. 

 
 )יד, בראשית יב(. ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי ָיָפה ִהוא ְמֹאד ,ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה

És történt, hogy midőn Ábrám Egyiptomba ért, látták az egyiptomiak az 
asszonyt, hogy igen szép. (1Mózes 12:14.) 

                                                 
18 Hogy lehet, hogy annyi év házasság után Ávrámnak először tűnik fel Száraj szépsége? 
19 A Tánchumá elbeszéli, hogy egy folyóhoz értek, amelynek vizében Ávrám megpillantotta 

felesége tükörképét, és ekkor ébredt rá, milyen gyönyörű is az asszony. 
20 Vagyis ahol a ָנא (ná) „ímé”-nek van fordítva, jóllehet rendszerint egy kérést bevezető 

szóként, „kérlek / légy szíves” értelemben szokták fordítani. 
21 1Mózes 19:2. 
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 És történt, hogy midőn Ábrám Egyiptomba – ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה
ért.22 – ָהָיה לֹו לֹוַמר ְּכבֹוָאם ִמְצָרְיָמה – Itt az kellene hogy álljon: „Midőn Egyiptomba 
értek.” – ֶאָּלא ִלֵּמד – Ebből azonban megtudhatjuk, –  ְֵתָבהֶׁשִהְטִמין אֹוָתּה ּב  – hogy 
[Ábrám] elrejtette [Szárajt] egy ládába, – ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָּתְבעּו ֶאת ַהֶּמֶכס – és amikor 
követelték tőle a határvámot, – ָּפְתחּו ְוָראּו אֹוָתּה – felnyitották [a ládát], és 
megpillantották benne [Szárajt]. 

 
 )טו, בראשית יב(. ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה ,ה ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל ַּפְרֹעהַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹ 

És látták őt Fáraó nagyjai és eldicsérték őt Fáraónak; erre elvitték az 
asszonyt Fáraó házába. (1Mózes 12:15.) 

 Egymás – ִהְללּוָה ֵביֵניֶהם – .és eldicsérték őt Fáraónak – ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל ַּפְרֹעה
között dicsérték [Szárajt]23 – לֹוַמר ֲהגּוָנה זֹו ַלֶּמֶל – mondván: „Ez [a nő] méltó a 
királyhoz.” 

 
. ַוְיִהי לֹו ֹצאן ּוָבָקר ַוֲחֹמִרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפֹחת ַוֲאֹתֹנת ּוְגַמִּלים ,ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה

 )טז, ראשית יבב(

És Ábrámmal jót tett ő miatta és voltak neki juhai, marhái és szamarai, 
szolgái és szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. (1Mózes 12:16.) 

 az egyes szám] – ַּפְרֹעה ַּבֲעבּוָרּה – .És Ábrámmal jót tett – ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב
harmadik személy] Fáraóra [utal]; miatta [azaz Száraj miatt]. 

 
 )יז, בראשית יב(. ַעל ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ,ַוְיַנַּגע ְיֹהָוה ֶאת ַּפְרֹעה ְנָגִעים ְּגֹדִלים ְוֶאת ֵּביתוֹ 

És az Örökkévaló nagy csapásokkal sújtotta Fáraót meg házát, Száraj, 
Ábrám felesége miatt. (1Mózes 12:17.) 

ְוגֹוֵמר' ַוְיַנַּגע ה  – És az Örökkévaló nagy csapásokkal sújtotta. –  ְּבַמַּכת
 amely – ֶׁשַהַּתְׁשִמיׁש ָקֶׁשה לוֹ  – ,Egy olyan bőrbetegséggel sújtotta őt [Isten] – ָרֲאָתן ָלָקה
miatt nehezére esett a nemi érintkezés. 

 ahogy a Tárgum [,Ezt úgy kell értelmezni] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .meg házát – ְוֶאת ֵּביתוֹ 
[vonatkozó részében áll]: – ְוַעל ֱאַנׁש ֵּביֵתיּה – „és házának népét”. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A 

                                                 
22 Rási csodálkozik, miért nem említi ezen a helyen a szöveg Szárajt. S noha az előző 

versekben csupán Ávrámot említi a szöveg, itt, ahol az elbeszélés Szárajjal foglalkozik, 
nem lett volna szabad kihagyni az asszony nevét. 

23 Azaz nem közvetlenül Fáraó előtt dicsérték őt. Rási erre abból a tényből következtet, 
hogy ellentétben az Ávimelechhel történt incidenssel (1Mózes 20:2), ahol a király 
maga elé hívatta Szárajt, itt az áll a szövegben: ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה (vátukách háisá), „Elvitték 
az asszonyt”. Vagyis a kezdeményezés nem Fáraótól, hanem minisztereitől eredt. 
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midrási értelmezés [pedig a következő]: – ְלַרּבֹות ְּכָתָליו ַעּמּוָדיו ְוֵכָליו – [a  ְֹוֶאת ֵּביתו (vöet 
béto)-ba] beleértendők [a ház] falai, oszlopai és a háztartási eszközök [is]. 

 szavainak [Száraj] [:Jelentése] – ַעל ִּפי ִּדּבּוָרּה – Száraj… miatt.24 – ַעל ְּדַבר ָׂשַרי
megfelelően; – אֹוֶמֶרת ַלַּמְלָא ַה – [Száraj ugyanis] azt mondja az angyalnak: „Sújts le 
[rá]!”, – ְוהּוא ַמֶּכה – és [az angyal] lesújt [rá]. 

 
א ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּת ִהוא ,ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי , בראשית יב(. ָלָּמה 

  )יח

És hivatta Fáraó Ávromot és mondta: Mit tettél velem? Miért nem adtad 
tudtomra, hogy feleséged ő? (1Mózes 12:18.) 

 
  )יט, בראשית יב(. ְוַעָּתה ִהֵּנה ִאְׁשְּת ַקח ָוֵל ,ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא ָוֶאַּקח ֹאָתּה ִלי ְלִאָּׁשה

Miért mondtad: ‘Ő a húgom!’ – és én elvettem magamnak feleségül; 
most pedig itt a feleséged, vedd és menj!” (1Mózes 12:19.) 

א ַּכֲאִביֶמֶל ֶׁשָאַמר לוֹ  – !vedd [őt] és menj – ַקח ָוֵל  – Ellentétben 
Ávimelechhel, aki azt mondta neki: – ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶני – „Íme országom előtted 
van.”25 –  ֶֹאָּלא ָאַמר לו – [Fáraó] ezzel szemben azt mondta neki: – ֵל ְוַאל ַּתֲעמֹוד – 
„Menj, ne maradj itt [tovább], – ֶׁשַהִּמְצִרים ְׁשטּוֵפי ִזָּמה ֵהם – mert az egyiptomiakban 
túlteng a bujaság,” – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ְוִזְרַמת סּוִסים ִזְרָמָתם – „Magömlésük 
lovak magömlése.”26 

 
 )כ, בראשית יב(. ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לוֹ  ,ְיַצו ָעָליו ַּפְרֹעה ֲאָנִׁשיםוַ 

És Fáraó melléje rendelt embereket, ezek elkísérték őt és feleségét és 
mindenét, amije volt. (1Mózes 12:20.) 

אֹודֹוָתיוַעל  – .melléje rendelt – ַוְיַצו ָעָליו  – [az ָעָליו (áláv) itt azt jelenti, hogy] 
őt illetően [rendelkezett Fáraó], –  ְֹלַׁשְּלחֹו ּוְלָׁשְמרו – [vagyis, hogy] védelmezzék és 
kísérjék ki [Ábrámot az országból] . 

 :A Tárgum szerint [is] – ְּכַתְרּגּומֹו ְוַאְלִויאּו – ezek elkísérték őt.27 – ַוְיַׁשְּלחּו
„Elkísérték őt.” 

 

                                                 
24 Arra, hogy „miatt”, rendszerint a ַּבֲעבּור (báávur) vagy a ִּבְגַלל (biglál) szavakat szokták 

használni; a ְּדַבר ָׂשַרי (dvár Száráj) szó szerint azt jelenti, hogy „Száraj szava”. 
25 1Mózes 20:15 – „…ahol tetszik neked, ott telepedj le.” 
26 Jechezkél 23:20. 
27 A ָׁשַלח (sálách) néha jelentheti azt, hogy kilakoltat, kidob, kikerget. Itt azonban eltérő 

jelentéssel szerepel. 
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 )א, בראשית יג(. ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה

Ezután Ábrám fölment Egyiptomból, ő és felesége és vele mindene, 
amije volt, és Lót is délnek. (1Mózes 13:1.) 

ַּיַעל ַאְבָרם ְוגֹוֵמר ַהֶּנְגָּבהוַ   – Ezután Ábrám fölment... délnek.28 –  ָלֹבא ִלְדרֹוָמּה
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  – ,Erec Jiszráél déli [országrészébe] érkezett [:Jelentése] – ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ַהֶּנְגָּבהָהלֹו ְוָנסֹוַע  – :ahogyan az fentebb is szerepelt – ְלַמְעָלה  – „haladt, folyvást dél 
felé,”29 – ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה – [azaz] a Mórijá hegye felé. – ּוִמָּכל ָמקֹום ְּכֶׁשהּוא הֹוֵל – Ugyanis 
amikor az ember az útját – ִמִּמְצַרִים ְלֶאֶרץ ְּכַנַען – Egyiptomból Kánaán országa felé 
veszi, –  ָפֹון הּוא ְמַהֵּלִמָּדרֹום ַלּצ  – dél felől észak felé utazik, –  ֶׁשֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל
 – ְּכמֹו ֶׁשּמֹוִכיַח ַּבַּמָּסעֹות – ,mivel Egyiptom Erec Jiszráéltől délre [fekszik] – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
mint az kiderül a „vándorlásokból”30 – ּוִבְגבּוֵלי ָהָאֶרץ – és Erec Jiszráél határainak 
[taglalásából].31 

 
 )ב, בראשית יג(. ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב ,ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמֹאד

És Ábrám igen gazdag volt jószágban, ezüstben és aranyban. (1Mózes 
13:2.) 

 roskadozott a [rengeteg] [Azaz] – ָטעּון ַמָּׂשאֹות – .igen gazdag – ָּכֵבד ְמֹאד
málhától. 

 
ה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין  ,ַוֵּיֶל ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם ָאֳה

 )ג, בראשית יג(. ָהָעי

És folytatta útját déltől egészen Bét-Élig, addig a helyig, ahol sátra 
kezdetben volt, Bét-Él és Áj között; (1Mózes 13:3.) 

 hogy amikor [,Ez azt jelzi] – ְּכֶׁשָחַזר – .És folytatta útját – ַוֵּיֶל ְלַמָּסָעיו
visszatért – ִמִּמְצַרִים ְלֶאֶרץ ְּכַנַען – Egyiptomból Kánaán országába, –  ָהָיה הֹוֵל ְוָלן
 ahol – ֶׁשָּלן ָּבֶהם ַּבֲהִליָכתֹו ְלִמְצַרִים – ,ugyanazokban a fogadókban szállt meg – ַּבֲאְכַסְניֹות
korábban Egyiptom felé utaztában megszállt. – ִלֶּמְד ֶּדֶר ֶאֶרץ – Ez arra tanít, hogy a 
jómodor [megkívánja], –  ֹא ְיַׁשֶּנה ָאָדם ֵמֲאְכַסְנָיה ֶׁשּלו  hogy az ember ne váltogassa a – ֶׁש

                                                 
28 Ebből arra következtethetnénk, hogy Ábrám déli irányban utazott. De a 3. versben ezt 

találjuk:  ֶֶגבַוֵּיֶל ְלַמָּסָעיו ִמּנ  (vájélech lömászááv minegev) – „és folytatta útját déltől” –, 
ami viszont északi irányú haladásra utal. 

29 1Mózes 12:9. 
30 A zsidók 40 évig tartó pusztai vándorlásából (4Mózes 33.). 
31 Uo. 34. 
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szálláshelyét.32 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ַּבֲחָזָרתֹו ָּפַרע ַהָּקפֹוָתיו – A 
visszaúton fizette ki korábbi adósságait33. 

 Egyiptomtól, [és ez azért szerepel [:Jelentése] – ֶאֶרץ ִמְצַרִים – .déltől – ִמֶּנֶגב
úgy, hogy  ֶּנֶגבִמ  (minegev),] – ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ְּכַנַען – [mert Egyiptom] Kánaán 
országától délre [terül el]. 

 
 )ד, בראשית יג(. ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ,ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה

...az oltár helyéig, amelyet ott első ízben emelt. És szólította ott Ábrám 
az Örökkévaló nevét. (1Mózes 13:4.) 

 – .amelyet ott első ízben emelt. És szólította – ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה
'ַוֲאֶׁשר ָקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם ה  – És ahol [annak idején] „szólította Ábrám az Örökkévaló 
nevét”. – ְוַגם ֵיׁש לֹוַמר – [Ám a mondat] úgy is érthető, – ַוִּיְקָרא ָׁשם ַעְכָׁשו ְּבֵׁשם ה'  – 
hogy „Ábrám most34 szólította ott az Örökkévaló nevét”. 

 
 )ה, בראשית יג(. ָהָיה ֹצאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים ,ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵל ֶאת ַאְבָרם

De Lótnak is, aki Ábrámmal vándorolt, volt nyája, marhái és sátrai. 
(1Mózes 13:5.) 

 És minek – ִמי ָּגַרם ֶׁשָהְיָתה לֹו ֹזאת – .aki Ábrámmal vándorolt – ַהֹהֵל ֶאת ַאְבָרם
köszönhette ezt, [vagyis a gazdagságát]? – ֲהִליָכתֹו ִעם ַאְבָרם – Annak, hogy 
Ábrámmal együtt vándorolt. 

 
א ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו א ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ,ְו  )ו, בראשית יג(. ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ְו

És az ország nem bírta el őket, hogy együtt lakhattak volna, mert nagy 
volt vagyonuk és nem tudtak együtt lakni. (1Mózes 13:6.) 

א ָנָׂשא אֹוָתםְו  – [az ország] nem bírta el őket. – א ָהְיָתה ְיכֹוָלה ְלַהְסִּפיק  – 
[Vagyis] nem volt képes [elegendő] – ִמְרֶעה ְלִמְקֵניֶהם – legelőt biztosítani a jószágaik 
számára. – ְוָלׁשֹון ָקָצר הּוא – A kifejezés rövidített, –  ִיף ָעָליוְוָצִרי ְלהֹוס  – s [ezért] egy 
kiegészítő [szóra] van szükség: – א ָנָׂשא אֹוָתם ִמְרֵעה ָהָאֶרץ  az ország legelői nem„ – ְו

                                                 
32 Részint a fogadós érdekében, nehogy gyanú merüljön fel személyének vagy fogadójának 

alkalmasságát illetően; részint pedig a szállóvendég érdekében, nehogy az terjedjen el 
róla, hogy olyan faramuci alak, hogy kétszer nem adnak neki szállást ugyanazon a 
helyen (Éráchin 16b.). 

33 Azokat, amelyeket még Egyiptomba menet csinált. 
34 Azaz visszatértekor. 
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bírták el őket”. – א ָנָׂשא א ָנָׂשא A szövegben ezért áll a – ְלִפיָכ ָּכַתב ְו  – (völo nászá) ְו
 hímnemben.35 – ִּבְלׁשֹון ָזָכר

 
בראשית ( .ָּבָאֶרץ ֹיֵׁשב ָאז ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ,לֹוט ִמְקֵנה ֹרֵעי ּוֵבין ַאְבָרם ִמְקֵנה ֹרֵעי ֵּבין ִריב ַוְיִהי
  )ז, יג

És civódás volt Ábrám jószágának pásztorai és Lót jószágának pásztorai 
közt; a kánaániták és periziták akkor az országban laktak. (1Mózes 13:7.)  

 Mert Lót – ְלִפי ֶׁשָהיּו רֹוָעיו ֶׁשל לֹוט ְרָׁשִעים – ...És civódás volt – ַוְיִהי ִריב
pásztorai aljasok voltak, – ּוַמְרִעים ְּבֶהְמָּתם ִּבְׂשדֹות ֲאֵחִרים – és mások földjein legeltették 
az állataikat. – ִחים אֹוָתםְורֹוֵעי ַאְבָרם מֹוִכי  – [Amikor] Ábrám pásztorai megszídták őket 
ִנְּתָנה ָהָאֶרץ  – :ők így válaszoltak – ְוֵהם אֹוְמִרים – ,amiért lopást követtek el – ַעל ַהֶּגֶזל –
ְולֹוט ֶּבן  – ,Ez a föld Ábrámnak adatott, akinek nincs örököse„ – ְלַאְבָרם ְולֹו ֵאין יֹוֵרׁש

ִחיו יֹוְרׁשוֹ ָא  – [tehát] Lót, az unokaöccse, az örököse, – ְוֵאין ֶזה ֶּגֶזל – ezért ez nem 
számít lopásnak.” – ְוַהָּכתּוב אֹוֵמר ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז ֹיֵׁשב ָּבָאֶרץ – A versben azonban ez 
áll: „a kánaániták és periziták akkor az országban laktak,” – א ָזָכה ָבּה ַאְבָרם ֲעַדִיין  – ְו
vagyis Ábrám még nem birtokolta azt. 

 
ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים  ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶני ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרֶעי

 )ח, בראשית יג(. ֲאָנְחנּו

És Ábrám így szólt Lóthoz: „Ne legyen, kérlek, viszály köztem és közted, 
pásztoraim és pásztoraid között, hisz testvérek vagyunk. (1Mózes 13:8.) 

 – .rokonok [:Itt azt jelenti] – ְקרֹוִבים – .hisz testvérek vagyunk – ֲאָנִׁשים ַאִחים
ִמין ִּבְקַלְסֵּתר ָּפִניםּדוֹ  – :A midrás szerint pedig – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה  – hasonló arcvonásaik 
voltak.36 

 
א ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶני ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי בראשית (. ִאם ַהְּׂשֹמאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה ,ֲה

 )ט, יג

Nincs-e előtted az egész ország? Válj el, kérlek, tőlem; ha te balra mégy, 
én megyek jobbra, ha te jobbra mégy, én megyek balra.” (1Mózes 13:9.) 

ְּבֹכל ֲאֶׁשר  – ha te balra [mégy], én [megyek] jobbra.37 – ִאם ַהְּׂשֹמאל ְוֵאיִמָנה
א ֶאְתַרֵחק ִמְּמ – ,bárhol telepszel is meg [:Jelentése] – ֵּתֵׁשב  – én nem távolodom el 
tőled messzire, – ְוֶאֱעמֹוד ְל – hanem ott leszek melletted – ְלָמֵגן ּוְלֵעֶזר – pajzsként és 

                                                 
35 Ugyanis a א ָנָׂשא  .re (legelő) utal, és az hímnemű szó-(mire) ִמְרֶעה a (völo nászá) ְו
36 Ami megszokott dolog fivérek esetében. 
37 Ábrám épp az imént fejezte ki Lót iránti testvéri érzését. Akkor most meg egyszerre 

miért látszik úgy, mintha teljesen el akarna szakadni tőle? 
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segítőként. –  ְֹוסֹוף ָּדָבר ֻהְצַר לו – A végén valóban szüksége is volt rá38, – ֶׁשֶּנֱאַמר – 
amint írva van: –  ֵֹמרַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ְוגו  – „És midőn Ábrám meghallotta, 
hogy testvére fogságba jutott.”39 

 Jobb felé„ [:Jelentése] – ַאְיִמין ֶאת ַעְצִמי – én [megyek] jobbra.40 – ְוֵאיִמָנה
veszem az irányt”41, – ְּכמֹו ְוַאְׂשְמִאיָלה – amiképpen a ְוַאְׂשְמִאיָלה (vöászmilá) [is azt 
jelenti, hogy] – ַאְׂשְמִאיל ֶאת ַעְצִמי – „bal felé veszem az irányt”. – ְוִאם ֹּתאַמר – Ha azzal 
az ellenvetéssel élnél, – ָהָיה לֹו ִלָּנֵקד ְוַאְיִמיָנה – hogy akkor ְוַאְיִמיָנה (vöáminá)-nak 
kellett volna vokalizálni42, – ָּכ ָמִצינּו ְּבָמקֹום ַאֵחר – [akkor erre azt válaszolhatnánk 
neked, hogy a Szentírás] egy másik helyén hasonlóan azt találjuk, – ִאם ִאׁש ְלֵהִמין – 
[hogy] „Kitérhet-e jobbra az ember?”43, – ְוֵאין ָנקּוד ְלַהְיִמין – és ott sem ְלַהְיִמין 
(löhámin) szerepel. 

 
ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיֹהָוה ֶאת ְסֹדם ְוֶאת  ,ְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקהַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוּיַ 

 )י, בראשית יג(. ֲעֹמָרה ְּכַגן ְיֹהָוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ֹצַער

Erre Lót felemelte szemeit és látta, hogy a Jordán egész síksága csupa 
bővizű föld, mielőtt az Örökkévaló elpusztította Szodomát és Gomorát; 
olyan volt mint az Örökkévaló kertje, mint Egyiptom országa, Cóár felé. 
(1Mózes 13:10.) 

 Folyóvizekben gazdag – ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים – .csupa bővizű föld – ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה
vidék. 

ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה' ִלְפֵני ַׁשֵחת ה  – mielőtt az Örökkévaló elpusztította 
Szodomát és Gomorát. – ָהָיה אֹותֹו ִמיׁשֹור – Az a síkság… – ְּכַגן ה'  – olyan volt 
mint az Örökkévaló kertje, – ָלִאיָלנֹות – már ami a fákat illeti… [és] – ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים 
– mint Egyiptom országa, – ִלְזָרִעים – már ami a gabonát és a zöldségeket illeti. 

ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ּדֹוְרָׁשּה  – .Cóárig [:Jelentése] – ַעד ֹצַער – .Cóár felé – ֹּבֲאָכה ֹצַער
 Mivel telve voltak – ַעל ֶׁשָהיּו ְׁשטּוֵפי ִזָּמה – .A Midrás ezt44 pejoratívan értelmezi – ִלְגַנאי

                                                 
38 Azaz Lótnak szüksége volt Ábrám segítségére. 
39 1Mózes 14:14. És Ábrám Lót segítségére sietett. 
40 A ִהְפִעיל (hif’il) [műveltető] igei paradigma jövő idejű egyes számú alakjának szó eleji א-jét 

rendszerint pátách-hal vokalizáljuk, azaz ַא-nak ejtjük. Ezzel összhangban itt ְוֵאיִמָנה 
(vöájminá)-nak kellene állnia. 

41 Tk. „jobb felé orientálom magam”, mivel műveltető alakról van szó. 
42 A szabályos ִהְפִעיל (hif’il) vokalizációnak megfelelően. 
43 2Sámuel 14:19. 
44 A vers minden egyes utalását. 
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bujasággal, – ָּבַחר לֹו לֹוט ִּבְׁשכּוָנָתם – azért esett Lót [és háza népének] választása erre 
a vidékre.45 – ְּבַמֶּסֶכת הֹוָריֹות – A [Talmud] Horájot traktátus alapján46. 

 
 )יא, בראשית יג(. ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו ,םַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקדֶ 

Lót tehát a Jordán egész síkságát választotta magának; és Lót elvonult 
keletről és ők elváltak egymástól. (1Mózes 13:11.) 

 síkság”, ahogy a Tárgum„ [Jelentése] – ִמיׁשֹור ְּכַתְרּגּומוֹ  – .síkságát – ִּכַּכר
fordítja. 

 ְוָהַל לֹו ְלַמֲעָרבֹו ֶׁשל ַאְבָרם – ,Elvált Ábrámtól – ָנַסע ֵמֵאֶצל ַאְבָרם – .keletről – ִמֶּקֶדם
– és elindult Ábrám [táborhelyétől] nyugat felé, – ִנְמָצא נֹוֵסַע ִמִּמְזָרח ַלַּמֲעָרב – 
következésképpen kelet-nyugati irányban haladva. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási 
értelmezés47 [a következő]: – ִהִּסיַע ַעְצמֹו ִמַּקְּדמֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם – eltávolodott attól, Aki 
[létében] megelőzi a világot, – ָהיו א ֵּבא א ְּבַאְבָרם ְו  mondván: „Nem – ָאַמר ִאי ֶאְפִׁשי 
akarom sem Ábrámot, sem az ő Istenét.” 

 
 )יב, בראשית יג(. ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסֹדם ,ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

Ábrám letelepedett Kánaán országában, Lót pedig a síkság városaiban 
telepedett le és elvitte sátrait egész Szodomáig. (1Mózes 13:12.) 

ְלרֹוָעיו  – sátrakat vert fel [:Jelentése] – ָנָטה ֹאָהִלים – .és elvitte sátrait – ַוֶּיֱאַהל
 .egészen Szodomáig – ַעד ְסדֹום – a pásztorainak és a jószágának – ּוְלִמְקֵנהּו

 
  )יג, בראשית יג( .ְמֹאדַליֹהָוה  ,ְוַחָּטִאים ָרִעים ְסֹדם ְוַאְנֵׁשי 

Csakhogy Szodoma népe igen erkölcstelen volt, és nagyon vétkezett az 
Örökkévaló ellen. (1Mózes 13:13.) 

 – ...Csakhogy Szodoma népe igen erkölcstelen volt – ְוַאְנֵׁשי ְסדֹום ָרִעים
א ִנְמַנע לֹוט ִמִּלְׁשּכֹון ִעָּמֶהם  És Lót mégsem vonakodott attól, hogy – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
közöttük lakjon. [Miért említi itt az Írás, hogy a szodomiták gonoszak voltak?] – 
 – ֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב – :Bölcseink ebből arra következtettek, hogy – ְוַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמַּכאן
„A bűnösök neve semmivé lesz”48, [azaz a gonoszakról csakis elítélően lehet 
beszélni, ha említést teszünk róluk, akkor gonoszságukról is szót kell ejteni]. 

                                                 
45 Azaz Szodomára és Gomorára. 
46 10b. 
47 A ִמֶּקֶדם (mikedem) értelmezése, amely értelmezhető úgy is, mint valaki, aki megelőz 

valaki/valami mást a létezésben. 
48 Példabeszédek 10:7. A vers egyszerű jelentése az, hogy nevük feledésbe merül, ahogyan 

azt Rási is állítja az ehhez a vershez fűzött kommentárjában.  
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 ”erkölcstelen... [Mi a különbség az „erkölcstelen” és a „vétkezett… – ָרִעים
között?] – ְּבגּוָפם – Testi dolgokban; ְוַחָּטִאים – …vétkezett... –  ָםְּבָממֹונ  – Vagyoni 
dogokban.49 

ְמֹאד' ַלה  – …nagyon… az Örökkévaló ellen. – יֹוְדִעים ִרּבֹוָנם – Ismerik 
Urukat, –  ֹּוִמְתַּכְּוִנים ִלְמרֹוד ּבו – és készakarva lázadnak Ellene. 

 
 ,ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ַויֹהָוה ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה

 )יד, בראשית יג(. ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה

És az Örökkévaló szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tőle: „Emeld fel 
szemed és nézz le arról a helyről, ahol vagy, északra és délre, keletre és 
nyugatra, (1Mózes 13:14.) 

 Amíg a – ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָרָׁשע ִעּמוֹ  – .miután Lót elvált tőle – ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט
gonosz ember vele volt, – ָהָיה ַהִּדּבּור ּפֹוֵרׁש ִמֶּמּנּו – [Isten] Szava megvonatott tőle. 

 
  )טו, בראשית יג(. ֲע ַעד עֹוָלםּוְלַזְר  ,ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ְל ֶאְּתֶנָּנה

mert az egész országot, amelyet látsz, neked adom és a te magzatodnak 
örökre (1Mózes 13:15.) 

 
. ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲע ִיָּמֶנה ,ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

  )טז, בראשית יג(

Magzataidat pedig oly számossá teszem, mint a föld pora, ha valaki 
megszámlálhatja a föld porát, akkor magzataidat is meg lehet számlálni. 
(1Mózes 13:16.) 

ְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶלָעָפר  – .ha valaki [képes megszámlálni] – ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש
ָּמנֹותְלהִ   – Amiképpen a porszemeket képtelenség megszámlálni, – א ִיָּמֶנה  – ָּכ ַזְרֲע 

azonképpen ivadékaidat sem lehet majd számba venni. 
 

  )יז, בראשית יג(. ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה ,קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה

Kelj fel, járd be az országot hosszában és széltében, mert neked adom 
azt (1Mózes 13:17.) 

 
ֵני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון   )יח, בראשית יג(. ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליֹהָוה ,ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ַוָּיֹבא ַוֵּיֶׁשב ְּבֵא

                                                 
49 Az Onkelosz-féle fordítás ezt a két dolgot éppen fordítva értelmezi. 
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És Ábrám elvitte sátrait és eljutott és letelepedett Mamré terebintusai 
mellé, amelyek Hebronban vannak és ott oltárt épített az 
Örökkévalónak. (1Mózes 13:18.) 

 egy személy neve.50 [Ez] – ֵׁשם ָאָדם – .Mamré – ַמְמֵרא
 

 .ּגֹוִים ֶמֶל ְוִתְדָעל םֵעילָ  ֶמֶל ְּכָדְרָלֹעֶמר ,ֶאָּלָסר ֶמֶל ַאְריֹו ִׁשְנָער ֶמֶל ַאְמָרֶפל ִּביֵמי ַוְיִהי
  )א, בראשית יד(

Történt Ámráfel, Sineár királyának, Árjoch, Elászár királyának, 
Kedarláómer, Élám királyának és Tideál, Gojim királyának napjaiban… 
(1Mózes 14:1.) 

 Ő Nimród, aki utasította – הּוא ִנְמרֹוד ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם – Ámráfel...51… – ַאְמָרֶפל
Ábrahámot: – ּפֹול ְלתֹו ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש – „Ugorj bele a tüzes kemencébe!”52 [Az ַאְמָרֶפל 
(ámráfel) név az ָאַמר ּפֹול (ámár pol) – „Azt mondta: Ugorj!” egybevonásából 
keletkezett.] 

 – [.szó szerint „népek”-et jelent (gojim) ּגֹוִים A] ...Gojim királya… – ֶמֶל ּגֹוִים
 mert – ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְתַקְּבצּו ָׁשָּמה – ,Létezik egy Gójim nevezetű hely – ָמקֹום ֵיׁש ֶׁשְׁשמֹו ּגֹוִים
erre a helyre összegyűltek – ִמַּכָּמה ֻאּמֹות ּוְמקֹומֹות – sokan több népből és országból, – 

ִאיׁש ֲעֵליֶהם ּוְׁשמֹו ִּתְדָעל ְוִהְמִליכּו  – és királlyá kiáltottak ki egy Tidál nevű férfit. 
 

 ֶמֶל ְוֶׁשְמֵאֶבר ַאְדָמה ֶמֶל ִׁשְנָאב ,ֲעֹמָרה ֶמֶל ִּבְרַׁשע ְוֶאת ְסֹדם ֶמֶל ֶּבַרע ֶאת ִמְלָחָמה ָעׂשּו
  )ב, בראשית יד( .ֹצַער ִהיא ֶּבַלע ּוֶמֶל ְצבֹוִיים

…hogy ezek háborút viseltek Berá, Szodoma királya, Birsá, Gomora 
királya, Sineáv, Ádmá királya, Seméver, Cevójim királya és Belá vagyis 
Cóár királya ellen. (1Mózes 14:2.)  

 – [,azt jelenti: „rosszindulattal”. Azért nevezték így (berá) ֶּבַרע] ...Berá… – ֶּבַרע
 és rosszindulattal – ְוַרע ַלְּבִרּיֹות – mert rosszindulattal viseltetett Isten iránt – ַרע ַלָּׁשַמִים
viseltetett az emberiség iránt. 

 [,azt jelenti: „rosszindulattal”. Azért nevezték így (resá) ֶרַׁשע] ...Birsá… – ִּבְרַׁשע
עוֹ ֶׁשִּנְתַעֶּלה ְּבִרְׁש  –  – mert aljasság révén került hatalomra. 

] ...Sineáv… – ִׁשְנָאב ָאב'ִׁשנְ   (sin’áv) úgy is értelmezhető, hogy: ׂשֹוֵנא ָאִביו (szone 
áviv): „Gyűlöli az apját.” Azért nevezték így,] – ׂשֹוֵנא ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים – mert gyűlölte az 
ő Mennyei Atyját. 

                                                 
50 És nem egy hely neve. Ez egyértelműen kiderül a 14:13. és a 23:17. versekből. 
51 Lásd 1Mózes 10:10-et, ahol Nimródot azonosítják Sineár királyaként. 
52 Lásd: Rási uo. 11:28. 
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ְמֵאֶברׁשֶ   – …Seméver... [ ֵאֶבר'ֶׁשְמ   (sem’éver) úgy is értelmezhető, hogy: ָׂשם ֵאֶבר 
(szám éver): „Szárnyra kapott.” Azért nevezték így,] – ָׂשם ֵאֶבר ָלעּוף ְוִלְקּפֹוץ – 
Szárnyra kapott, hogy felröppenjen, felszökelljen –  ָרּו הּואְוִלְמרֹוד ְּבַהָּקדֹוׁש ּב  – és 
fellázadjon Isten ellen. 

 A város neve [és nem a király neve. Az, hogy ez – ֵׁשם ָהִעיר – ...Belá… – ֶּבַלע
az utolsó király nincs megnevezve, azt jelzi, hogy az előző királyok azért lettek 
néven nevezve, hogy nevük feltárja aljas jellemüket.] 

 
 )ג, בראשית יד(. הּוא ָים ַהֶּמַלח ,ָּכל ֵאֶּלה ָחְברּו ֶאל ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים

Mindnyájan egyesültek Sziddim völgyében; ez [ma] a Sós-tenger. (1Mózes 
14:3.) 

ַעל ֵׁשם  – ,Azért nevezték így – ָּכ ְׁשמוֹ  – .Sziddim völgyében – ֵעֶמק ַהִּׂשִּדים
ָׂשדֹות ַהְרֵּבה ֶשָהיּו בוֹ   – mert számos mező [terült el] benne. 

 Később – ְלַאַחר ְזַמן ִנְמַׁש ַהָּים ְלתֹוכוֹ  – ez [ma] a Sós-tenger.53 – הּוא ָים ַהֶּמַלח
elárasztotta [ezt a völgyet] a tengervíz, – ְוַנֲעָׂשה ָים ַהֶּמַלח – és így lett belőle a Sós-
tenger54. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה אֹוֵמר – A midrási magyarázat szerint –  ֶׁשִּנְתַּבְּקעּו ַהּצּוִרים
 minek] – ְוִנְמְׁשכּו ְיאֹוִרים ְלתֹוכוֹ  – ,a környező kövek megrepedeztek – ְסִביבֹוָתיו
következtében] folyóvizek árasztották el [a területet].55 

 
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמָרדּו ,ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאת ְּכָדְרָלֹעֶמרְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה   )ד, בראשית יד(. ּוְׁש

Tizenkét évig szolgálták Kedorláómert és a tizenharmadik évben 
fellázadtak ellene. (1Mózes 14:4.) 

ְמָלִכים ַהָּללּו ֶאת ֲחִמָּׁשה  – .Tizenkét évig szolgálták – ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו
 .Ez az öt király [szolgálta] Kedorláómert – ְּכָדְרָלֹעֶמר

 
ֶאת ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתֹרת ַקְרַנִים וְ 

 )ה, בראשית יד(. ִקְרָיָתִים ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ,ַהּזּוִזים ְּבָהם

A tizennegyedik évben pedig eljött Kedorláómer és a királyok, akik vele 
tartottak és megverték a refáitákat Asterót-Karnájimban, a zuzitákat 
Hámban, az émitákat Sávé-Kirjatájimban. (1Mózes 14:5.) 

                                                 
53 Miképpen lehetett a Sós-tenger egyúttal a Mezők völgye is? 
54 Amit ma Holt-tenger néven ismerünk. 
55 Szodoma és Gomora elpusztítása során. 
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 Lázadásuk – ְלִמְרָדן – .A tizennegyedik évben – ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה
[tizennegyedik évében].56 

 Mivel a – ְלִפי ֶׁשהּוא ָהָיה ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה – eljött Kedorláómer.57 – ָּבא ְכָדְרָלֹעֶמר
dolog [elsősorban] őt érintette58, – ִנְכַנס ָּבֳעִבי ַהּקֹוָרה – ő „ragadta meg a gerenda 
nehezebbik végét”.59 

ָׁשה ְמָלִכים – .és a királyok – ְוַהְּמָלִכים ְוגֹוֵמר  Ez arra a három királyra – ֵאֶּלה ְׁש
utal [akik vele voltak]60. 

 Ezek a zamzumim.61 – ֵהם ַזְמזִֻּמים – .a zuzitákat – זּוִזים
 

 )ו, בראשית יד(. ר ַעל ַהִּמְדָּברַעד ֵאיל ָּפאָרן ֲאׁשֶ  ,ְוֶאת ַהֹחִרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר

...és a hóritákat Széir hegységükben egészen Él-Páránig, amely a vadon 
mellett van. (1Mózes 14:6.) 

 .az ő hegyükben [:Jelentése] – ָּבָהר ֶׁשָּלֶהם – .hegységükben – ְּבַהְרָרם
יַׁשרְּכַתְרּגּומֹו מֵ  – Él-Párán.62 – ֵאיל ָּפאָרן  – [Onkelosz] fordítása szerint „síkság”-

ot jelent. – ְואֹוֵמר ֲאִני – Én [mindazonáltal] azon a véleményen vagyok, hogy ez nem 
jelenti azt, – ֶׁשֵאין ֵאיל ְלׁשֹון ִמיׁשֹור – hogy az ֵאיל (él)-t „síkság”-nak kellene fordítani, – 

ָּפאָרן ֵאיל ְׁשמוֹ ֶאָּלא ִמיׁשֹור ֶׁשל   – hanem [azt jelenti,] hogy Párán síkságát ֵאיל (él)-nek 
nevezték63, –  ְֹוֶׁשל ַמְמֵרא ֵאלֹוֵני ְׁשמו – Mámré [síkságát] Élonének64, –  ְֹוֶׁשל ַיְרֵּדן ִּכָּכר ְׁשמו 
– Járdénét Kikárnak65, – ְוֶׁשל ִׁשִּטים ָאֵבל ְׁשמֹו ָאֵבל ַהִּׁשִּטים – Sitimét pedig Ávélnek66. – 
                                                 
56 Vita van a Midrásban (Brésit rábá 42:6.) az ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמָרדּו  uslos-eszré sáná) ּוְׁש

márádu)-t (4. vers) illetően. Joszé rabbinak az a véleménye, hogy a lázadás 13 évig 
tartott Kedorláómer 12 éves uralmát követően. Tehát Rási úgy magyarázza, hogy 
ebben a versben a „tizennegyedik év” a lázadás tizennegyedik évére utal. Simon ben 
Gámliél rabbi ugyanakkor azt tartja, hogy a lázadás 13 éve egyidejűleg zajlott Kedorlá-
ómer 12 éves uralmával. Ebből következően a „tizennegyedik év”-nek Kedorláómer 
uralmának 14-ik évére kellene utalnia. 

57 1. Miért emeli ki a szöveg Kedorláómert? 2. Miért az egyes számú ָּבא (bá) [jött] és miért 
nem a ָּבאּו (báu) [jöttek] szerepel a szövegben? 

58 Ti. ellene lázadtak fel. 
59 Ez egy olyan kifejezés, amely a felelősség magára vállalására utal. 
60 És akiket az 1. vers említ. 
61 Lásd 5Mózes 2:11., 20. A három népre a röfáim, émim és zamzumim elnevezésekkel 

utal a szöveg. 
62 Mit jelent itt az ֵאיל (él)? 
63 Vagyis, hogy az ֵאיל (él) tulajdonnév. 
64 1Mózes 13:18. 
65 Uo. 10. vers. 
66 4Mózes 33:49. 
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 amelynek a ,[egy síkság] – ַּבַעל ְׁשמוֹ  – 67(báál gád) ַּבַעל ָּגד Hasonlóképp a – ְוֵכן ַּבַעל ָּגד
neve Báál. – ְוֻכָּלם ְמֻתְרָּגִמין ֵמיָׁשר – [Noha] mindnyájan „síkság”-nak vannak fordítva, 
 mindegyikre a saját nevével utal.68 [a Szentírás] – ְוָכל ֶאָחד ְׁשמֹו ָעָליו –

 a vadon [:Jelentése] – ֵאֶצל ַהִּמְדָּבר – a vadon mellett van.69 – ַעל ַהִּמְדָּבר
mellett, –  ְֹּכמו – hasonlóan ahhoz: – ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה – „És mellette legyen Menasse 
törzse.”70 

 
ְוַגם ֶאת ָהֱאֹמִרי ַהֹּיֵׁשב  ,ֶאל ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיֹבאּו
 )ז, בראשית יד(. ְּבַחְצֹצן ָּתָמר

Visszatérvén, elérkeztek Én-Mispátba vagyis Kádésbe és megverték az 
amálékiták egész területét, valamint az emóritákat, akik Hacecón-
Támárban laktak. (1Mózes 14:7.) 

 Egy – ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד – .Én-Mispátba vagyis Kádésbe – ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש
eljövendő [esemény] okán nevezték így71. – ֶׁשֲעִתיִדין ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְלִהָּׁשֵפט ָׁשם – Mert 
Mózes és Áron később itt ítéltetett el [az Örökkévaló által] – ַעל ִעְסֵקי אֹותֹו ָהַעִין – a 
forrással kapcsolatos események miatt. – ְוֵהם ֵמי ְמִריָבה – [A forrás] a Merivá vize 
volt.72 –  ְֹואּוְנְקלּוס ִּתְרְּגמֹו ִּכְפׁשּוטו – Onkelosz ezt mindazonáltal egyszerű jelentése 
szerint fordítja, – ָמקֹום ֶׁשָהיּו ְּבֵני ַהְּמִדיָנה – [azaz] „A hely, ahol az ország lakosai – 
 ”.ítélkezéshez gyűlnek majd össze – ִמְתַקְּבִצים ָׁשם ְלָכל ִמְׁשָּפט

א נֹוַלד ֲעָמֵלק – .az amálékiták [egész] területét – ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי  – ֲעַדִיין 
[Jóllehet] Ámálék ekkor még nem született meg, – ְוִנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד – a jövőre 
alapozva [mégis] így nevezték [ezt a területet]. 

 ִמְקָרא ָמֵלא – .Ami Éjn Gedi – הּוא ֵעין ֶּגִדי – .Hacecón-Támárban – ְּבַחְצֹצן ָּתָמר
– [Ez] egyértelműen szerepel –  ַָּיִמים ִּביהֹוָׁשָפטְּבִדְבֵרי ה  – A Krónikák könyvében73 
Jehosáfáttal kapcsolatban. 

 
ַוַּיַעְרכּו  ,ַוֵּיֵצא ֶמֶל ְסֹדם ּוֶמֶל ֲעֹמָרה ּוֶמֶל ַאְדָמה ּוֶמֶל צביים ְצבֹוִים ּוֶמֶל ֶּבַלע ִהוא ֹצַער

  )ח, בראשית יד(. ִאָּתם ִמְלָחָמה ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים

                                                 
67 Jósuá 11:17. 
68 Azaz  ֵַּבַעל, ָאֵבל, ֵאלֹוֵני, ִּכָּכר, ילא  (él, kikár, éloné, ávél, báál). 
69 Itt szó szerint az áll, hogy „a vadonon/a pusztán/a sivatagon”. 
70 4Mózes 2:20. Az ַעל (ál) vagy az ָעָליו (áláv) itt is „mellett/mellette” jelentésben szerepel. 
 .”az ítélet forrása„ – (éjn mispát) ֵעין ִמְׁשָּפט 71
72 Szó szerint „a civódás vize”. Lásd 4Mózes 20. 
73 2Krónikák 20:2. 
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Ekkor kivonult Szodoma királya, Gomorrha királya; Ádmo királya, 
Cevójim királya és Béla – az Cóár – királya és sorakoztak ellenük 
csatára a Sziddim völgyében; (1Mózes 14:8.) 

 
ַאְרָּבָעה  ,ַאְריֹו ֶמֶל ֶאָּלָסרֵאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל ּגֹוִים ְוַאְמָרֶפל ֶמֶל ִׁשְנָער וְ 

  )ט, בראשית יד(. ְמָלִכים ֶאת ַהֲחִמָּׁשה

Kedorláómer, Élám királya, Tideál, Gójim királya, Amráfel, Sineár 
királya, Arjók, Ellászár királya ellen, négy király öt ellen. (1Mózes 14:9.) 

 Mégis – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָנְּצחּו ַהּמּוָעִטים – .négy király, stb – ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ְוגֹוֵמר
azok győztek, akik kevesebben voltak. – ְלהֹוִדיֲע ֶׁשִּגּבֹוִרים ָהיּו – [A Tóra ezt azért 
említi], hogy tudassa velünk, milyen hatalmasak voltak, –  א ִנְמַנע ַאְבָר ָהםְוַאף ַעל ִּפי ֵכן   
– és hogy Ábrahám mégsem vonakodott – ִמִּלְרּדֹוף ַאֲחֵריֶהם – üldözőbe venni őket. 

 
. ְוַהִּנְׁשָאִרים ֶהָרה ָּנסּו ,ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים ֶּבֱאֹרת ֶּבֱאֹרת ֵחָמר ַוָּינֻסּו ֶמֶל ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַוִּיְּפלּו ָׁשָּמה

 )י, בראשית יד(

Sziddim völgye tele volt maltergödörrel és mikor Szodoma és Gomora 
királyai menekültek, beleestek ezekbe, a többiek pedig a hegységbe 
menekültek. (1Mózes 14:10.) 

 Számos – ְּבֵאֹרת ַהְרֵּבה ָהיּו ָׁשם – .tele volt maltergödörrel – ֶּבֱאֹרת ֶּבֱאֹרת ֵחָמר
gödör volt ott, – ֹוְטִלין ִמָּׁשם ֲאָדָמה ְלִטיט ֶׁשל ִּבְנָיןֶׁשּנ  – amelyekből földet termeltek ki a 
malterhez.74 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázat szerint – ֶׁשָהָיה ַהִּטיט ָּבֶהם – 
ezekben [a gödrökben keverték] a maltert, – ְוַנֲעָׂשה ֵנס ְלֶמֶל ְסדֹום – és [csak] csoda 
révén történhetett, hogy Szodoma királya – ֶׁשָּיָצא ִמָּׁשם – [élve] került ki belőlük.75 – 
א ָהיּו ַמֲאִמיִנין – ,ugyanis a népek között voltak olyanok – ְלִפי ֶׁשָהיּו ָבֻאּמֹות ִמְקָצָתן  – ֶׁש
akik nem hitték el, – ר ַּכְׂשִדיםֶׁשִּנַּצל ַאְבָרָהם ֵמאּו  – hogy Ábrahám megmenekült Ur 
Kászdimból, – ִמִּכְבַׁשן ָהֵאׁש – a tüzes kemencéből. – ְוֵכיָון ֶׁשָּיָצא ֶזה ִמן ַהֵחָמר – De 
mihelyst [Szodoma királya élve] kijutott a malterből, –  ֶַהֱאִמינּו ְבַאְבָרָהם ְלַמְפֵרע – már 
hitték visszamenőlegesen az Ábrahámmal [történteket]. 

 Elmenekültek [:Jelentése] – ְלַהר ָנסּו – .a hegységbe menekültek – ֶהָרה ָּנסּו
egy hegyre. – ֶהָרה ְּכמֹו ְלַהר – A ֶהָרה (herá) ugyanaz, mint a ְלַהר (löhár). –  ָּכל ֵּתָבה

ד ִּבְתִחָּלָתּה"ֶׁשְּצִריָכה ַלמֶ   – Minden olyan szó esetében, ahol egy ל szükséges a [szó] 
elején76, –  ֵא ְּבסֹוָפּה"ִהִּטיל ָלּה ה  – lehetséges azt egy ה-vel [helyettesíteni] a [szó] végén. 
 (háhárá) ָהָהָרה és (herá) ֶהָרה Különbség van [azonban] – ְוֵיׁש ִחּלּוק ֵּבין ֶהָרה ְלָהָהָרה –
                                                 
74 Vagyis a gödrök nem maltert tartalmaztak, hanem ezekből termelték ki a földet a 

malterhez. 
75 Mi lehetett a csoda célja? 
76 A „valahová” jelentésű ל prefixum; pl.: ְלַהר (löhár) – egy hegyre. 
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között, –  ֶא ֶׁשְּבסֹוף ַהֵּתָבה"הֵ ׁש  – ugyanis a ה a szó végén –  ֶד ֶׁשְּבֹראָׁשּה"עֹוֶמֶדת ִּבְמקֹום ַלמ  – 
helyettesíti ugyan a szó eleji ל-et77, –  ֶד"ֲאָבל ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ִּבְמקֹום ַלמ  – de nem 
helyettesít egy olyan ל-et, –  ָּוְנקּוָדה ַּפָּתח ַּתְחֶּתיה – amely pátách-hal van vokalizálva78. 
אֹו ְּכמֹו  – (löhár) ְלַהר ugyanazt jelenti, mint a (herá) ֶהָרה Tehát a – ַוֲהֵרי ֶהָרה ְּכמֹו ְלַהר –
 nem lévén egyértelmű, hogy – ְוֵאינֹו ְמָפֵרׁש ְלֵאיֶזה ַהר – ,(el hár) ֶאל ַהר vagy az – ֶאל ַהר
melyik hegyről is van szó, – ֶאָּלא ֶׁשָּכל ֶאָחד ָנס – tekintve, hogy mindegyikük arra a 
hegyre menekült, – ַּבֲאֶׁשר ָמָצא ַהר ְּתִחָּלה – amely először útjába akadt. –  ּוְכֶׁשהּוא נֹוֵתן

א ְּבֹראָׁשּה"הֵ   – Ám ha a ה [egy olyan szó] elejére kerül, [amelynek már van ה 
prefixuma], – ִלְכּתֹוב ָהָהָרה אֹו ַהִּמְדָּבָרה – [imigyen például] a ָהָהָרה (háháráv) vagy a 
 akkor azt jelenti: „a – ִּפְתרֹונֹו ְּכמֹו ֶאל ָהָהר – ,79 szavakat kapva(hámidbárá) ַהִּמְדָּבָרה
hegyre”, – אֹו ְּכמֹו ְלָהָהר – vagy ugyanazzal [a jelentéssel, de eltérő írásmóddal:] ְלָהָהר 
(löháhár) – „a hegyre”, –  ַּוַמְשַמע ְלאֹותֹו ָהר ַהָּידּוע – utalva a már ismert hegyre, – 
 .amelyet explicite említ az a fejezet – ּוְמפֹוָרׁש ַּבַּפְרָׁשה

 
  )יא, בראשית יד(. ַוִּיְקחּו ֶאת ָּכל ְרֻכׁש ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו

Elvitték minden vagyonát Szodomának és Gomorrhának, minden 
eleségüket és elmentek. (1Mózes 14:11.) 

 
  )יב, בראשית יד(. ְוהּוא ֹיֵׁשב ִּבְסֹדם ,ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ֶּבן ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו

Elvitték Lótot, Ábrám testvérének fiát és vagyonát, aki Szodomában 
lakott, és elmentek. (1Mózes 14:12.) 

 Hogy] – ִמי ָּגַרם לֹו ֹזאת – Szodomában lakott.80 – ְוהּוא יֹוֵׁשב ִּבְסדֹום
megtanuljuk:] Miért történt ez meg vele? – ְיִׁשיָבתֹו ִּבְסדֹום – Azért, mert Szodomában 
lakott.81 

 
ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם  ,ָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִריַוָּיֹבא הַ  ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא

 )יג, בראשית יד(. ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם

És jött egy menekült és jelentette ezt Ábrámnak, a hébernek; ő ugyanis 
az emórita Mamrének, Eskól és Ánér testvérének terebintusainál lakott, 
akik Ábrám szövetségesei voltak. (1Mózes 14:13.) 

                                                 
77 Azaz egy svá-val vokalizált ל-et, amely így „valahová/egy helyre” jelentést kap. 
78 A  ַל (lá) pefixum ugyanis már tartalmazza a határozott névelőt, vagyis például a ַלַהר 

(láhár) már nem azt jelenti, hogy „egy hegyre”, hanem azt, hogy „a hegyre”. 
 .a pusztába – (hámidbárá) ַהִּמְדָּבָרה 79
80 Hiszen már tudjuk, hol lakott Lót! (13:12.) 
81 Az idézte fejére a bajt, hogy erkölcstelen és gonosz emberek között lakott. 
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 Az egyszerű – ְלִפי ְפׁשּוטֹו ֶזה עֹוג – És jött egy menekült.82 – ַוָּיֹבא ַהָּפִליט
jelentés szerint ez Ogra utal, – ֶׁשָּפַלט ִמן ַהִּמְלָחָמה – aki megmenekült a csatából. – 
 Mert„ – ִּכי ַרק עֹוג ִנְׁשָאר – :Erre utal a Szentírás [is a következő versben] – ְוהּוא ֶׁשָּכתּוב
csak Og, Básán királya maradt meg utolsónak – ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים – az óriások 
maradékából.”83 – ְוֶזהּו ִנְׁשַאר – Ezt jelenti a „megmaradt”, – א ֲהָרגּוהּו ַאְמָרֶפל ַוֲחֵבָריו  ֶׁש
– [vagyis,] hogy Ámráfel és a társai nem ölték meg, – ְּכֶׁשִהּכּו ָהְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים – 
amikor csapást mértek a refáimra Ásterot Kárnáimban. – ַּתְנחּוָמא – [Ez a 
magyarázat a Midrás] Tánchumára [alapul]84. – ּוִמְדַרׁש ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – A Midrás Brésit 
rábá85 [viszont így magyarázza ugyanezt]: – ֶזה עֹוג – Ez Ogra utal, –  ֶׁשָּפַלט ִמּדֹור
 És ezt – ְוֶזהּו ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים – .aki megmenekült az özönvíz nemzedékéből – ַהַּמּבּול
[jelenti a] ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים (mijeter hárefáim)86, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ַהְּנִפיִלים ָהיּו
 az [Ognak] – ּוִמְתַּכֵּון ֶׁשֵּיָהֵרג ַאְבָרם – Az óriások voltak a földön stb.”87„ – ָבָאֶרץ ְוגֹוֵמר
szerette volna, hogy Ábrám meghaljon88, –  הְוִיָּׂשא ֶאת ָׂשָר  – s így majd ő elvehesse 
feleségül Sárát. 

 mert a folyó ,[Azért nevezték így] – ֶׁשָּבא ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר – a hébernek.89 – ָהִעְבִרי
másik oldaláról jött.90 

 Szövetségre – ֶׁשָּכְרתּו ִעּמֹו ְּבִרית – .Ábrám szövetségesei – ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם
léptek vele. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő magyarázat: – ֶׁשִהִּׂשיאּו לֹו ֵעָצה ַעל ַהִּמיָלה – Ők 
tanácsolták neki azt, hogy metélje körül magát91, – ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבָמקֹום ַאֵחר – 
amiképpen az egy másik helyen kifejtésre kerül. 

 
ׁש ָעָׂשר ְׁשֹמָנה ֵביתוֹ  ְיִליֵדי ֲחִניָכיו ֶאת ַוָּיֶרק ,ָאִחיו ָּבהִנׁשְ  ִּכי ַאְבָרם ַוִּיְׁשַמע  ַעד ַוִּיְרֹּדף ֵמאֹות ּוְׁש

  )יד, בראשית יד( .ָּדן

                                                 
82 Ki ez az ember, és mitől menekült meg? 
83 5Mózes 3:11. 
84 Chukát 25. fejezet. 
85 42:8; 48:8. 
 azt jelenti: óriások, ahogyan azt az 5Mózes 2:11-ben is találjuk. Vagyis a (röfáim) ְרָפִאים 86

 .rokon értelmű szavak (nöfilim) ְנִפיִלים és a (röfáim) ְרָפִאים
87 1Mózes 6:4. 
88 Azért mondta Ábrámnak, hogy Lót fogságba esett, mert remélte, hogy Ábrám majd 

csatába indul, hogy kiszabadítsa Lótot. 
89 Az ִעְבִרי (ivri) szó gyökere az ֵעֶבר (éver), „a másik oldal” jelentésű szó. 
90 Ábrahám eredetileg Arám Náháráimból, az Eufrátesz folyó keleti oldaláról jött. Lásd 

Jósuá 24:3. 
91 Azaz e magyarázat szerint a ַּבֲעֵלי ְבִרית (báálé brit) azokat a személyeket jelöli, akik azt 

tanácsolták neki, hogy végezze el a ְּבִרית (brit)-et [vagyis a körülmetélést]. 
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És midőn Ábrám meghallotta, hogy testvére fogságba jutott, 
felfegyverezte kiképzett embereit, akik házában születtek, 
háromszáztizennyolcat és üldözte azokat Dánig. (1Mózes 14:14.)  

 Onkelosz úgy fordítja a vájárek – ְּכַתְרּגּומֹו ְוָזֵריז – ...felfegyverezte… – ַוָּיֶרק
szót, hogy „És felvértezte”. – ְוֵכן – Hasonlóan, a – ַוֲהִריקֹוִתי ַאֲחֵריֶכם ֶחֶרב – [a 
következőképpen hangzik Onkelosz fordításában:] – ֶאְזַּדֵּין ְּבַחְרִּבי ֲעֵליֶכם – 
„Felvértezem (váhárikoti) magam egy karddal ellenetek.”92 – ְוֵכן ָאִריק ַחְרִּבי – 
Hasonlóan: „Kirántom (árik) kardomat”93. – ְוֵכן ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסגֹור – Hasonlóan: „Végy 
elő lándzsát, csatabárdot”94. 

 ”A szöveg itt a „kiképzett – ֲחִניכֹו ְּכִתיב – ...kiképzett embereit… – ֲחִניָכיו
kifejezést [és nem a „szolga” kifejezést] használja , – ֶזה ֱאִליֶעֶזר – ami Eliézerre utal, – 
 ֲחִניָכיו És ennek [a – ְוהּוא – .akit kiképzett a micvák tartására – ֶׁשֲחָנכֹו ְלִמְצוֹות
(chánicháv) szónak] jelentése: – ְלׁשֹון ַהְתָחַלת ְּכִניַסת ָהָאָדם אֹו ְּכִלי – Egy személy vagy 
egy edény felavatása [vagy kiképzése] – ָלֻאָּמנּות ֶׁשהּוא ָעִתיד ַלֲעמֹוד ָּבּה – a neki kijelölt 
hivatásra [vagy feladatra]. –  ֲחנֹו ַלַּנַערְוֵכן  – Hasonlóan: „Neveld a gyermeket”95 – 
 A Szentély„ [:vagy] – ֲחנַֻּכת ַהַּבִית – Az oltár fölavatására”96„ [:vagy] – ֲחנַֻּכת ַהִּמְזֵּבחַ 
felavatása [azaz felszentelése]”.97 –  ֶר"ּוְבַלַעז קֹוִרין לֹו ַאְנִציַני  – Ófranciául: enseigner 
[azaz „tanítani”]. 

ׁש ֵמאֹות  – ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו – …háromszáztizennyolcat… – ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ּוְׁש
Bölcseink azt mondták, – ֱאִליֶעֶזר ְלַבּדֹו ָהָיה – hogy Eliezer egymaga volt. – ְוהּוא – És 
ez [vagyis a 318-as szám] –  ִֹמְנַין ִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשמו – nevének gemátriai98 megfelelője. 

 Dánig. [A következő versben pedig az áll, hogy Chováig üldözték… – ַעד ָּדן
őket.99] –  ָֹׁשם ָּתַׁשׁש ֹּכחו – Ott megcsappant az ereje, – ֶׁשָרָאה – mert meglátta 
[profetikus látomásban], – ֶׁשֲעִתיִדין ָּבָניו – hogy gyermekei – ְלַהֲעִמיד ָׁשם ֵעֶגל – [arany]-
borjút állítanak majd ott. 

 
, בראשית יד(. ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשֹמאל ְלַדָּמֶׂשק ,ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם

 )טו

                                                 
92 3Mózes 26:33. 
93 2Mózes 15:9. 
94 Zsoltárok 35:3. 
95 Példabeszédek 22:6. 
96 4Mózes 7:11. 
97 Zsoltárok 30:1. 
98 Gemátriá: A héber szavak számértéke (ugyanis minden héber betű egy bizonyos 

számértékkel bír). E szerint אליעזר (Eliezer) = 318. 
99 Lásd az ahhoz a vershez írt Rási-kommentárt. 
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Fölosztva [embereit] támadt rájuk éjjel, ő és szolgái, megverte és üldözte 
őket Chováig, amely Damaszkusztól balra esik. (1Mózes 14:15.) 

 Az – ְלִפי ְפׁשּוטוֹ  – .Fölosztva [embereit] támadt rájuk – ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם
egyszerű jelentés szerint – ָסֵרס ַהִּמְקָרא – ezt felcserélt szórenddel kellene olvasni: – 

ק הּוא ַוֲעָבָדיוַוֵּיָחלֵ   – „[Csapatokra] oszlottak, ő és szolgái, – ֲעֵליֶהם ַלְיָלה – és éjjel rájuk 
támadtak,” – ְּכֶדֶר ָהרֹוְדִפים – olyan üldözők módján, – ֶׁשִּמְתַּפְּלִגים ַאַחר ַהִּנְרָדִפים 
– ,akik több irányba menekülőket üldöznek – ְּכֶׁשּבֹוְרִחים ה ְלַכאן ְוֶזה ְלַכאןזֶ   – ez erre, az 
arra. 

 Ez azt jelenti, hogy [még] az éj leszálltát – ְּכלֹוַמר ַאַחר ֶׁשָחְׁשָכה – .éjjel – ַלְיָלה
követően – א ִנְמַנע ִמְּלָרְדָפם  – sem adták fel az üldözést.100 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási 
magyarázat101 [viszont] így szól: – ֶׁשֶּנְחַלק ַהַּלְיָלה – Az éjszaka [két részre] oszlott.102 – 
 .Az [éjszaka] első felében csoda történt vele [ti – ּוְבֶחְציֹו ָהִראׁשֹון ַנֲעָׂשה לֹו ֵנס
Ábrahámmal]103, – ְוֶחְציֹו ַהֵּׁשִני – az [éjszaka] második fele pedig –  ִֹנְׁשַמר ּוָבא לו – ott 
maradt „tartalékban” – ַלֲחצֹות ַלְיָלה ֶׁשל ִמְצַרִים – az egyiptomi éjszaka [csodatétele] 
számára.104 

 ,Nem létezik Chová nevezetű hely – ֵאין ָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו חֹוָבה – .Chováig – ַעד חֹוָבה
ַעל ֵׁשם  – ellenben Dán városát Chovának105 [is] nevezi [a Szentírás] – ְוָדן קֹוֵרא חֹוָבה –
 amely később ott zajlott.106 – ֶׁשֲעִתיָדה ִלְהיֹות ָׁשם – ,a bálványimádás miatt – ֲעבֹוָדה ָזָרה

 
, בראשית יד(. ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם ,ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש

 )טז

És visszavitte mind a vagyont; és Lótot, az ő atyafiát is, meg annak 
vagyonát visszavitte, meg az asszonyokat és a népet is (1Mózes 14:16.) 

 
ק ֶאל ֵעמֶ  ,ַוֵּיֵצא ֶמֶל ְסֹדם ִלְקָראתֹו ַאֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתוֹ 

  )יז, בראשית יד(. ָׁשֵוה הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶל

                                                 
100 Mintha az olvasnánk: ַוֵּיָחֵלק הּוא ַוֲעָבָדיו ֲעֵליֶהם ַלְיָלה (vájéchálék hu váávádáv áléhem 

lájlá) – „Ő és szolgái [csapatokra] oszlottak, hogy üldözőbe vegyék őket, dacára annak, 
hogy közben már beesteledett.” 

101 Brésit rábá 43:3. A Midrás jobban szereti az olyan magyarázatokat, amelyekhez nem 
szükséges felcserélni a mondatok szórendjét. 

102 Ennek megfelelően a következőképpen kellene fordítani: „Az éjszaka felosztódott 
közöttük,” közte és szolgái között. 

103 Mégpedig az, hogy sikeres üldözést követően legyőzte a királyokat. 
104 Amikor az egyiptomi elsőszülöttek halála betetőzte a tíz csapást. Lásd 2Mózes 12:29. 
105 Am. „bűnös”. 
106 Lásd Rásinak a 14. vershez írt kommentárját (ַעד ָּדן – ád dán). 
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Miután Kedorláómert és a vele volt királyokat megverte és visszatért, 
kiment elébe Szodoma királya Sávé völgyébe, vagyis a király völgyébe. 
(1Mózes 14:17.) 

 ְּכַתְרּגּומֹו ְלֵמֹיַשר ַמְפָנא – ,Ez volt a neve107 – ָּכ ְׁשמוֹ  – .Sávé völgyébe – ֵעֶמק ָׁשֵוה
– [amelyet úgy kell érteni], ahogy a Tárgum fordítja: ְלֵמֹיַשר ַמְפָנא (lömésár máfná) 
[a kopár síkság], – ָּפנּוי ֵמִאיָלנֹות ּוִמָּכל ִמְכׁשֹול – fák és minden egyéb [természeti] 
akadályok nélkül való. 

ק ַהֶּמֶלֵעמֶ   – a király völgyébe. – ֵּבית ִריָסא ְּדַמְלָּכא – [Onkelosz:] „a király 
[ló]versenypályája”. – ִׁשים ָקִנים  Ez egy harminc káne108 – ֵּבית ִריס ֶאָחד ֶׁשהּוא ְׁש
hosszúságú versenypálya, – ֶׁשָהָיה ְמיּוָחד ַלֶּמֶל ְלַצֵחק ָׁשם – amely a király 
sporttevékenységét szolgálta. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A Midrás Ágádá [ezzel szemben úgy 
magyarázza,] – ֵעֶמק – hogy ez egy olyan völgy volt, – ֶׁשֻהְׁשוּו ָׁשם ָּכל ָהֻאּמֹות – ahol a 
népek közmegegyezéssel – ְוִהְמִליכּו ֶאת ַאְבָרם ֲעֵליֶהם – Ábrahámot választották meg 
maguk fölé – ִהים ּוְלָקִצין  .Isten hercegének és vezetőjüknek – ִלְנִׂשיא ֱא

 
 )יח, בראשית יד(. ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל ֶעְליֹון ,ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין

És Málkicedek, Sálém királya kenyeret és bort vitt elébe, ő ugyanis a 
legfelsőbb Isten papja volt. (1Mózes 14:18.) 

 A Midrás Ágádá109 [magyarázata – ִמְדַרׁש ַאָּגָדה – .Málkicedek – ּוַמְלִּכי ֶצֶדק
szerint] –  ַהּוא ֵׁשם ֶּבן ֹנח – ő Sém, Noé [egyik] fia. 

ִמְלָחָמהָּכ עֹוִׂשים ִליִגיֵעי  – .kenyeret és bort – ֶלֶחם ָוָיִין  – Ahogyan az szokás a 
csatában megfáradtakkal. –  ְֹוֶהְרָאה לו – Ezzel demonstrálta neki [ti. Ábrahámnak], – 
 amiért megölte a – ַעל ֶׁשָהַרג ֶאת ָּבָניו – ,hogy nem neheztel rá – ֶׁשֵאין ְּבִלּבֹו ָעָליו
leszármazottait.110 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A Midrás Ágádá [ezzel szemben úgy 
magyarázza,] –  ָֹרַמז לו – hogy ő [Málkicedek] ismertette meg vele –  ַעל ַהְּמָנחֹות ְוַעל
 ֶׁשַּיְקִריבּו ָׁשם ָּבָניו – ,a lisztáldozatokat111 és az öntő, [azaz bor]áldozatokat]112 – ַהְּנָסִכים
– amelyeket [Ábrahám] leszármazottai fognak majd felajánlani [az Örökkévalónak] 
azon a helyen.113 

                                                 
107 Szó szerint „lapos völgy”. 
108 1 káne az 6 ámá [könyök] (vagy 24 tenyérszélesség), ami kb. 12 láb (2,88 méter). 
109 Talmud Nödárim 32b.; Tárgum Jonátán. 
110 Kedorláómer és népei ugyanis Sém leszármazottai voltak. 
111 Azáltal, hogy kenyérrel kínálta. 
112 Azáltal, hogy borral kínálta. 
113 Sálémet a Tárgum Onkelosz Jeruzsálemmel, a Szentély helyszínével azonosítja. 

A Midrés Brésit rábá 56:10-ben ez áll: Ábrahám ִיְרֶאה (Jire)-nek nevezte el a helyett (lejjebb 
22:14)., Sém, Noé fia, pedig Sálémnek nevezte. Így szólt az Örökkévaló: „Ha Jire-nek 



154 A Rási kommentár a Tórához 

 
 )יט, בראשית יד(. ָּברּו ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ,ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאַמר

S megáldotta őt, mondván: „Áldott legyen Ábrám a legfelsőbb Istentől, 
aki ég és föld birtoklója. (1Mózes 14:19.) 

 ,itt ugyanaz [A jelentés] – ְּכמוֹ  – ég és föld birtoklója.114 – ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
mintha – ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ – „ég és föld teremtője”115 [állna a szövegben]. –  ַעל ְיֵדי
ִלְהיֹות ֶׁשּלוֹ  ְקָנָאן – ,Azáltal, hogy megteremtette őket – ֲעִׂשָּיָתן  – el is birtokolta őket. 

 
 )כ, בראשית יד(. ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל ,ּוָברּו ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד

S áldott legyen a legfelsőbb Isten, aki elleneidet kezedbe szolgáltatta.” 
Ő pedig mindenből tizedet adott neki. (1Mózes 14:20.) 

 aki„ [:Jelentése] – ֲאֶׁשר ִהְסִּגיר – .aki… kezedbe szolgáltatta – ֲאֶׁשר ִמֵּגן
kiszolgáltatta neked],” – ְוֵכן ַאַּמֶגְנ ִיְׂשָרֵאל – mint [a következő versben:] „[Hogyan] 
szolgáltatnálak ki, Izráel?”116 

 Ábrám tizedet – ַאְבָרם – .Ő [ti. Ábrám] pedig […] adott neki – ַוִּיֶּתן לוֹ 
[adott neki] –  ַֹמֲעֵׂשר ִמֹּכל ֲאֶׁשר לו – mindenből, amije volt, – ְלִפי ֶׁשָהָיה ֹכֵהן – mivel 
[Málkicedek] kohanita volt. 

 
 )כא, ת ידבראשי(. ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָל ,ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ְסֹדם ֶאל ַאְבָרם

Szodoma királya pedig így szólt Ábrámhoz: „Add nekem az embereket 
és a vagyont tartsd meg magadnak.” (1Mózes 14:21.) 

 a tőlem [:Jelentése] – ִמן ַהְּׁשִבי ֶׁשִּלי – .Add nekem az embereket – ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש
zsákmányolt dolgok közül, –  ְּתָ ֶׁשִהַּצל  – amelyeket te megkíméltél, –  ַהֲחֵזר ִלי ַהּגּוִפים
 .csupán az embereket add vissza nekem – ְלַבָּדם

 

                                                                                                                                      
nevezem el, ahogyan Ábrahám nevezte, akkor az erényes Sémet fogom megharagítani. 
Ha azonban ָׁשֵלם (Sálém)-nek nevezem el, akkor meg az erényes Ábrahámot fogom 
megharagítani. Elnevezem hát inkább  ָםיִ ְירּוָׁשל  (Jerusálájim)-nak, ahogyan ők ezt a 
helyet ketten együtt nevezték; [mivel] Jire és Sálém) [összeolvasva] Jerusáláim”. 

114 A ֹקֵנה (kone) szó szerint azt jelenti „megszerezni/megvenni valamit birtokul.” Ez 
azonban itt nem értelmezhető a szó hétköznapi értelme szerint, mivel normál esetben 
valamit megszerezni vagy megvenni csakis egy másik féltől lehetséges. Rási szerint 
tehát itt a szó azt jelenti, hogy az Örökkévaló „megteremtette/megalkotta” az eget és a 
földet. 

115 Zsoltárok 134:3. 
116 Hoséá 11:8. 
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, בראשית יד(. ֲהִריֹמִתי ָיִדי ֶאל ְיֹהָוה ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסֹדם
 )כב

És Ábrám szólt Szodoma királyához: „Felemeltem kezemet az 
Örökkévalóhoz, a legfelsőbb Istenhez, az ég és föld teremtőjéhez: 
(1Mózes 14:22.) 

 Ez az eskütétel egy – ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה – Felemeltem kezemet.117 – ֲהִרֹמִתי ָיִדי
gesztusa: – ֵמִרים ֲאִני ֶאת ָיִדי ְלֵאל ֶעְליֹון – „Felemelem kezemet a Legfelső Istenhez”118 – 
 [:is azt jelenti] (bi nisbáti) ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי Hasonlóan a – ְוֵכן ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ִנְׁשַּבע ֲאִני
„Esküszöm.”119 – ְוֵכן ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני – Hasonlóan: ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני 
(nátáti keszef hászáde kách mimeni),” – נֹוֵתן ֲאִני ְל ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה – [ami azt jelenti:] 
„Megadom a mezőért árát, – ְוָקֵחהּו ִמֶּמִּני – fogadd el tőlem.120” 

 
א ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרּתִ  ,ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל . י ֶאת ַאְבָרםְו

 )כג, בראשית יד(

...hogy nem veszek el egy szál fonalat, sem egy sarukötőt, semmit sem 
abból, ami a tied, hogy ne mondhasd: ‘én tettem gazdaggá Ábrámot’. 
(1Mózes 14:23.) 

 – .egy szál fonalat, sem egy sarukötőt [Sem] – ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל
 .Nem tartok meg magamnak a zsákmányból – ֲאַעֵּכב ְלַעְצִמי ִמן ַהֶּׁשִבי

 nem veszek el… semmit sem abból, ami a tied.121 – ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל
 a saját – ִמֵּבית ְּגָנֶזי – Ha felajánlod, hogy kárpótolsz engem – ְוִאם ִּתְרֶצה ָלֵתת ִלי ָׂשָכר –
kincstáradból, – א ֶאָּקח  – nem fogom elfogadni. 

א ֹתאַמר ְוגֹוֵמר  – ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהְבִטיָחִני – .hogy ne mondhasd, stb – ְו
„Mivel Isten [már] ígéretet tett nekem arra, – ְלַעְּׁשֵרִני – hogy gazdaggá tesz,” – 
 Megáldalak, stb.”122„ – ַוֲאָבֶרְכ ְוגֹוֵמר – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר

 
 ִיְקחּו ֵהם ּוַמְמֵרא ֶאְׁשֹּכל ָעֵנר ,ִאִּתי ָהְלכּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְוֵחֶלק ַהְּנָעִרים ָאְכלּו ֲאֶׁשר ַרק ִּבְלָעַדי
  )כד, בראשית יד(. ֶחְלָקם

                                                 
117 1. Mi a jelentése a kéz felemelésének? 2. Ábrám miért múlt időben fejezi ki magát, 

miért nem jelenben? 
118 Ez jelen időben van. 
119 Vagyis nem szokatlan múlt idejű igealakot jelen idejű értelemben használni. 
120 1Mózes 23:13. 
121 Ez nem a harcban szerzett zsákmányra, hanem Szodoma királyának saját kincseire utal. 
122 Uo. 12:2. „És mivel ezt az ígéretet kaptam Istentől, nem akarom, hogy azt hidd, hogy a 

vagyonomat neked köszönhetem.” 
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Csakis azt, amit a legények megettek és azon férfiak osztályrészét, akik 
velem mentek: Ánér, Eskól és Mámré vegyék ki osztályrészüket. (1Mózes 
14:24.)  

 Szolgáim, kik [:Jelentése] – ֲעָבַדי ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִאִּתי – ...a legények… – ַהְּנָעִרים
velem tartottak, – ְועֹוד ָעֵנר ֶאְׁשּכֹול ּוַמְמֵרא ְוגֹוֵמר – és rajtuk kívül Ánér, Eskól és 
Mámré… – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲעָבַדי ִנְכְנסּו ַלִּמְלָחָמה – Noha szolgáim voltak azok, akik részt 
vettek a harcban, – ֶׁשֶּנֱאַמר הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם – mint írva van: „Ő és szolgái megverték 
[őket],”123 – ו ָיְׁשבּו ַעל ַהֵּכִלים ִלְׁשמֹורְוָעֵנר ַוֲחֵבָרי  – és Ánér és barátai hátra maradtak, és 
csupán a felszerelést őrizték; – ֲאִפּלּו ָהִכי ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם – mindazonáltal ők is vegyék 
ki osztályrészüket. – ּוִמֶּמּנּו ָלַמד ָּדִוד – Tőle (Ábrahámtól) tanult Dávid [király], – ֶׁשָאַמר 
– amikor azt mondta: – ְּכֵחֶלק – „...amekkora annak a része, – ַהּיֹוֵרד ַּבִּמְלָחָמה – aki 
elment a harcba, – ּוְכֵחֶלק – akkora legyen annak a része is, – ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַהֵּכִלים – aki a 
fölszerelésnél maradt. – ַיְחָּדו ַיֲחלֹוקּו – Egyforma részt kapjanak!”124 – ּוְלָכ ֶנֱאַמר – 
Ezért áll az Írásban, hogy: – ַוְיִהי ֵמַהּיֹום ַההּוא – „És így lett ez attól a naptól fogva – 
 rendelkezéssé és szokássá tették – ַוְיִׂשיֶמָה ְלֹחק ּוְלִמְׁשָּפט – :miként azelőtt is – ָוָמְעָלה
ezt.”125 –  ְא ֶנֱאַמר ָוָהְלָאהו  – Nem az áll a szövegben, hogy azóta, –  ְלִפי ֶׁשְּכָבר ִנַּתן ַהחֹוק
 .mert a törvény már Ábrám idejében átadatott – ִּביֵמי ַאְבָרָהם

 
ָאֹנִכי ָמֵגן ָל  ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ,ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר

 )א, בראשית טו(. ְׂשָכְר ַהְרֵּבה ְמֹאד

Ezen dolgok után szólott az Örökkévaló igéje Ábrámhoz látomásban, 
mondván: ‘Ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok, a te jutalmad igen nagy 
lesz.’ (1Mózes 15:1.) 

 ,Mindenhol – ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַאַחר – .Ezen dolgok után – ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ahol ַאַחר (áchár) szerepel, – ָסמּו – azt jelenti, hogy közvetlenül [utána]. – ַאֲחֵרי – 
[Amikor azonban] ַאֲחֵרי (ácháré) [szerepel a szövegben], – ֻמְפָלג – [az azt jelenti, 
hogy] jóval azt követően. – ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה – [Tehát közvetlenül] „ezen dolgok 
után,” – ַאַחר ֶׁשַּנֲעֶׂשה לֹו ֵנס ֶזה – [vagyis] azt követően, hogy ez a csoda megesett vele, 
 elfogta az – ְוָהָיה ּדֹוֵאג ְואֹוֵמר – ,hogy megölte a királyokat [,azaz] – ֶׁשָהַרג ֶאת ַהְּמָלִכים –
aggodalom, és azt mondta: – ֶׁשָּמא ִקַּבְלִּתי ָׂשָכר – „Talán már meg is kaptam 
jutalmamat126 – ַעל ָּכל ִצְדקֹוַתי – minden igaz cselekedetemért.” – ְלָכ ָאַמר לֹו ַהָּמקֹום – 
Ezért mondta neki Isten: 

                                                 
123 Uo. 14:15. 
124 1Sámuel 30:24. 
125 Uo. 30:25. 
126 Azáltal, hogy győzedelmeskedett a királyok felett. 
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ָאֹנִכי ָמֵגן ָל ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם  – Ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok.127 –  ִמן
א ֵתָעֵנׁש ַעל ָּכל אֹוָתן  – A büntetéssel szemben. [Azaz] nem kell bűnhődnöd – ָהעֹוֶנׁש ֶׁש
 Ami pedig az – ּוַמה ֶּׁשַאָּתה דֹוֵאג – .mindazokért, akiket megöltél – ְנָפׁשֹות ֶׁשָהַרְגּתָ 
aggodalmadat illeti, –  ַל ִקּבּול ְׂשָכְרע  – hogy [esetleg] már megkaptad a jutalmadat, – 
 ”.a te jutalmad igen nagy lesz„ – ְׂשָכְר ַהְרֵּבה ְמֹאד

 
 ֱ . ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר ,ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵל ֲעִריִרי הוִ הֹ ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני י

 )ב, בראשית טו(

És szólt Ábrám: „Uram, Örökkévaló, mit adhatsz nekem, aki 
gyermektelenül élek és az én házam birtokosa a damaszkuszi Eliézer 
lesz.” (1Mózes 15:2.) 

 Menáchem ben – ְמַנֵחם ֶּבן ָסרּוק ֵּפְרׁשוֹ  – .gyermektelenül élek – הֹוֵל ֲעִריִרי
Szruk128 úgy magyarázza [az ֲעִריִרי (áriri) kifejezést], – ְלׁשֹון יֹוֵרׁש – mint ami 
„örökös”-t jelent, – ְוִחֵּבר לֹו ֵער ְועֹוָנה – hasonlóan az ֵער ְועֹוָנה (ér vöone) 
[kifejezéshez].129 – א יֹוֵרׁש  [akkor tehát azt jelentené, hogy] (áriri) ֲעִריִרי Az – ֲעִריִרי ְּב
örökös130 nélkül. – ַּכֲאֶׁשר ֹּתאַמר ּוְבָכל ְּתבּוָאִתי ְּתָׁשֵרׁש – [Ez az ellentétes értelmű 
szóhasználat,] mondhatnád, [hasonló ahhoz, ahogyan a következő vers:] „minden 
jövedelmemet gyökerestül irtja ki”131 [használja a ְּתָׁשֵרׁש (tösárés) szót], –  ְּתַעֵּקר
 – ָּכ ְלׁשֹון ֲעִריִרי ֲחַסר ָּבִנים – ”.ami azt jelenti, hogy „ki fogja tépni a gyökereit – ָׁשָרֶׁשיהָ 
Hasonlóan az ֲעִריִרי (áriri) azt jelenti: gyermektelen; – ץ"ּוְבַלַעז דישאנפנטי  – ófranciául 
desanfantez. – ְוִלי ִנְרֶאה – Nekem [mindazonáltal] úgy tűnik, – ֵער ְועֹוָנה – hogy az  ֵער
 [jével-(ér) ֵער] 132(völibi ér) ְוִלִּבי ֵער a – ִמִּגְזַרת ְוִלִּבי ֵער – [je-(ér) ֵער] (ér vöone) ְועֹוָנה
rokon, – ַוֲעִריִרי ְלׁשֹון ֻחְרָּבן – a ַוֲעִריִרי (vááriri) ugyanakkor azt jelenti: „rombolás,” – 
                                                 
127 A Midrásban (Brésit rábá 44:5.) két vélemény szerepel Ábrahám aggodalmát illetően. 

1. Hogy esetleg bűnhődnie kell majd azért a sok kioltott életért, jóllehet csatában ölt; 
2. Hogy a királyok felett aratott győzelem lesz majd az a beígért jutalom. Rási mindkét 
véleményre hoz utalást ebből a versből. 

128 A 10. században élt spanyolországi lexikográfus. 
129 Máláchi 2:12 – amelyet a Tárgum úgy fordít, hogy „fiú és unoka.” 
130 Azaz egy olyan szó lenne, amely önmaga ellenkezőjét jelenti. Mint például a „magozott” 

szó a magyarban, amely valójában azt jelenti, hogy „kimagozott/magtalanított”, holott 
jelenthetné éppenséggel az ellenkezőjét is: „maggal ellátott”. 

131 Jób 31:12. A ֹׁשֶרׁש (sores) azt jelenti: „gyökér.” A ְּתָׁשֵרׁש (tösárés) szó természetes 
jelentése így inkább az lenne, hogy „meg fog gyökeredzni / gyökeret fog ereszteni”. A 
vers mégis olyan értelemben használja, hogy „gyökerestül ki fogja tépni,” a szavaknak 
ugyanis két teljesen ellentétes értelme is lehet. A mi esetünkben is, jóllehet Menáchem 
szerint az ֵער (ér) szó „örökös”-t jelent, a versben szereplő és vele rokon ֲעִריִרי (áriri) 
mégis jelentheti azt, hogy „gyermektelen”. 

132 Énekek éneke 5:2. – „ébren van a szívem”. 
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 az „alapját – ְוֵכן ָערֹות ְיסֹוד – ,mint a „Romboljátok le, romboljátok le”133 – ְוֵכן ָערּו ָערּו
lerombolod a sziklatalajig”134, – ְוֵכן ַעְרֵער ִּתְתַעְרָער – a „teljesen lerombolják”135 –  ְוֵכן
 valamint a „mert leválik róla a cédrusburkolat”136 [szentírási – ִּכי ַאְרָזה ֵעָרה
szövegrészekben]. 

 [,Ez úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .és az én házam birtokosa – ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי
ahogyan Onkelosz fordítja: – ֶׁשָּכל ֵּביִתי ִנּזֹון ַעל ִּפיו – „Egész háznépemről az ő 
utasításai szerint gondoskodnak,” –  ְוַעל ִּפי ִיַּׁשקְּכמֹו  – akár a „te parancsod szerint 
igazodjék egész népem”137 [szövegrészben]. – ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ֶׁשִּלי – [Ábrahám ezt a 
következőképpen értette:] „Ő az én tiszttartóm. – ְוִאּלּו ָהָיה ִלי ֵּבן – De ha lenne egy 
fiam, –  ֶה ַעל ֶׁשִּליָהָיה ְבִני ְמֻמּנ  – akkor a fiam viselné gondját minden vagyonomnak.” 

 A Tárgum szerint [Eliezer] – ְלִפי ַהַּתְרּגּום ִמַּדֶּמֶׂשק ָהָיה – .damaszkuszi – ַּדֶּמֶׂשק
Damaszkuszból származott. – ּוְלִפי ִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A Midrás Ágádá138 szerint azonban 
ַדף ַהְּמָלִכים ַעד ַּדֶּמֶׂשקֶׁשָר  –  – [azért nevezték így], mert egészen Damaszkuszig üldözte a 
királyokat139. –  ֶַׁשָּלנּו ַּתְלמּודּוב  – A Talmud140 azonban úgy magyarázza [a ַּדֶּמֶׂשק 
(dámesek) szót], – ָּדְרׁשּו נֹוְטִריקֹון ּדֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה – mint ami a  ֶֹלה ּוַמְׁשֶקהּדו  (dole 
umáske)141 [kifejezés] összevonásából [született], – ִמּתֹוַרת ַרּבֹו ַלֲאֵחִרים – [és úgy 
értendő, hogy] ura [ti. Ábrám] Tórájából [tanul, s azt tanítja] másoknak. 

 
א ָנַתָּתה ָזַרע  )ג, בראשית טו(. ֵרׁש ֹאִתיְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יוֹ  ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי 

És szólt Ábrám: „Íme nekem nem adtál magzatot és szolgám, aki 
házamban született, lesz az örökösöm.” (1Mózes 15:3.) 

א ָנַתָּתה ָזַרע  Így mi – ּוַמה ּתֹוֶעֶלת – .Íme nekem nem adtál magzatot – ֵהן ִלי 
hasznom –  ִֵּתן ִליְּבָכל ֲאֶׁשר ּת  – mindabból, amit adni fogsz nekem? 

 
א ִייָרְׁש ֶזה , בראשית טו(. ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעי הּוא ִייָרֶׁש ,ְוִהֵּנה ְדַבר ְיֹהָוה ֵאָליו ֵלאֹמר 

 )ד

                                                 
133 Zsoltárok 137:7. 
134 Chávákuk 3:13. 
135 Jeremiás 51:58. 
136 Cfánjá 2:14. 
137 1Mózes 41:40. 
138 Brésit rábá 44:9. 
139 Lásd fentebb: 14:15. 
140 Jomá 28b. 
141 „vizet húz, és inni ad”. 
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És íme az Örökkévaló igéje hozzá, mondván: Nem örököl ez te utánad, 
hanem az, aki származni fog ágyékodból, az örököl majd utánad (1Mózes 
15:4.) 

 
 לוֹ  ַוֹּיאֶמר ,ֹאָתם ִלְסֹּפר ּתּוַכל ִאם ַהּכֹוָכִבים ּוְסֹפר ַהָּׁשַמְיָמה ָנא ַהֶּבט ַוֹּיאֶמר ַהחּוָצה ֹאתוֹ  ַוּיֹוֵצא
  )ה, בראשית טו( .ַזְרֶע ִיְהֶיה ֹּכה

És kivezette a szabadba és szólott: „Tekints fel az égre és számláld meg 
a csillagokat, vajon meg tudod-e őket számlálni.” És szólott hozzá: 
„Ilyenek lesznek a te magzataid!” (1Mózes 15:5.) 

 És kivezette a szabadba... [Honnét vezette ki – ַוּיֹוֵצא אֹותֹו ַהחּוָצה
Ábrahámot az Örökkévaló?] –  ְִפי ְפׁשּוטוֹ ל  – Az egyszerű jelentés szerint: –  הֹוִציאֹו
 hogy lássa a – ִלְראֹות ַהּכֹוָכִבים – ,Kivezette sátrából a szabadba – ֵמָאֳהלֹו ַלחּוץ
csillagokat. –  ֹּוְלִפי ִמְדָרׁשו – A Midrás142 magyarázata szerint azonban –  ָֹאַמר לו – az 
Örökkévaló azt mondta neki: – ֵצא ֵמִאְצַטְגִנינּות ֶׁשְּל – „Hagyd el asztrológiai 
számításaidat, – ֶׁשָרִאיָת ַּבַּמָּזלֹות – amelyeket a csillagok állása alapján készítettél, – 
 és amelyekből arra jutottál, hogy sorsod szerint nem lesz – ֶׁשֵאיְנ ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ֵּבן
fiad. – ַאְבָרם ֵאין לֹו ֵּבן – Ábrám az, akinek nem lesz fia, – ֲאָבל ַאְבָרָהם ֵיׁש לֹו ֵּבן – 
Ábrahám-nak azonban lesz fia. – א ֵתֵלד  Száraj lesz az, aki [,Hasonlóképp] – ָׂשַרי 
nem fog szülni, – ֲאָבל ָׂשָרה ֵּתֵלד – Sára viszont igenis fog szülni. –  ֲאִני קֹוֵרא ָלֶכם ֵׁשם
 a sors[otok] – ְוִיְׁשַּתֶּנה ַהַּמָּזל – ,Azáltal, hogy [eltérő] névvel illetlek benneteket – ַאֵחר
megváltozik.” – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – הֹוִציאֹו ֵמֲחָללֹו ֶׁשל עֹוָלם – Az 
Örökkévaló kivitte Ábrámot a világ szférájából, – ְוִהְגִּביהֹו ְלַמְעָלה ִמן ַהּכֹוָכִבים – és 
fölemelte őt a csillagok fölé. [Isten ily módon jelképesen bizonyította be neki, hogy 
Ábrám felette áll az asztrológiai befolyásoknak.] – ְוֶזהּו ְלׁשֹון ַהָּבָטה – Ez magyarázatot 
ad a  ָהַהָּבט  (hábátá) kifejezés használatára, – ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה – amely fölülről lefelé 
való nézést jelent. 

 
 )ו, בראשית טו(. ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה ,ְוֶהֱאִמן ַּביֹהָוה

És hitt az Örökkévalóban, és betudta azt neki igazságul. (1Mózes 15:6.) 

'ְוֶהֱאִמן ַּבה  – És hitt az Örökkévalóban. –  ֹא ָׁשַאל לו  – [Jelentése:] nem kért 
Tőle – אֹות ַעל ֹזאת – jelet erre143 vonatkozólag. – ֲאָבל ַעל ְיֻרַּׁשת ָהָאֶרץ – Míg ellenben a 
föld megöröklésére vonatkozólag – ָׁשַאל לֹו אֹות – kért Tőle jelet, –  ְֹוָאַמר לו – és azt 
kérdezte Tőle: – ַּבָּמה ֵאַדע – „Miből [ti. milyen jelből] tudom meg?”144 

                                                 
142 Brésit rábá 44:10.; Nödárim 32a. 
143 Azaz a gyermekáldás ígéretére 
144 „Hogy az enyém lesz örökségül?” [8. vers] Náchmanidész ezt úgy magyarázza, hogy 

Ábrahám azért nem kért jelet a gyermekáldás ígéretére vonatkozólag, mert az egy 
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 – .és [az Örökkévaló] betudta azt neki igazságul – ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה
 Isten Ábrám részéről [:Jelentése] – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲחָׁשָבּה ְלַאְבָרם ִלְזכּות ְוִלְצָדָקה
erénynek és igazságnak –  ַֹעל ָהֱאמּוָנה ֶׁשֶהֱאִמין ּבו – tekintette azt a bizalmat, amelyet 
[Ábrám] helyezett Belé. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő magyarázat [arra a kérdésre 
vonatkozóan, hogy] – ַּבָּמה ֵאַדע – „Miből tudom meg…?”: – א ָׁשַאל לֹו אֹות  – [Ábrám] 
nem jelet kért, – ֶאָּלא ָאַמר ְלָפָניו – hanem azt kérdezte Tőle: – הֹוִדיֵעִני – „Áruld el 
nekem, – ְּבֵאיֶזה ְזכּות – mivel érdemlik ki [leszármazottaim], – ִיְתַקְּימּו ָבּה ָבַני – hogy ott 
maradhassanak [a földön]?” – ּו הּואָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּבר  – Isten így felelt neki: –  ִּבְזכּות
 A [Nekem bemutatott] áldozatokkal.”145„ – ַהָּקְרָּבנֹות

 
. ֲאִני ְיֹהָוה ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ְל ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו

 )ז, בראשית טו(

És mondta neki: Én vagyok az Örökkévaló, aki kihoztalak téged Ur-
Kászdimból, hogy neked adjam ezt az országot, hogy bírjad azt (1Mózes 
15:7.) 

 
ֱ  ,ַוֹּיאַמר   )ח, בראשית טו(. ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה הוִ הֹ ֲאֹדָני י

És ő mondta: Uram, Isten! mi által tudom meg, hogy én fogom azt bírni? 
(1Mózes 15:8.) 

 
  )ט, בראשית טו(. ְוֹתר ְוגֹוָזל ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש

És ő mondta neki: „Végy három üszőt, három kecskét és három kost, 
egy gerlicét és egy galambfiókát.” (1Mózes 15:9.) 

ָשה ָפִרים – .három üszőt – ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְש ִ ָׁשה ֲעָגִלים ֶרֶמז   Három üsző – ְׁש
jelképezi a három bikát: – 1 – ַּפר יֹום ַהִּכּפּוִרים. a Jom Kipurkor bemutatott bikát; – 
ל ִצּבּורֶהְעֵלם ָּדָבר ׁשֶ  – ,a bikát, [amelyet akkor mutatnak be] .2 – ּוַפר  – amikor a 

                                                                                                                                      
egyedül őt és Istent érintő dolog volt. A föld birtokba vétele ugyanakkor annak korábbi 
lakosait is érintette, és Ábrahám ezért kért jelet erre vonatkozólag. 

145 A Gur árje magyarázata szerint Ábrahám aggódott, hogy mivel a kánaániták 
romlottságuk miatt fogják elveszteni a földjüket, vajon az ő, Ábrahám leszármazottjaira 
nem ugyanilyen sors vár-e majd az ő saját bűneik miatt? Isten tehát megnyugtatta őt, 
hogy nincs miért aggódnia, mivel leszármazottai az áldozatokkal engesztelést nyernek 
majd bűneikért. 
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törvény „rejtve van” a nép előtt;146 – ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה – és 3. az üszőt, amelynek nyakát 
szegték.147 

 jelképezik [Amelyek] – ֶרֶמז ַלָּׂשִעיר ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְפִנים – .három kecskét – ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת
1. a kecskét, amelyet belül mutatnak be;148 – 2 – ּוְׂשִעיֵרי מּוָסִפין ֶׁשל מֹוֵעד. az ünnepek 
kiegészítő áldozatainak kecskéit; – ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ָיִחיד – és 3. a kecskét, amelyet 
egyének vétekáldozatául mutatnak be.149 

 1. a [Amelyek jelképezik] – ָאָׁשם – .és három kost – ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש
vétekáldozatot [bizonyos olyan vétkekért, – ַוַּדאי – ahol a személy] bizonyosan 
[elkövette azokat];150 – 2 – ְוָאָׁשם. a vétekáldozatot [ahol a személy] – ָּתלּוי – nem 
tudja, [hogy vajon elkövetette-e azokat a vétkeket];151 –  ידְוִכְבָׂשה ֶׁשל ַחַּטאת ָיִח  – és 3. 
az anyajuhot, amelyet személyes vétekáldozatul hoznak.152 

 [:Jelentése] – ּתֹור ּוֶבן יֹוָנה – egy gerlicét és egy galambfiókát.153 – ְותֹור ְוגֹוָזל
egy gerlét és egy fiatal galambot. 

 
א ָבָתר ,ן ִאיׁש ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּוַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר ֹאָתם ַּבָּתֶו ַוִּיּתֵ  . ְוֶאת ַהִּצֹּפר 

 )י, בראשית טו(

És ő vette mindezeket, középen kettévágta őket és mindegyik darabot a 
másik mellé tette; a madarakat azonban nem vágta ketté. (1Mózes 15:10.) 

 – ִחֵּלק ָּכל ֶאָחד ִלְׁשֵני ֲחָלִקים – .középen kettévágta őket – ַוְיַבֵּתר ֹאָתם
[Jelentése:] Mindegyik [állatot] két részre osztotta. –  ְֹוֵאין ַהִּמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְפׁשּוטו – A 
vers nem zárja ki önmaga szó szerinti értelmezését154, – ְלִפי ֶׁשָהָיה ּכֹוֵרת ִעּמֹו ְּבִרית – 
hiszen [az Örökkévaló minden cselekedetek révén] szövetséget kötött vele [ti. 
Ábrahámmal], –  ִֹלְׁשמֹור ַהְבָטָחתו – [fogadalmat téve imigyen,] hogy megtartja 

                                                 
146 Amikor a nép véletlenül követ el bűnt annak eredményeképpen, hogy a Szanhedrin 

félreértelmez egy törvényt (lásd 3Mózes 4:13.). 
147 Lásd 5Mózes 21:3. Vannak még egyéb bika-áldozatok is, de csupán a fentebbiek azok, 

amelyeket különféle vétkekért való vezeklésül mutatnak be. 
148 Jom Kipur napján bemutatott áldozat, amelynek vérét a Szentek Szentjén belül hintik 

szét (3Mózes 16:9.). 
149 Lásd 3Mózes 4:27. 
150 Lásd pl. 4Mózes 6:12. 
151 Lásd pl. 3Mózes 5:18. 
152 Lásd uo. 4:32. 
153 Lásd uo. 5:6; 14:21. 
154 Rási korábban [8. vers] azt mondta, hogy Ábrahám nem kért jelet az Örökkévalótól. Itt 

mégis azt fejtegeti, hogy az egyszerű, szó szerinti jelentés értelmében nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy az állatok felvágása jel volt. 
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ígéretét, – ְלהֹוִריׁש ְלָבָניו ֶאת ָהָאֶרץ – [miszerint] a föld birtokjogát [Ábrahám] 
leszármazottainak adja, – ְּכִדְכִתיב – amint írva van: – ַּבּיֹום ַההּוא – „Ezen a napon – 

ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְוגֹוֵמר' ָּכַרת ה  – szövetséget kötött az Örökkévaló Ábrámmal, 
mondván,”155 stb. – ְוֶדֶר ּכֹוְרֵתי ְבִרית – Az éppen szövetségre lépő felek között pedig 
szokás – ְלַחֵּלק ְּבֵהָמה – kettévágni egy állatot –  ְָוַלֲעבֹור ֵּבין ְּבָתֶריה – és áthaladni a 
darabjai között, – ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר – amiképpen írva van: – ָהעֹוְבִרים ֵּבין ִּבְתֵרי ָהֵעֶגל – „akik 
átmentek a borjú részei között,”156 – ַאף ַּכאן – ugyanúgy itt is – ַּתּנּור ָעָׁשן – a füstölgő 
kemence – ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר – és a tüzes fáklya, amely áthaladt – ֵּבין ַהְּגָזִרים – a 
részek között, – הּוא ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ְׁשִכיָנה – az Isteni Jelenlét képviselője volt, – ֶׁשִהיא ֵאׁש – 
és [rá utal a Szentírás azzal a szóval, hogy] „tűz.” 

א ָבָתר  ְלִפי ֶׁשָהֻאּמֹות – .a madarakat azonban nem vágta ketté – ְוֶאת ַהִּצֹּפר 
– Mert a bálványimádó népeket – ִנְמְׁשלּו ְלָפִרים ְוֵאיִלים ּוְׂשִעיִרים – bikákhoz, kosokhoz 
és kecskékhez hasonlítja [a Szentírás], – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים
 És [még] azt [is] mondja [a – ְואֹוֵמר – Hatalmas bikák vettek körül, stb.”157„ – ְוגֹוֵמר
Szentírás]: – ָהַאִיל ֲאֶׁשר ָרִאיָת ַּבַעל ַהְּקָרָנִים – „Az a kétszarvú kos, amelyet láttál, –  ְֵכי ַמל
 És [még] azt [is] mondja [a – ְואֹוֵמר – a médek és a perzsák királya.”158 – ָמַדי ּוָפָרס
Szentírás]: – ְוַהָּצִפיר ַהָּׂשִעיר ֶמֶל ָיָון – „A szőrös bak a görögök királya”159 –  ְוִיְׂשָרֵאל
 – ,Izraelt ugyanakkor fiatal galambokhoz hasonlítja [a Szentírás] – ִנְמְׁשלּו ִלְבֵני יֹוָנה
 – Galambom, a sziklahasadékban.”160„ – יֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר
 hogy – ֶרֶמז – ,Azért vágta [tehát] ketté a [négylábú] állatokat – ְלִפיָכ ָּבַתר ַהְּבֵהמֹות
ezzel jelezze: –  ָהֻאּמֹות ָּכִלין ְוהֹוְלִכיםֶׁשִּיְהיּו  – a bálványimádó népek fokozatosan 
elenyésznek. – א ָבָתר ֶרֶמז  – ”;A madarakat azonban nem vágta ketté„ – ְוֶאת ַהִּצּפֹור 
 .ez azt mutatja, hogy Izrael örökre fennmarad – ֶׁשִּיְהיּו ִיְׂשָרֵאל ַקָּיִמין ְלעֹוָלם

 
 )יא, בראשית טו(. ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם ,ָהַעִיט ַעל ַהְּפָגִריםַוֵּיֶרד 

A ragadozó madarak leszálltak a hullákra, de Ábrám elriasztotta őket. 
(1Mózes 15:11.) 

ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא  – .Ez egy madárfajta – הּוא עֹוף – .A ragadozó madarak – ָהַעִיט
 és [olyan] – ְוׁשֹוֵאף ֶאל ַהְּנֵבלֹות – Azért nevezik így, mert rárepül [a zsákmányára] – ָעט
mohón sóvárog a tetemekre, – ָלטּוׁש ֲעֵלי ֹאֶכל – hogy sebesen lecsap a táplálékra. – 

                                                 
155 18. vers. 
156 Jeremiás 34:19. 
157 Zsoltárok 22:13. 
158 Dániel 8:20. 
159 Uo. 
160 Énekek éneke 2:14. 
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 mint a [,szó ugyanabból a gyökből származik (háájit) ָהַעִיט a] – ְּכמֹו ַוַּתַעט ֶאל ַהָּׁשָלל
 .hanem lecsaptál a zsákmányra”161 [szövegrészben]„ [a (vátáát) ַוַּתַעט]

ַהְּבָתִרים ַעל – a hullákra.162 – ַעל ַהְּפָגִרים  – [Jelentése:] a [tetem]darabokra. – 
ְמַתְרְּגִמיָנן ַּפְגַלָּיא ַהְּפָגִרים  – A Tárgum a ַהְּפָגִרים (hápgárim) [szót] ַּפְגַלָּיא (páglájá)-nak 

[fordítja]. – ֶאָּלא ִמּתֹו ֶׁשֻהְרְּגלּו – Mivel azonban az emberek már hozzászoktak ahhoz, 
ִויַהב ַּפְלַגָּיא ְלַתְרֵּגם ִאיׁש ִּבְתרוֹ  –  – hogy az  ִֹאיׁש ִּבְתרו (is bitro)-t163 ִויַהב ַּפְלַגָּיא (viháv 
pálgájá)-nak164 fordítsák, –  ָלֶהםִנְתַחֵּלף  – tévedésből összekeverték [egymással] –  ֵּתַבת
ְוִתְרְּגמּו ַהְּפָגִרים  – ,[szavakat] (pálgájá) ְלַפְלַגָּיא és a (páglájá) ַּפְגַלָּיא a – ַּפְגַלָּיא ְלַפְלַגָּיא
ְוָכל  – .nak165 fordították-(pálgájá) ַּפְלַגָּיא [szót] (hápgárim) ַהְּפָגִרים s ezért a – ַּפְלַגָּיא
 hiszen nem – ְלִפי ֶׁשֵאין ְלַהִּקיׁש – ,Márpedig aki így fordítja, az téved – ַהְּמַתְרֵּגם ֵּכן טֹוֶעה
lehetséges azonosnak tekinteni – ְלַהִּקיׁש ְּבָתִרים ִלְפָגִרים – a darabok-at és a tetemek-
et, –  ָאֶׁשְּבָתִרים ַּתְרּגומּו ַּפְלַגּי  – mert [csupán] a ְּבָתִרים (bötárim) [szót] lehetne ַּפְלַגָּיא 
(pálgájá)-nak fordítani, – ּוְפָגִרים ַּתְרגּומֹו ַּפְגַלָּיא – a ְּפָגִרים (pgárim)-ot pedig ַּפְגַלָּיא 
(páglájá)-nak, – ְלׁשֹון ִּפּגּול – mely [utóbbi] a ִּפּגּול (pigul)166 [szó]ból ered, –  ְּכמֹו ִּפּגּול
 ְלׁשֹון ֶּפֶגר – ,mint a „Megvetés tárgya az”167 [szövegrészben] [,olyan jelentéssel] – הּוא
– amely rokonítható a ֶּפֶגר (peger) [tetem] szóval. 

 fújva és elhessegetve [:Jelentése] – ְלׁשֹון ְנִׁשיָבה ְוַהְפָרָחה – .elriasztotta – ַוַּיֵּׁשב
[őket], –  ְֹּכמֹו ַיֵּׁשב רּוחו – akár a „szelet támaszt”168 [szövegrészben]. – ֶרֶמז – Ez utalás 
arra, – ֶׁשָּיֹבא ָּדִוד ֶּבן ִיַּׁשי – hogy Dávid ben Jisáj169 meg akarja majd kísérelni, – ְלַכּלֹוָתם 
– hogy elpusztítsa [a bálványimádó népeket], – ן ַמִּניִחין אֹותֹו ִמן ַהָּׁשַמִיםְוֵאי  – ám az 
Ég170 ezt nem fogja megengedni –  ַַעד ֶׁשָּיבֹוא ֶמֶל ַהָּמִׁשיח – egészen a Messiás király 
eljöveteléig.171 

                                                 
161 1Sámuel 15:19. 
162 Rási a ְּפָגִרים (pögárim)-ot „darabok”-nak fordítja, noha a ֶּפֶגר (págár) kifejezés 

rendszerint egy egész tetemre utal. 
163 10. vers. 
164 „mindegyik darabot a másik mellé tette”, ami a 10. vers esetében teljesen korrekt 

fordítás. 
165 Ami „darabok”-at jelent, s éppen ezért helytelen fordítás, hiszen a ְּפָגִרים (pgárim) 

„tetemek”-et jelent. 
166 Valami „visszataszító/megvetendő”. 
167 3Mózes 19:7. „ִּפּגּול הּוא (pigul hu)”. 
168 Zsoltárok 147:18. 
169 Azaz Dávid király. 
170 Isten. 
171 Pirké d’Rábi Eliezer 28. fejezet. A lecsapó madarak Dávid kísérletét szimbolizálják, az 

pedig, ahogyan Ábrahám elriasztja őket, azt szimbolizálja, ahogyan Isten meggátolja 
Dávidot terve kivitelezésében. 
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בראשית (. יוְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעלָ  ,ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם

 )יב, טו

S midőn a nap leszállóban volt, mély álom borult Ábrámra és íme nagy 
sötétség rémülete szállt reá. (1Mózes 15:12.) 

ֶרֶמז ְלָצרֹות ְוֹחֶׁש ֶׁשל  – .és íme nagy sötétség rémülete – ְוִהֵּנה ֵאיָמה ְוגֹוֵמר
 .Ez a számkivetések172 elnyomatását és sötétségét szimbolizálja – ָּגֻלּיֹות

 
 ֵמאֹות ַאְרַּבע ,ֹאָתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם א ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר
  )יג, בראשית טו( .ָׁשָנה

És mondta Ábrámnak: „Tudd meg, hogy idegen lesz a te magzatod egy 
országban, amely nem az övék, szolgákká teszik és sanyargatják őket 
négyszáz évig. (1Mózes 15:13.) 

 hogy idegen lesz a te magzatod... [Mivel Ábrahám… – ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע
leszármazottai ténylegesen nem tartózkodtak négyszáz évet Egyiptomban, 
miképpen teljesedett be a négyszáz éves számkivetettségről szóló prófécia?] – 
 – ַעד ֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה – Izsák születésének idejétől – ִמֶּׁשּנֹוַלד ִיְצָחק
addig, amíg Izrael kivonult Egyiptomból, négyszáz év telt el. [Ezek szerint a 
magyarázat szerint a ַזְרֲע (záráchá – magzatod) szó már Izsákra is utal.] – ֵּכיַצד – 
Hogy is van ez? – ִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּכֶׁשּנֹוַלד ַיֲעֹקב – Izsák hatvan éves volt Jákob 
születésekor, – ַמרְוַיֲעֹקב ְּכֶׁשָּיַרד ְלִמְצַרִים ָא  – és amikor Jákob lement Egyiptomba, azt 
mondta [a fáraónak]:173 – ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי – „Vándoréletem éveinek napjai –  ִׁשים ְׁש
ּוְבִמְצַרִים ָהיּו  – .ami összesen 190 – ֲהֵרי ֵמָאה ְוִתְׁשִעים – ”,százharminc év – ּוְמַאת ָׁשָנה
ּו"ְּכִמְנַין ְרד – ,évet voltak Egyiptomban 210 – ָמאַתִים ָוֶעֶׂשר  – ami a ְרדּו (rödu) 
számértékének felel meg,174 – ֲהֵרי ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה – s ez mindösszesen 400 
esztendő. – ְוִאם ֹּתאַמר – Ha esetleg azt mondanád, – ְּבִמְצַרִים ָהיּו ַאְרַּבע ֵמאֹות – hogy 
400 évet voltak Egyiptomban, – ֲהֵרי – [nem lehetne igazad,] mivel –  ְקָהת ִמּיֹוְרֵדי
ֵצא  – Kehát (Lévi fia) egyike volt azoknak, akik lementek Egyiptomba.175 – ִמְצַרִים ָהָיה
 Kehátnak és Ámrámnak – ֶׁשל ְקָהת ְוֶׁשל ַעְמָרם – Ha összeadod az éveit – ַוֲחׁשֹוב ְׁשנֹוָתיו
(Kehát fia), – ּוְׁשֹמִנים ֶׁשל ֹמֶׁשה – és hozzáadod Mózes (Ámrám fia) nyolcvan évét,176 – 

                                                 
172 A babilóniaiak, a perzsák, a görögök és a rómaiak által való számkivetések. 
173 1Mózes 47:9. 
174 Uo. 42:2, ahol Jákob utasítja fiait, hogy „menjenek le” (ְרדּו – rödu) Egyiptomba, és 

vegyenek gabonát, enyhítendő a Kánaánban pusztító éhínségen. 
175 Lásd 2Mózes 6:16. 
176 Uo. 7:7. 
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 amennyi idős akkor volt, amikor az izraeliták elhagyták – ֶׁשָהָיה ְּכֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים
Egyiptomot, – ׁש ֵמא ֹות ַוֲחִמִּׁשיםֵאין ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ְׁש  – akkor összesen csupán 350-et 
fogsz kapni.177 – ְוַאָּתה ָצִרי ְלהֹוִציא ֵמֶהם – És még ebből is le kell vonnod –  ָּכל ַהָּׁשִנים
 Kehát mindazon éveit, amelyeket Ámrám születése után – ֶׁשַחי ְקָהת ַאַחר ֵליַדת ַעְמָרם
élt le, –  ַעְמָרם ַאַחר ֵליַדת ֹמֶׁשהְוֶׁשַחי  – és azokat, amelyeket Ámrám élt le Mózes 
születése után. [Kehát, Ámrám és Mózes élete átfedésben volt egymással, s ez 
jelentősen lecsökkenti az előbb kapott 350 évet. Így tehát lehetetlenség a felvetés, 
hogy Ábrahám leszármazottai akár csak megközelítőleg 400 évet tartózkodtak 
volna Egyiptomban. Ezért adódik a következtetés, hogy a 400 évet Izsák 
születésétől kell számolni.] 

א ָלֶהם א ֶנֱאַמר ְּבֶאֶרץ  – ...egy országban, amely nem az övék… – ְּבֶאֶרץ 
א ָלֶהם – ”,Nem az áll a szövegben: „Egyiptom országában – ִמְצַרִים  – ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ 
hanem: „egy országban, amely nem az övék,” – ּוִמֶּׁשּנֹוַלד ִיְצָחק – és abból az időből, 
amikor Izsák született – ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְוגֹוֵמר – [az áll:]178 „És Ábrahám… [ideglenesen] 
tartózkodott...”179 – ּוְבִיְצָחק – Izsákkal [és Jákobbal] kapcsolatban pedig ez áll: –  ּגּור
 És Jákob„ – ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם – Tartózkodjál ebben az országban.”180„ – ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת
Chám országában tartózkodott.”181 – ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו – „Jöttünk, hogy az országban 
tartózkodjunk.”182 

 
 )יד, בראשית טו(. ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול ,ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאֹנִכי

De azt a népet is, amelyet szolgálni fognak, megítélem és ezután nagy 
vagyonnal fognak kivonulni. (1Mózes 15:14.) 

ַגם ֶאת ַהּגֹויוְ   – De azt a népet is. – ְוַגם ְלַרּבֹות – A ְוַגם (vögám) [„de is/szintén” 
jelentésű szó] magában foglalja – ֶאת ָהַאְרַּבע ַמְלֻכּיֹות – a négy királyságot183, –  ֶׁשַאף ֵהם
ְׂשָרֵאלַעל ֶׁשִּׁשְעְּבדּו ֶאת יִ  – ,amely szintén el fog enyészni – ָּכִלים  – mert leigázták Izraelt. 

 .Tíz csapással – ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות – megítélem.184 – ָּדן ָאֹנִכי

                                                 
177 Kehát 133 évet élt (uo. 6:18.). Ámrám 137 évet élt (uo. 6:20). Ehhez hozzáadva Mózes 

80 évét, összesen 350-et kapunk. 
178 1Mózes 21:34. 
179 A ַוֵּיֶׁשב (vájésev)-vel ellentétben – ami azt jelenti: „és letelepedett” – itt a ַוָּיָגר (vájágár) 

szó szerepel – a ֵגר (gér), azaz „idegen” jelentésű szóból –, amelynek ideiglenességet 
sugalló konnotációja van. 

180 1Mózes 26:3. 
181 Zsoltárok 105:23. 
182 1Mózes 47:4. 
183 Lásd Rásinak a 12. vershez írt kommentárját. 
184 Azaz megbüntetem. 
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 – ,nagy vagyonnal [:Jelentése] – ְּבָממֹון ָּגדֹול – .nagy vagyonnal – ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול
 amint írva van: „így vettek sarcot Egyiptomon.”185 – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים

 
 )טו, בראשית טו(. ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ,ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאֹבֶתי ְּבָׁשלֹום

Te pedig megtérsz atyáidhoz békében, eltemettetel jó öregségben. 
(1Mózes 15:15.) 

א ִתְרֶאה ּכָ  – .Te pedig megtérsz – ְוַאָּתה ָּתֹבא ל ֵאֶּלהְו  – És ezért nem leszel 
tanúja mindennek.186 

 atyja, [Terách,] [Ábrahám] – ָאִביו עֹוֵבד ּכֹוָכִבים – .atyáidhoz – ֶאל ֲאבֹוֶתי
bálványimádó volt, – ְוהּוא ְמַבְּׂשרֹו ֶׁשָּיֹבא ֵאָליו – és [az Örökkévaló] azt jövendöli 
[Ábrahámnak], hogy hozzá fog megtérni?187 – ִלֶּמְד – Ebből megtudhatjuk, –  ֶׁשָעָׂשה
 hogy Terách megbánta bűneit.188 – ֶתַרח ְּתׁשּוָבה

 azt [Isten] – ִּבְּׂשרוֹ  – .eltemettetel jó öregségben – ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה
jövendölte, – ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִיְׁשָמֵעאל ְּתׁשּוָבה – hogy Jismáél meg fog térni – ְּבָיָמיו – [még 
Ábrahám] életében, – א ֵיֵצא ֵעָׂשו ְלַתְרּבּות ָרָעה ְּבָיָמיו  és hogy Ézsau nem fog rossz – ְו
útra térni [Ábrahám] életében. – ּוְלִפיָכ ֵמת ָחֵמׁש ָׁשִנים – Ez az oka, hogy [Ábrahám] 
öt évvel korábban halt meg –  ם ְזַמּנוֹ קֹוֶד  – a neki [kiszabott] időnél, – ּובֹו ַבּיֹום ָמַרד ֵעָׂשו 
– és [pontosan] halála napján [történt], hogy Ézsau fellázadt.189 

 
א ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָּנה ,ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה  )טז, בראשית טו(. ִּכי 

És a negyedik nemzedék visszatér ide, mert nem teljes még az emoriták 
bűne.” (1Mózes 15:16.) 

 [Azaz] – ְלַאַחר ֶׁשִּיְגלּו ְלִמְצַרִים – És a negyedik nemzedék.190 – ְודֹור ְרִביִעי
miután száműzetnek Egyiptomba191, – ָׁשה ּדֹורֹות  ott maradnak három – ִיְהיּו ָׁשם ְׁש
nemzedéken át, –  ְָהְרִביִעי ָיׁשּובּו ָלָאֶרץ ַהֹּזאתו  – és a negyedik [nemzedék] tér majd 
vissza erre a földre.192 – ְלִפי ֶׁשְּבֶאֶרץ ְּכַנַען – Mert Kánaán földjén történt, –  ָהָיה ְמַדֵּבר

                                                 
185 2Mózes 12:36. 
186 Vagyis az elnyomatásnak és a leigáztatásnak. A számkivetést azonban mégiscsak 

megtapasztalta Ábrahám. Lásd Rásinak a 13. vershez írt kommentárját. 
187 Ez nyilván nem okozhatott volna nagy örömet Ábrahámnak. 
188 Vagyis megtért. 
189 Ábrahámnak 180 évig kellett volna élni, éppen úgy, mint Izsáknak, ő azonban 175 éves 

korában halt meg. 
190 De hát 400 év nem több-e, mint négy nemzedék? 
191 És nem Izsák születésétől számítva. 
192 „Ez a föld” Kánaánra vonatkozik, mert… 
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 és megkötötte [vele] ezt a – ְוָכַרת ְּבִרית זוֹ  – hogy [az Örökkévaló] beszélt vele – ִעּמוֹ 
szövetséget, – ְּכִדְכִתיב – amint írva van: – ָלֶתת ְל ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה – „hogy neked 
adjam ezt az országot örökségül.”193 – ְוֵכן ָהָיה – És így is történt: – ַיֲעֹקב ָיַרד ְלִמְצַרִים – 
Jákob lement Egyiptomba.194 –  ֹב ּדֹורֹוָתיוֵצא ַוֲחׁשו  – Számoljuk hát meg nemzedékeit. 
 .és 4 – ְוָכֵלב ֶּבן ֶחְצרֹון – Jehúda, 2. Perec, 3. Checron .1 – ְיהּוָדה ֶּפֶרץ ְוֶחְצרֹון –
Checron fia, Chálév, – ִמָּבֵאי ָהָאֶרץ ָהָיה – [aki] azok közül [való volt], akik visszatértek 
az országba.195 

א ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹוִריּכִ  י   – mert nem teljes még az emoriták bűne. –  ִלְהיֹות
 Ahhoz, hogy [az Örökkévaló] elküldje őket az ő [ti. Ábrahám] – ִמְׁשַּתֵּלַח ֵמַאְרצוֹ 
földjéről196, – ַעד אֹותֹו ְזַמן – egészen addig az időig.197 –  הּוא ִנְפָרע ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַעד  – ,mert Isten nem büntet egy népet addig [,Ez pedig azért van így] – ֵמֻאָּמה
 amint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,amíg [gonoszságának] mértéke be nem telik – ֶׁשִּתְתַמֵּלא ְסָאָתּה
van: – ְּבַסאְּסָאה ְּבַׁשְּלָחּה ְּתִריֶבָּנה – „Bizonyára bűnrovásának mértéke szerint 
száműzetést róva reá, szálltál pörbe véle.”198 

 
. ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה ,ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה

 )יז, בראשית טו(

Mikor a nap leszállt és sötétség lett, íme füstölgő kemence és tűzláng 
vonult át a darabok közt. (1Mózes 15:17.) 

 Itt a] – ְּכמֹו ַוְיִהי ֵהם ֵמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם – Mikor a nap leszállt.199 – ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה
ם ֵמִריִקים ַוְיִהי הֵ  a [t-(vájhi) ַוְיִהי ahhoz, ahogyan a] szó használata] hasonló (vájhi) ַוְיִהי
 [vagy például a] – ַוְיִהי ֵהם קֹוְבִרים ִאיׁש – ,200(vájhi hém mörikim szákéhem) ַׂשֵּקיֶהם
ְּכלֹוַמר ַוְיִהי  – ,201 [szövegrészek használják](vájhi hém kovrim is) ַוְיִהי ֵהם קֹוְבִרים ִאיׁש
 .azzal a jelentéssel, hogy: és történt ez a dolog – ָּדָבר ֶזה

                                                 
193 Fentebb: 7. vers. 
194 Jákob nem számít nemzedéknek, mert saját nemzedékének ő volt az egyedüli tagja. 
195 A Kánaánba visszatérők között sokan voltak az ötödik és a hatodik nemzedék tagjai 

közül is. A prófécia azt volt hivatva tudatni Ábrahámmal, hogy a száműzetés 
korlátozott ideig fog tartani, és hogy már a negyedik nemzedék tagjai között is lesznek 
visszatérők. 

196 Azaz arról a földről, amelyet az Örökkévaló Ábrahámnak és utódainak ígért. 
197 Vagyis a negyedik nemzedék idejéig. 
198 Jesájá 27:8. 
199 A ֶׁשֶמׁש (semes) [„nap”] nőnemű szó, ezért az ige helyes alakja ַוְּתִהי (vát’hi) kellene hogy 

legyen. 
200 „És történt, hogy mikor zsákjaikat kiürítették” 1Mózes 42:35. 
201 2Királyok 13:21. „Éppen akkor temettek egy embert” 
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 .lenyugodott [:Jelentése] – ָׁשְקָעה – a nap leszállt.202 – ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה
 .sötétség nappal [:Jelentése] – ָחַׁש ַהּיֹום – .és sötétség lett – ַוֲעָלָטה ָהָיה
 [Az Örökkévaló] – ָרַמז לוֹ  – .íme füstölgő kemence stb – ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוגֹוֵמר

ezzel jelezte neki előre jelképesen, – ֶׁשִּיְּפלּו ַהַּמְלֻכּיֹות ְּבֵּגיִהֹּנם – hogy a [négy] királyság 
a pokolba fog zuhanni. 

ְלָכ הּוא  – .A hangsúly az első szótagon van – ַטֲעמֹו ְלַמְעָלה – .leszállt – ָּבָאה
ְוִאם ָהָיה  – .hogy [a nap] már leszállt – ֶׁשָּבָאה ְכָבר – ,Ez nyilvánvalóvá teszi – ְמבֹוָאר
ף"ָּבַאלֶ  – ,Ha a szóhangsúly az utolsó szótagon lenne – ַטֲעמֹו ְלַמָּטה  – [azaz] az álef-
en, – ָהָיה ְמבֹוָאר – akkor azt jelentené: – ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוַקַעת – „amint épp leszállóban 
[/lenyugvóban] volt,” – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֵּכן – ám ezt nem mondhatnánk, –  ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר
 S midőn a nap„ – ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלֹבא – :hiszen [fentebb] már az állt [a szövegben] – ָּכתּוב
leszállóban volt”203, – ְוַהֲעָבַרת ַּתּנּור ָעָׁשן – a füstölgő kemence átvonulása [a darabok 
között] pedig – ְלַאַחר ִמַּכאן ָהְיָתה – ezt követően történt. – ִנְמָצא ֶׁשְּכָבר ָׁשְקָעה – 
Következésképp tehát [a nap ekkorra] már lenyugodott. – ְוֶזה ִחּלּוק – Ez a 
[szóhangsúlytól függő jelentés]különbség [érvényes] –  ֵָבה ְלׁשֹון ְנֵקָבהְּבָכל ּת  – minden 
nőnemű szóra, – ֶׁשְּיסֹוָדּה ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות – amelynek kétbetűs gyökere van; –  ְּכמֹו ָּבא ָקם
 (sáv) ָׁשב a [vagy] [”felkel„] (kám) ָקם a ,[”jön„] (bá) ָּבא amilyen [például] a – ָׁשב
[„visszatér”]. –  ְָלהְּכֶׁשַהַּטַעם ְלַמע  – Amikor a szóhangsúly az első szótagra esik, –  ְלׁשֹון
ּוְכגֹון ְוָרֵחל  – akkor [az ige] múlt időt [fejez ki], mint ebben az esetben – ָעָבר הּוא ְּכגֹון ֶזה
 a „fölkelt az én – ָקָמה ֲאֻלָּמִתי – ,vagy, mint a „Ráchel odaérkezett”204 – ָּבָאה
kévém”205 – ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת – és a „Látod, a sógornőd visszatért”206 
[szövegrészekben]. – ּוְכֶׁשַהַּטַעם ְלַמָּטה – ám amikor a hangsúly az utolsó szótagon van 
 arra mutatva – ָּדָבר ֶׁשַּנֲעֶׂשה ַעְכָׁשו – ,akkor [az ige] jelen időt [fejez ki] – הּוא ְלׁשֹון הֹוֶוה –
rá, ami éppen most történik, – ְוהֹוֵל – és még [egy ideig] folyamatosan történik, – 
ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר  – mint a „[Ráchel] éppen jön a juhokkal”207 – ְּכמֹו ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן
 .a „Este bemegy, reggel pedig visszatér”208 [szövegrészekben] [vagy] – ִהיא ָׁשָבה

 
ְלַזְרֲע ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד  ,ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ְיֹהָוה ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר

 )יח, בראשית טו(. ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת

                                                 
202 A  ָָאהּב  (báá) szó szerint azt jelenti, hogy „jött”. 
203 12. vers. 
204 1Mózes 29:9. 
205 Uo. 37:7. 
206 Rút 1:15. 
207 1Mózes 29:6. 
208 Eszter 2:14. 
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Ezen a napon szövetséget kötött az Örökkévaló Ábrámmal, mondván: 
„Magzatodnak adtam ezt az országot, Egyiptom folyójától a nagy 
folyóig, az Eufrátesz folyóig. (1Mózes 15:18.) 

 Isten – ֲאִמיָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – Magzatodnak adtam.209 – ְלַזְרֲע ָנַתִּתי
ígéretét – ְּכִאּלּו ִהיא ֲעׂשּוָיה – úgy tekintjük, mintha már be is teljesítette volna. 

 Mivel – ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – .a nagy folyóig – ַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול
kapcsolatban van Izrael országával, – קֹוְרֵאהּו ָּגדֹול – [Isten] a „nagy” [jelzővel] utal rá, 
ָחרַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ְמאּו –  – jóllehet utoljára [említtetik] – ְּבַאְרָּבָעה ְנָהרֹות ַהּיֹוְצִאים ֵמֵעֶדן – az 
Édenből kiáradó négy folyó közül, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ְוַהָנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת 
– „A negyedik folyó pedig az Eufrátesz.”210 – ְמַׁשל ֶהְדיֹוט – [Ez jól illusztrálja] az 
ismert szólást: – ֶעֶבד ֶמֶל ֶמֶל – „A király szolgája [maga is] király.”211 – ִהָּדֵבק ְלַׁשֲחָור 
– „Csatlakozz az uralkodóhoz, – ְוִיְׁשַּתֲחוּו ָל – és hajlongani fognak előtted.”212 

 
 )יט, בראשית טו(. יֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת ַהַּקְדֹמנִ 

A kénitát, a kenizitát és a kadmónitát; (1Mózes 15:19.) 

 Itt tíz nép [neve] kerül – ֶעֶׂשר ֻאּמֹות ֵיׁש ַּכאן – .A kénitát – ֶאת ַהֵּקיִני
felsorolásra213, – א ָנַתן ָלֶהם ֶאָּלא ִׁשְבָעה גֹוִים  nekik [mégis] csupán [az Örökkévaló] – ְו
hét nép [földjét] adta oda.214 – ָׁשה  Azt a hármat, [akiknek a földjét nem adta – ְוַהְּׁש
oda]: – ֱאדֹום ּומֹוָאב ְוַעּמֹון – Edom, Moáv ás Ámmon, – ְוֵהם – [és] akikre [itt úgy utal a 
szöveg mint] – ֵקיִני ְקִנִּזי ַקְדֹמִני – kénita, kenizita és kádmonita, –  ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ְיֻרָּׁשה
ֱאדֹום  – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,a jövőben215 fogják birtokolni [Izrael fiai] – ֶלָעִתיד
 és – ּוְבֵני ַעּמֹון ִמְׁשַמְעָּתם – ,Ráteszik kezüket Edomra és Móávra„ – ּומֹוָאב ִמְׁשלֹוַח ָיָדם
Ámmón fiai nekik engedelmeskednek.”216 

 
 )כ, בראשית טו(. ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת ָהְרָפִאים

...a hittitát, a perizitát és a refaitákat; (1Mózes 15:20.) 

                                                 
209 Itt vajon nem jövő idejű igének – ֶאֵּתן (etén) [„fogom adni”] – kellene állnia? 
210 1Mózes 2:14. 
211 Talmud Sávuot 47b. 
212 Szifré, Dvárim 6. fejezet. 
213 19-21. vers. 
214 A hét nép neve az 5Mózes 7:1-ben kerül felsorolásra: „a hittit, a girgásit, az emórit, a 

kánaánit, a perizzit, a hivvit és a jebúszit”. 
215 A Messiás eljövetelét követően. 
216 Jesájá 11:14. 
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 Ez Og [Básán királyának] földjére – ֶאֶרץ עֹוג – a refaitákat.217 – ְוֶאת ָהְרָפִאים
[utal], – ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבּה – amelyről azt mondja a Szentírás: – ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים – „Ezt 
az egész Básánt a refaiták országának nevezik.”218 

 
  )כא, בראשית טו(. ְוֶאת ָהֱאֹמִרי ְוֶאת ַהְּכַנֲעִני ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסי

az Emórit, a Kánaánit, a Girgósit és a Jevúszit (1Mózes 15:21.) 

 
א ָיְלָדה לוֹ    )א, בראשית טז(. ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר ,ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם 

Száraj, Ábrám felesége nem szült neki gyermeket; és volt neki egy 
egyiptomi szolgálója, akit Hágárnak hívtak. (1Mózes 16:1.) 

תִׁשְפָחה ִמְצִרי  – egy egyiptomi szolgálója. – ַּבת ַּפְרֹעה ָהְיָתה – Ő a fáraó lánya 
volt. – ְּכֶׁשָרָאה ִנִּסים – Amikor [a fáraó] látta a csodákat, – ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלָׂשָרה – amelyeket [az 
Örökkévaló] vitt végbe Sára érdekében219, – ָאַמר – azt mondta: –  ֵא ִבִּתימּוָטב ֶׁשְּתה  – 
„Inkább legyen a lányom – ִׁשְפָחה ְּבַבִית ֶזה – szolgálólány ebben a házban, –  א ְּגִביָרה ְו
 ”.mint úrnő egy másik házban – ְּבַבִית ַאֵחר

 
ַוִּיְׁשַמע  ,ֶנה ִמֶּמָּנהַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ְיֹהָוה ִמֶּלֶדת ֹּבא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאּבָ 

 )ב, בראשית טז(. ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי

És szólt Száraj Ábrámhoz: „Íme az Örökkévaló megtagadta tőlem a 
szülést, közeledj, kérlek, szolgálómhoz, talán tőle kapok gyermeket.” És 
Ábrám hallgatott Száraj szavára. (1Mózes 16:2.) 

י ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנהאּולַ   – talán tőle kapok gyermeket.220 – ִלֵּמד – Ebből megtudjuk, 
 nem – ֶׁשֵאינֹו ָּבנּוי – ,hogy az, akinek nincs gyermeke – ַעל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ָּבִנים –
tekintendő „felépült”-nek221, – ֶאָּלא ָהרּוס – sokkal inkább „lerombolt”-nak [azaz nem 
megalapozottnak]. 

                                                 
217 Ők mintha nem szerepelnének az 5Mózes 7:1-ben megadott listán. 
218 5Mózes 3:13. A Szentírás korábban (3:11.) megemlíti, hogy Og volt az utolsó refaita, 

mivel a népe mind egy szálig elpusztult a Kedorláómer és szövetségesei ellen vívott 
csatában (lásd fentebb, 14:5.). Hogyan ígérheti hát meg Isten Ábrahámnak, hogy 
utódai le fognak igázni egy olyan népet, amely már ekkor sem létezik? Rási 
elmagyarázza, hogy a vers arra a földre utal, amely a refaiták királyáé volt. Magát a 
földterületet azonban ekkor különféle kánaánita törzsek lakták. 

219 Lásd fentebb, 12:14-17. 
220 Szó szerint „talán az ő révén majd felépülök.” Mi köze lehet az ִאָּבֶנה (ibáne) kifejezésnek 

a gyermekszüléshez? 
221 Azaz szilárdan megalapozottnak. 
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ֶׁשַאְכִניס  – ,Jutalmul azért – ִּבְזכּות – tőle kapok gyermeket.222 – ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה
 .hogy beengedem vetélytársamat a házamba – ָצָרִתי ְלתֹו ֵּביִתי

 az Isteni [:Jelentése] – ְלרּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשָּבּה – Száraj szavára.223 – ְלקֹול ָׂשָרי
Szellemre [ti. a próféciára], amely belőle [szólt]. 

 
 ,ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ַאְבָרם ְלֶׁשֶבת ָׁשִנים ֶעֶׂשר ִמֵּקץ ִׁשְפָחָתּה ַהִּמְצִרית ָהָגר ֶאת ַאְבָרם ֵאֶׁשת ָׂשַרי ַוִּתַּקח
  )ג, בראשית טז( .ְלִאָּׁשה לוֹ  ִאיָׁשּה ְלַאְבָרם ֹאָתּה ַוִּתֵּתן

Száráj, Ábrám felesége vette szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, tíz év 
múltán, hogy Ábrám Kanaánban lakott, és odaadta férjének, Ábrámnak 
feleségül. (1Mózes 16:3.)  

 Vagyis: [kedves] szavakkal – ְלָקַחָּתה ִּבְדָבִרים – ...Száráj… vette – ַוִּתַּקח ָׂשַרי
[rá]vette: – ַאְׁשַרִי ֶׁשָּזִכית – „Mily szerencsés is vagy, – ִלָּדֵבק ְּבגּוף ָקדֹוׁש ָּכֶזה – hogy egy 
ilyen szent testhez odasimulhatsz.” 

 Ennyi idő – מֹוֵעד ַהָּקבּוַע ְלִאָּׁשה – tíz év múltán... [Miért tíz?]… – ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים
van megállapítva egy asszony számára, – ֶׁשָּשֲהָתה ֶעֶׂשר ָׁשִנים – akinek [esküvője óta] 
tíz év telt már el – א ָיְלָדה ְלַבֲעָלּה  .anélkül, hogy gyermeket szült volna a férjének – ְו
 ”A férfinak ezt követően [a „szaporodjatok és sokasodjatok – ַחָּיב ִלָּׂשא ַאֶחֶרת –
micvájának érdekében] másik asszonyt kell elvennie.224 

 hogy Ábrám [Kanaánban] lakott... [De hát nem több… – ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְוגֹוֵמר
mint tíz éve voltak már házasok?] – ַמִּגיד – Ebből megtudjuk, – ֶׁשֵאין ְיִׁשיַבת חּוָצה ָלָאֶרץ 
– hogy az Erec Jiszráelen kívül eltöltött évek –  ֹו ִמן ַהִּמְנָיןלעֹוָלה  – nem számítanak 
bele ebbe az időtartamba, –  ֹא ֶנֱאַמר לו  – :mivel nem mondta neki Isten – ְלִפי ֶׁש
 egészen – ַעד ֶׁשָּיֹבא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – És nagy néppé teszlek téged,”225„ – ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול
addig, amíg Erec Jiszráelbe nem érkezett. 

 
 )ד, בראשית טז(. ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ  ,ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר

És ő bement Hágárhoz, aki viselős lett, és mikor látta, hogy viselős, 
úrnőjét megvetette. (1Mózes 16:4.) 

ל ָהָגר ַוַּתַהרַוָּיֹבא אֶ   – És ő bement Hágárhoz, aki viselős lett. –  ִמִּביָאה
 .az első együttléttől [Már] – ִראׁשֹוָנה

                                                 
222 Miért hitte azt Száraj, hogy annak révén, hogy Hágárt átengedi Ábrámnak, gyermekei 

születhetnek? 
223 Miért nem egyszerűen az áll a szövegben, hogy „Ábrám hallgatott Szárajra”? Miért 

„Száraj szavára”? 
224 A Sulchán áruch szerint (Even háezer 154:10. Römá) ma ez már nem kötelező. 
225 1Mózes 12:2. 
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 – :azt gondolta [Hágár] – ָאְמָרה – .úrnőjét megvetette – ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ 
 – .Ez a Száraj nem olyan, mint amilyennek mutatja magát – ָׂשָרה זֹו ֵאין ִסְתָרּה ְּכִגּלּוָיּה
 pedig – ְוֵאיָנּה ַצֶּדֶקת – ,Erényes asszonynak tetteti magát – ַמְרָאה ַעְצָמּה ְּכִאּלּו ִהיא ַצֶּדֶקת
[valójában] nem erényes, – א ָזְכָתה ְלֵהָריֹון ָּכל ַהָּׁשִנים ַהָּללּו -hiszen [az elmúlt] sok – ֶׁש
sok év során [egyszer] sem részesült abban a kiváltságban, hogy megfoganjon, – 
 .én meg [már] az első együttléttől [is] teherbe estem – ַוֲאִני ִנְתַעַּבְרִּתי ִמִּביָאה ִראׁשֹוָנה

 
 ,ֵחיֶק ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניהָ ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ּבְ 

 )ה, בראשית טז(. ִיְׁשֹּפט ְיֹהָוה ֵּביִני ּוֵביֶני

És Száraj mondta Ábrámnak: „Te vagy oka sérelmemnek. Én adtam 
szolgálómat a te öledbe, most pedig, hogy látja, hogy viselős, megvet 
engem; ítéljen az Örökkévaló köztem és közted.” (1Mózes 16:5.) 

 a [:Jelentése] – ָחָמס ֶהָעׂשּוי ִלי – Te vagy oka sérelmemnek.226 – ֲחָמִסי ָעֶלי
sérelemért, amely engem ért227, – ָעֶלי ֲאִני ַמִּטיָלה ָהעֹוֶנׁש – téged hibáztatlak. – 

ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאֹנִכי  – :amikor Istenhez imádkoztál [Mert] –  הּואְּכֶׁשִהְתַּפַּלְלָּת ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 ,mit adhatsz nekem, aki gyermektelenül élek?”228 [,Uram, Örökkévaló]„ – הֹוֵל ֲעִריִרי
א ִהְתַּפַּלְלָּת ֶאָּלא ָעֶלי –  – csupán magadért imádkoztál, –  ַעל ְׁשֵנינּוְוָהָיה ְל ְלִהְתַּפֵּלל  – 
[holott] mindkettőnkért kellett volna imádkoznod229, – ְוָהִייִתי ֲאִני ִנְפֶקֶדת ִעָּמ – és 
akkor veled együtt rólam is megemlékezett volna [az Örökkévaló]. – ְועֹוד – Továbbá: 
ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע  – ,Jogtalanul megtagadtad tőlem szavaidat230„ – ְּדָבֶרי ַאָּתה חֹוֵמס ִמֶּמִּני –
 ”.mert hallottad szégyenem, de néma maradtál – ִּבְזיֹוִני ְוׁשֹוֵתק

 Én adtam szolgálómat… köztem és – ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְוגֹוֵמר ֵּביִני ּוֵביֶני
közted. – ָּכל ֵּביְנ ֶׁשַּבִּמְקָרא – Valahányszor a  ֵיְנּב  (béjnchá) [szó] megjelenik a 
Szentírásban, – ָחֵסר – hiányzik belőle [a második jod betű231], – ְוֶזה ָמֵלא – ám itt 
„teljes” [alakban szerepel]232. – ְקִרי ֵביּה ּוֵביַנִי – Ez azért van így, hogy úgy is 

                                                 
226 Rási itta ָחָמס (chámász) szó kétféle értelmezési lehetőségét kínálja: 1. 

sérelem/méltatlanság, „ֲחָמִסי (chámászi) – A sérelemért, ami engem ért [azáltal, hogy 
nem sikerült gyermeket szülnöm], téged hibáztatlak.” 2. Kirablás/megfosztás, „ֲחָמִסי 
(chámászi) – Megfosztottál a szavaktól, amelyek ahhoz kellettek volna, hogy megvédj 
engem.” 

227 Vagyis azért, hogy Hágár megalázott. 
228 Fentebb, 15:2. 
229 Vagyis, hogy a gyermek tőlem szülessék. 
230 Vagyis azokat a szavakat, amelyekkel megrovásban kellett volna részesítsed Hágárt, 

amiért megalázott engem. 
231 Azaz így szerepel: ֵּביְנ. 
232 Azaz két jod-dal, így: ֵביֶני. 
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olvashassuk: ּוֵביַנִי (uvéjnájich)233, –  ִֶהְכִניָסה ַעִין ָהָרעׁש  – [Száraj] ugyanis szemmel 
verte – ְּבִעּבּוָרּה ֶׁשל ָהָגר – Hágár terhességét, – ְוִהִּפיָלה ֻעָּבָרּה – és [Hágár ez 
alkalommal] elvetélt. – הּוא ֶׁשַהַּמְלָא אֹוֵמר ְלָהָגר – Ezért mondja az angyal 
Hágárnak234: – ִהָּנ ָהָרה – „Íme megfogansz.” – א ְכָבר ָהְרָתה  De hát már – ַוֲה
megfogant, nem? – ְוהּוא ְמַבֵּׂשר ָלּה – És [az angyal] mégis azt adja tudtul neki, – ֶׁשַּתַהר 
– hogy meg fog foganni?235 – ֶאָּלא ְמַלֵּמד – Ebből tudható tehát, –  ֶׁשִהִּפיָלה ֵהָריֹון
 .hogy első terhességekor elvetélt – ָהִראׁשֹון

 
. ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ  ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵת ְּבָיֵד ֲעִׂשי ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִי

 )ו, בראשית טז(

De Ábrám így szólt Szárajnak: „Íme, szolgálód a kezedben van, tégy 
vele, amit jónak látsz.” És Száraj keményen bánt vele, úgyhogy 
megszökött tőle. (1Mózes 16:6.) 

 – ָהְיָתה ְמַׁשְעֶּבֶדת ָּבּה ְּבקֹוִׁשי – És Száraj keményen bánt vele.236 – ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי
Keményen dolgoztatta [Hágárt]. 

 
 )ז, בראשית טז(. ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶר ׁשּור ,ן ַהַּמִים ַּבִּמְדָּברַוִּיְמָצָאּה ַמְלַא ְיֹהָוה ַעל ֵעי

És találta őt az Örökkévaló angyala a vízforrásnál a pusztában, a 
forrásnál, a Súr felé vezető úton, (1Mózes 16:7.) 

 
. אֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחתַוּתֹ  ,ַוֹּיאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי

  )ח, בראשית טז(

...és így szólt: „Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mégy?” 
Ő így felelt: ‘Száraj úrnőm elől szököm.’ (1Mózes 16:8.) 

יֹוֵדַע  – ”?Honnét jössz„ [:Jelentése] – ֵמֵהיָכן ָּבאת – ?honnan jössz – ֵאי ִמֶּזה ָבאת
 ,Csupán azért [kérdezte ezt] – ֶאָּלא ִלֵּתן ָלּה ֶּפַתח – .tudta [Az angyal igazából] – ָהָיה
hogy kezdeményezzen, – ִלָּכֵנס ִעָּמּה ִּבְדָבִרים – hogy beszédbe elegyedhessen vele. – 
שֹון ֵאי ִמֶּזה ְ  Hol – ַאֵּיה ַהָּמקֹום ֶׁשֹּתאַמר ָעָליו – kifejezés [azt jelenti:] (éj mize) ֵאי ִמֶּזה Az – ּו
van az a hely, amelyről azt mondhatod, – ִמֶּזה ֲאִני ָבָאה – „Innét jöttem”? 

 
 )ט, בראשית טז(. ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיהָ  ,ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמְלַא ְיֹהָוה ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּת

                                                 
233 Második személy, nőnem, azaz Hágárnak „címezve”, mintha csak azt mondaná Sára: 

„Ítéljen Isten köztem és közted [, Hágár].” 
234 11. vers. 
235 Így, jövő időben? 
236 Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy Száraj kínozta volna Hágárt. 
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És mondta neki az Örökkévaló angyala: „Térj vissza úrnődhöz, és 
alázkodj meg keze alatt!” (1Mózes 16:9.) 

ְוגֹוֵמר' ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמְלַא ה  – És mondta neki az Örökkévaló angyala, stb.237 
ה ָׁשלּוַח ָלּה ַמְלָא ַאֵחרָהיָ  – minden egyes kijelentéséhez [E három vers] – ַעל ָּכל ֲאִמיָרה –  
– más-más angyalt küldött el hozzá [az Örökkévaló]. –  ְלָכ ֶנֱאַמר ַמְלָא ְּבָכל ֲאִמיָרה
 .”Ezért használja [a szöveg] minden egyes kijelentés előtt azt, hogy „angyal – ַוֲאִמיָרה

 
א ִיָּסֵפר ֵמֹרב ,ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵע ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמְלַא ְיֹהָוה ַהְרָּבה  )י, בראשית טז(. ְו

És mondta neki az Örökkévaló angyala: Megsokasítom a te magzatodat, 
hogy nem lesz megszámlálható sokasága miatt (1Mózes 16:10.) 

 
. ָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ְיֹהָוה ֶאל ָעְנֵיוְ  ,ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמְלַא ְיֹהָוה ִהָּנ ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן

  )יא, בראשית טז(

És mondta neki az Örökkévaló angyala: „Íme megfogansz és fiút fogsz 
szülni, add neki az Ismáél nevet, mert az Örökkévaló meghallgatta a te 
nyomorúságodat. (1Mózes 16:11.) 

ָרהִהָּנ הָ   – Íme megfogansz. – ְּכֶׁשָּתׁשּוִבי ַּתֲהִרי – [Jelentése:] „Amikor 
visszatérsz, megfogansz,”238 – ְּכמֹו ִהָּנ ָהָרה – mint a „Teherbe fogsz esni”239 
[szentírási szövegrészben]240, –  ְַּדֵאֶׁשת ָמנֹוח – ami Mánoách feleségére vonatkozik. 

ןְוֹיַלְדְּת ּבֵ   – és fiút fogsz szülni. – ְּכמֹו ְויֹוֶלֶדת – [A  ְְוֹיַלְדּת (vöjoládt) alak 
ugyanazt jelenti,] mint a ְויֹוֶלֶדת (vöjoledet)241, –  ְֹודֹוֶמה לו – és hasonló 
[struktúrájában] – יֹוַׁשְבְּת ַּבְּלָבנֹון ְמֻקַּנְנְּת ָּבֲאָרִזים – az „A Libanonon trónolsz, a cédrusok 
közt van a fészked”242 [versben a  ְיֹוַׁשְבּת (josávt) és a  ְְמֻקַּנְנּת (mökunánt) szavakhoz]. 

 Ez egy [nőnek szóló] – ִצּוּוי הּוא – .add neki az [Ismáél] nevet – ְוָקָראת ְׁשמוֹ 
utasítás – ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַלָּזָכר – éppen [úgy hangzik], mintha azt mondanánk egy 

                                                 
237 Miért ismételgeti állandóan az Írás, hogy „az angyal” volt az, aki mondta neki ezeket a 

dolgokat? Miért nem használja a szöveg „az angyal” helyett az „ő” névmást? 
238 Ekkor még nem volt terhes, mivel korábban elvetélt. Lásd az 5. vershez írt Rási-

kommentárt. 
239 Bírák 13:7. 
240 Ahol szintén jelen idejű igével utal a szöveg a jövőre. 
241 Azaz a jelen idejű alak. 
242 Jeremiás 22:23. Ami ugyanazt jelenti, mintha az szerepelne a szövegben, hogy  יֹוַׁשְבְּת

 ,A Libanonon trónolsz„] (josevet bálvánon, mökonenet báárázim) ַּבְּלָבנֹון ְמֻקַּנְנְּת ָּבֲאָרִזים
a cédrusok közt van a fészked”]. 
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férfinak, hogy [ ְָוָקָראת (vökárátá)]243 – ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק – „és nevezd őt 
Izsáknak.”244 

 
 )יב, בראשית טז(. ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן ,ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבוֹ 

Szilaj ember lesz ez! Keze mindenki ellen lesz és mindenki keze ő ellene 
lesz; és valamennyi testvérével szemben lakik. (1Mózes 16:12.) 

 Olyan, aki szeret a – אֹוֵהב ִמְדָּברֹות ָלצּוד ַחּיֹות – .Szilaj ember – ֶּפֶרא ָאָדם
vadonban vadállatokra vadászni, – ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב – amint írva van [Jisméllel 
kapcsolatban]: – ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר – „letelepedett a pusztában – ַוְיִהי רֹוֶבה ַקָּׁשת – és íjlövő 
lett.”245 

 .rabló [:Jelentése] – ִלְסִטים – .Keze mindenki ellen [lesz] – ָידֹו ַבֹּכל
 [:Jelentése] – ַהֹּכל ׂשֹוְנִאין אֹותוֹ  – .és mindenki keze ő ellene lesz – ְוַיד ֹּכל ּבוֹ 

mindenki gyűlölni fogja –  ֹּוִמְתָּגִרין ּבו – és támadni fogja. 
ֶׁשִּיְהֶיה  – .és valamennyi testvérével szemben lakik – ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹון

 .számos utóda lesz [:Jelentése] – ַזְרעֹו ָּגדֹול
 

ם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי ֹרִאי ,ָרא ֵׁשם ְיֹהָוה ַהֹּדֵבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאיַוִּתְק  בראשית (. ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲה
 )יג, טז

És szólította az Örökkévaló nevét, aki szólt hozzá: „Te vagy a látó 
Isten!” Mert azt mondta: ‘Vajon láttam-e itt is őt, aki engem látott.’ 
(1Mózes 16:13.) 

 chátáf [szó (roi) ֳרִאי A] – ָנקּוד ֲחָטף ָקַמץ – !Te vagy a látó Isten – ַאָּתה ֵאל ֳרִאי
kámác-cal van pontozva, – ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֵׁשם ָּדָבר – mivel ez egy főnév, – ֱאלֹוַּה ָהְרִאָּיה – 
[vagyis úgy kellene fordítani, hogy] „a látás Istene,” – ֶׁשרֹוֶאה ְּבֶעְלּבֹון ֶׁשל ֲעלּוִבין – mert 
Ő látja a megalázottak megalázottságát. 

ם  :Ez a csodálkozás kifejezése – ְלׁשֹון ֵּתיַמּה – ?Vajon [láttam-e itt] is – ֲהַגם ֲה
ִּמְדָּברֹותֶׁשַאף ֲהלֹום ּבַ  – ,Gondoltam-e volna valaha„ – ְוִכי ְסבּוָרה ָהִייִתי –  – hogy még itt a 
pusztaságban is – ָרִאיִתי ְׁשלּוָחיו ֶׁשל ָמקֹום – látni fogom Isten hírnökeit, – ַאֲחֵרי רֹוִאי 
 Ábrahám – ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַאְבָרם – azok után, hogy láttam őket – ַאֲחֵרי רֹוִאי אֹוָתם
házában246, –  ְִראֹות ַמְלָאִכיםֶׁשָּׁשם ָהִייִתי ְרִגיָלה ל  – ahol megszokott dolog volt 

                                                 
243 A nőhöz intézett fölszólító alak a ְוָקָראת (vökárát), a férfihoz intézett fölszólító alak a 

 (vökárátá) ְוָקָראתָ 
244 Alább 17:19. 
245 Alább 21:20. 
246 Hágár tudta, hogy a kiváltság, hogy Ábrahám házában angyalokat láthat, csupán 

Ábrahám érdemének tudható be. Itt a pusztaságban meg csupán azért történhetett 
meg, mert Isten látta az ő megaláztatását. Ezért nevezte Őt Hágár ֵאל ֳרִאי (Él roi)-nak. 
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angyalokat látnom?” – ְוֵתַדע ֶׁשָהְיָתה ְרִגיָלה ִלְראֹוָתם – Tudható, hogy hozzászokott már 
a látásukhoz, – ֶׁשֲהֵרי ָמנֹוַח ָרָאה ֶאת ַהַּמְלָא ַּפַעם ַאַחת – mivel Mánoách [csupán] egyszer 
látott angyalt, – ְוָאַמר מֹות ָנמּות – és [akkor] azt mondta: „Hamarosan 
meghalunk!,”247 – ְוזֹו ָרֲאָתה ַאְרָּבָעה – míg ez [a nő] négyszer [is] látott [angyalt], –  ֶזה
א ָחְרָדה – ,egyiket a másik után – ַאַחר ֶזה  .és nem ijedt meg [tőlük] – ְו

 
 )יד, בראשית טז(. ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד ,ר ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאיַעל ֵּכן ָקָרא ַלְּבאֵ 

Ezért nevezeték a kutat az élő látás kútjának; ez Kádés és Bered közt 
van. (1Mózes 16:14.) 

 Ahogyan [Onkelosz] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .az élő látás kútjának – ְּבֵאר ַלַחי רֹוִאי
fordítja: – ֵּבאָרא ְּדַמְלַא ַקָּיָמא ִאיַּתֲחֵזי ֲעַלּה – „A kút, amelynél egy élő angyal jelent 
meg.” 

 
 )טו, בראשית טז(. ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל ,ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן

És szült Hágár Ábrámnak fiút, Ábrám pedig nevezte fiát, akit Hágár 
szült, Ismáélnek. (1Mózes 16:15.) 

א ָׁשַמע  – .Ábrám pedig nevezte fiát, stb – ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְוגֹוֵמר ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
 az angyal szavait, aki azt – ִּדְבֵרי ַהַּמְלָא ֶׁשָאַמר – Noha Ábrám nem hallotta – ַאְבָרם
mondta: – ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל – „add neki az Ismáél nevet,”248 – ָׁשְרָתה רּוַח ַהֹּקֶדׁש ָעָליו 
– de az Isteni Szellem rajta nyugodott, – ּוְקָראֹו ִיְׁשָמֵעאל – s [így mégiscsak] Ismáélnek 
nevezte el. 

 
 )טז, בראשית טז(. ת ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרםְּבֶלדֶ  ,ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשֹמִנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים

Ábrám nyolcvanhat éves volt, mikor Hágár Ábrámnak Ismáélt szülte. 
(1Mózes 16:16.) 

ְלִׁשְבחֹו ֶׁשל  – Ábrám nyolcvan[hat] éves volt, stb.249 – ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשמֹוִנים ְוגֹוֵמר
 – ,hogy megtudjuk – ְלהֹוִדיעַ  – ,Ez Jismáélt magasztalandó szerepel itt – ִיְׁשָמֵעאל ִנְכַּתב
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  amikor [Ábrahám] – ְּכֶׁשִּנּמֹול – ,tizenhárom esztendős volt – ֶׁשָהָיה ֶּבן ְׁש
körülmetélte250, – א ִעֵּכב  és ő nem ellenkezett.251 – ְו

                                                 
247 Bírák 13:22. 
248 11. vers 
249 Mi a jelentősége annak, hogy ezen a ponton tudósít minket a Szentírás Ábrahám korát 

illetően? 
250 Mivel Ábrahám 99 esztendős volt, amikor körülmetélte Jismáélt. Lásd lentebb, 17:25. 
251 Midrás Ágádá. A 17:25. vers lentebb egyértelműen tudatja, hogy Jismáél tizenhárom 

esztendős volt, amikor Ábrahám körülmetélte. Ám ha csupán ez az egy versünk lenne, 
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 ַׁשַּדי ֵאל ֲאִני ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאלְיֹהָוה  ַוֵּיָרא ,ָׁשִנים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה ִּתְׁשִעים ֶּבן ַאְבָרם ַוְיִהי
  )א, בראשית יז(. ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהֵּל

Mikor Ábrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent az Örökkévaló 
Ábrámnak és szólott hozzá: „Én vagyok a mindenható Isten, járj előttem 
és légy tökéletes. (1Mózes 17:1.) 

 név (Sádáj) ַׁשַּדי Én vagyok a mindenható Isten... [Mi a… – ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי
magyarázata, és miért szerepel itt Istennek ez a neve?] – ֲאִני הּוא – [Jelentése:] „Én 
vagyok Az, – הּו ִתי ְלָכל ְּבִרָּיהֶשֵּיׁש ַּדי ֶּבֱא  – Akinek istensége minden teremtmény 
számára kielégítő.252 – ְלִפיָכ ִהְתַהֵּל ְלָפַני – Ezért hát járj Előttem, –  ְוֶאְהֶיה ְל ֶלֱאלֹוַּה
 – ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ַבִּמְקָרא – ”.s Én Istened és Oltalmazód leszek – ּוְלַפְטרֹון
Hasonlóan, valahányszor feltűnik [a ַׁשַּדי (Sádáj) név] a Szentírásban, – ֵּפרּוׁשֹו ָּכ – 
így magyarázandó: –  ַֹּדי ֵיׁש לו – „[Ő] elegendő.” – ְוַהֹּכל ְלִפי ָהִעְנָין – minden esetben az 
adott szövegkörnyezetbe illő [jelentés vagy magyarázat a figyelembe vevendő]. 

 Ahogyan Onkelosz – ְּכַתְרּגּומֹו ְּפַלח ֳקָדַמי – ...járj előttem… – ִהְתַהֵּל ְלָפַני
fordítja: „Engem imádj!” – ִהָּדֵבק ַּבֲעבֹוָדִתי – Ragaszkodj az Én imádásomhoz. 

 Ez [nem az előző – ַאף ֶזה ִצּוּוי ַאַחר ִצּוּוי – .és légy tökéletes… – ֶוְהֵיה ָתִמים
felszólítás folytatása, – hiszen akkor az „és tökéletes leszel” megfogalmazás lett 
volna helyes – hanem] újabb felszólítás, amely az előző felszólítást követi, –  ֱהֵיה ָׁשֵלם
 Légy tökéletes minden próbatételben.”253„ [azaz] – ְּבָכל ִנְסיֹונֹוַתי

 ”A „Járj előttem – ִהְתַהֵּל ְלָפַני – :A Midrás magyarázata szerint – ּוְלִפי ִמְדָרׁשוֹ  –
utal – ְּבִמְצַות ִמיָלה – a körülmetélés előírására, – ּוַבָּדָבר ַהֶּזה – és ennek 
következményeképpen – ִּתְהֶיה ָּתִמים – tökéletessé válsz. –  ְזַמן ֶׁשָהָעְרָלה ְּבֶׁשָּכל  – Mert 
amíg nem vagy körülmetélve, – ַאָּתה ַּבַעל מּום ְלָפַני – tökéletlen vagy előttem. –  ָּדָבר
 jelenleg – ַעְכָׁשו ַאָּתה ָחֵסר – :egy másik magyarázata (vehjé támim) ֶוְהֵיה ָתִמים A – ַאֵחר
nincs [uralmad]254 –  ים ְׁשֵּתי ֵעיַנִים ְׁשֵּתי ָאְזַנִיםֲחִמָּׁשה ֵאָבִר  – öt szerved [fölött]; a két 
szemed, a két füled – ְוֹראׁש ַהְּגִוָּיה – és a hímtagod [fölött]; – מֹוִסיף ֲאִני אֹות ַעל ִׁשְמ – 
neved egy [az „5”-ös szám értékének megfelelő ה – „hé”] betűvel való kiegészítése 

                                                                                                                                      
akkor úgy tekintenénk, mint ennek a ténynek a puszta közlését. Jelen versünk (16:16.) 
ugyanakkor a 17:25-öt látszólag fölöslegessé teszi. Ezért értelmezzük hát úgy, mint 
amelyik azt tanítja, hogy Jismáél nem ellenkezett, noha már tizenhárom esztendős 
volt. 

252 A ַׁשַּדי tehát a ש (se) [ami, amely] és a ַּדי (dáj) [elegendő, kielégítő] szavak összevonásából 
lett: „amely elegendő”. 

253 Isten tíz próbatételnek vetette alá Ábrahámot, lásd Az atyák bölcs tanításai 5:3. 
254 Az ember nem képes kontrollálni a szemével vagy fülével elkövetett bűnöket, hiszen 

akaratlanul is megláthat illetve meghallhat olyasmit, ami tiltott. (Rán, Nödárim 32b.) 
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révén – ְוִיְהיּו ִמְנַין אֹוִתּיֹוֶתי – [neved] betűinek számértéke lesz – ּוְׁשמֹוָנה ַאְרָּבִעים ָמאַתִים  
– kétszáznegyvennyolc, – ְּכִמְנַין ֵאָבֶרי – amely megfelel szerveid számának.255 

 
 )ב, בראשית יז(. ד ְמֹאדְוַאְרֶּבה אֹוְת ִּבְמאֹ  ,ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ

...hogy szövetséget kössek veled és hogy igen nagyon megsokasítsalak.” 
(1Mózes 17:2.) 

 A szeretet – ְּבִרית ֶׁשל ַאֲהָבה – .szövetséget kössek veled – ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי
szövetségét – ּוְבִרית ָהָאֶרץ ְלהֹוִריָׁשה ְל – és a szövetséget, hogy birtokold a földet256 – 
 .e parancsolat257 [teljesítése] révén – ַעל ְיֵדי ִמְצָוה זוֹ 

 
ִהים ֵלאֹמר ,ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו  )ג, בראשית יז(. ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱא

Ábrám leborult arcára, és Isten szólt hozzá, mondván: (1Mózes 17:3.) 

ַאְבָרם ַעל ָּפָניוַוִּיֹּפל   – Ábrám leborult arcára. – ִמּמֹוָרא ַהְּׁשִכיָנה – Az Isteni 
Jelenléttől való félelmében. – א ָמל א  – Mert a körülmetélést megelőzően – ֶׁשַעד ֶׁש
ִנֶּצֶבת ָעָליו ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש – nem volt elég ereje ahhoz, hogy álljon – ָהָיה בֹו ֹּכַח ַלֲעמֹוד  – 
mialatt az Isteni Jelenlét ott volt fölötte. – ְוֶזהּו – Erre [utal az is], – ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִבְלָעם – 
ami Bileámmal kapcsolatban áll [a Szentírásban]: – נֹוֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים – „leborulva és 
nyilt szemekkel.”258 –  ִי ֶאִליֶעֶזר ָמָצאִתי ֵכןִּבְבַרְיָתא ְּדַרּב  – Ezt Eliezer rabbi Bárájtájában 
találtam.259 

 
  )ד, בראשית יז(. ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ,ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת

Az én szövetségem íme veled van és te leszel a népek tömegének atyjává 
(1Mózes 17:4.) 

 
א ִיָּקֵרא עֹוד   )ה, בראשית יז(. ְוָהָיה ִׁשְמ ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתי ,ֶאת ִׁשְמ ַאְבָרם ְו

Ne nevezzenek többé Ábrámnak hanem legyen neved Ábrahám, mert 
népek sokaságának atyjává tettelek. (1Mózes 17:5.) 

                                                 
255 Körülmetélésének eredményeképpen Ábrahám teljes morális kontrollra tett szert minden 

cselekedete fölött. 
256 8. vers. 
257 A körülmetélés parancsolata. 
258 4Mózes 24:4. 
259 Pirké d’Rábi Eliezer 29. fejezet. 
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ְלׁשֹון נֹוְטִריקֹון ֶׁשל  – mert népek sokaságának atyjává.260 – ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים
ׁש ֶׁשָהְיָתה בֹו ַּבְּתִחָּלה"ְוֵרי – A nevéből mint rövidítésből.261 – ְׁשמוֹ   – A ר (rés) [betű], 
amely eredetileg [a nevében] volt, – א ָהָיה ָאב ֶאָּלא ַלֲאָרם  jelezve, hogy csupán – ֶׁש
Arám atyja volt, –  ֶהּוא ְמקֹומוֹ ׁש  – [Arámé,] amely szülőföldje [volt]. –  ְוַעְכָׁשו ָאב ְלָכל
א ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה – ,Most viszont [már] az egész világ atyja volt – ָהעֹוָלם  – [de azért a 
nevében eredetileg szereplő ר (rés)] sem került el a helyéről.262 – ַריד ֶׁשל ׂשָ "ֶׁשַאף יּו  – 
Ugyanis Száraj nevének י (jod)-ja – ִנְתַרֲעָמה ַעל ַהְּׁשִכיָנה – is panaszkodott az Isteni 
Jelenlétnek263, –  ַַעד ֶׁשהֹוִסיָפה ִליהֹוֻׁשע – [így] végül az [vagyis a י (jod)] hozzá lett adva 
Jehósuá nevéhez, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  א ֹמֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּוןַוִּיְקָר  – „És 
elnevezte Mózes Hóséát, Nún fiát –  ְַיהֹוֻׁשע – Jehósuának.”264 

 
 )ו, בראשית יז(. ּוְמָלִכים ִמְּמ ֵיֵצאּו ,ְוִהְפֵרִתי ֹאְת ִּבְמֹאד ְמֹאד ּוְנַתִּתי ְלגֹוִים

Nagyon megszaporítalak és népek származnak tőled, királyok 
származnak tőled. (1Mózes 17:6.) 

 Izraelre [Ez] – ִיְׂשָרֵאל ֶוֱאדֹום – és népek származnak tőled.265 – ּוְנַתִּתי ְלגֹוִים
és Edomra [utal].266 –  ֶֹׁשֲהֵרי ִיְׁשָמֵעאל ְּכָבר ָהָיה לו – Mivel [Ábrahámnak] ekkor már 
megvolt Jismáél, – א ָהָיה ְמַבְּׂשר ֹו ָעָליוְו  – ezért [Isten] nem róla tájékoztatta 
[Ábrahámot]. 

 
ִהים  ,ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְל ֵלא

 )ז, בראשית יז(. ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי

És szövetséget kötök köztem és közted és magzataid között, akik utánad 
következnek, nemzedékeken keresztül örök szövetségül, hogy Isten 
legyek számodra és magzataid számára, akik utánad lesznek. (1Mózes 
17:7.) 

                                                 
260 Mi módon utal erre a nevéhez hozzáadott ה' ? 
ָהם)רָ (ַאבְ  – ַאב ֲהמֹון 261  (áv hámon – áv(rá)hám) 
262 Azaz a nevéből. Rási elmagyarázza, hogy noha a nevéhez hozzáadott ה (hé) – ami az  ַאב

 kifejezésre utal – igazából már nem hagy helyet a nevében eredetileg (áv hámon) ֲהמֹון
szereplő ר (rés)-nek, és tulajdonképpen az új nevet ַאְבָהם (ávhám)-nak kellene írni, de 
mégsem került ki ez a ר (rés) a nevéből. 

263 Amikor az teljesen kitöröltetett Száraj nevéből. Amikor ősanyánk neve Sára lett. 
264 4Mózes 13:16. A  ַהֹוֵׁשע (Hoséá)-ból a hozzáadott י (jod)-dal  ְַיהֹוֻׁשע (Jöhosuá) lett. 
265 Miért „népek” – többes számban? 
266 De nem Jismáélre. 
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 És mi ez a – ּוַמה ִהיא ַהְּבִרית – És szövetséget kötök.267 – ַוֲהִקמֹוִתי ֶאת ְּבִריִתי
szövetség? – ִהים  Hogy Isten legyek számodra.”268„ – ִלְהיֹות ְל ֵלא

 
ְוָהִייִתי ָלֶהם  ,ְוָנַתִּתי ְל ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם

ִהים  )ח, בראשית יז(. ֵלא

És adom neked és magzatodnak, akik utánad lesznek, lakóhelyül az 
országot, Kánaán egész országát, örök birtokul, és én leszek az Istenük. 
(1Mózes 17:8.) 

ִהים – örök birtokul.269 – ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם  Ott leszek – ְוָׁשם ֶאֱהֶיה ָלֶהם ֵלא
Istenetek.270 –  ָלָאֶרץֲאָבל ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ַהָּדר ְּבחּוָצה  – Ám aki Erec Jiszráélen kívül él, –  ְּכִמי
 az olyan, mint akinek nincsen Istene.271 – ֶׁשֵאין לֹו ֱאלֹוּהַ 

 
ִהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר , בראשית יז(. ַאָּתה ְוַזְרֲע ַאֲחֶרי ְלֹדֹרָתם ,ַוֹּיאֶמר ֱא

 )ט

Ezután mondta Isten Ábrahámnak: „Te pedig tartsd meg szövetségemet, 
te és magzataid, akik utánad lesznek, nemzedékeiken keresztül. (1Mózes 
17:9.) 

ו זוֹ "ָוא – .Te pedig – ְוַאָּתה  – A [ְוַאָּתה (vöátá)] ו (váv)-ja – מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון – 
az előző gondolat folytatására [utal]: – ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּת – [azaz] „Ami Engem illet, 
íme Én szövetséget kötök veled,”272 –  ְֹוַאָּתה ֱהֵוי ָזִהיר ְלָׁשְמרו – neked pedig legyen 
gondod arra, hogy megtartsd azt. –  ֹּוַמה ִהיא ְׁשִמיָרתו – És mi módon kell azt 
megtartani? – ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ְוגֹוֵמר ֹזאת  – „Ez az én szövetségem…, melyet meg 
kell tartanotok… – ִהּמֹול ָלֶכם ְוגֹוֵמר – Körül kell metélni [minden fiút] köztetek.”273 

                                                 
267 A ִהים – ַוֲהִקמֹוִתי ֶאת ְּבִריִתי ִלְהיֹות ְל ֵלא  (váhákimoti et briti – lihjot löchá lÉlohim)-t 

lehetne úgy értelmezni, hogy „Szövetséget kötök [köztem és közted – [azért,] hogy 
Isten legyek számodra].” Ez hasonló lenne ahhoz, hogy  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
ִהים  aki„ – (áser hocéti etchem méerec Micráim lihjot láchem lÉlohim) ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלא
kivezettelek benneteket Egyiptom országából, hogy legyek a ti Istenetek” (4Mózes 
15:41.). Rási kifejti, hogy jelen esetben nem erről van szó. 

268 Vagyis a ִהים  nem a szövetségkötés oka, hanem a (lihjot löchá lÉlohim) ִלְהיֹות ְל ֵלא
szövetség mibenlétének a leírása. 

269 Miért követi ezt az, hogy ִהים  .ami látszólag a 7 ,(vöháiti láhem lÉlohim) ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלא
vers ִהים  ?jának a megismétlése-(lihjot löchá lÉlohim) ִלְהיֹות ְל ֵלא

270 A 7. versben elhangzott ígéret csupán azokra vonatkozik, akik Erec Jiszráélben élnek. 
271 Az isteni közbenjárás közvetlenebbül hat Erec Jiszráélben. 
272 4. vers. 
273 10. vers. 
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 )י, בראשית יז(. ֶכם ָּכל ָזָכרִהּמֹול לָ  ,ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי

Ez az én szövetségem köztem és köztetek, veled és magzataiddal, akik 
utánad lesznek, melyet meg kell tartanotok: Körül kell metélni minden 
fiút köztetek. (1Mózes 17:10.) 

ֹוָתם ֶׁשל ַעְכָׁשוא – .köztem és köztetek – ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְוגֹוֵמר  – [Utalva] azokra, 
akik most életben vannak.274 

ָהֲעִתיִדין ְלִהָּוֵלד  – .és magzataiddal, akik utánad lesznek – ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי
 .azokra, akik majd később fognak megszületni [Utalva] – ַאֲחֶרי

 ,Mintha [az állna a szövegben – ְּכמֹו ְלִהּמֹול – Körül kell metélni.275 – ִהּמֹול
hogy] ְלִהּמֹול (löhimol) [„körülmetélni”], – ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֲעׂשֹות – hasonlóan ahhoz, 
mintha azt mondanánk: ֲעׂשֹות (ászot), – ְּכמֹו ַלֲעׂשֹות – ahelyett, hogy ַלֲעׂשֹות (láászot) 
[„csinálni”].276 

 
 )יא, בראשית יז(. ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ,ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם

Metéljétek körül előbőrötök húsát, és ez legyen a szövetség jele köztem 
és köztetek. (1Mózes 17:11.) 

 ugyanazt [(unömáltem) ּוְנַמְלֶּתם Az] – ְּכמֹו ּוַמְלֶּתם – .Metéljétek körül – ּוְנַמְלֶּתם
jelenti, mint az ּוַמְלֶּתם (umáltem), – ן ּבֹו ְיֵתָרה"ְוַהּנּו  – és a נ (nun) egy olyan betoldott 
[betű], – ִליסֹוד ַהּנֹוֵפל ִלְפָרִקים – amely időnként megjelenik benne, – ֶׁשל נֹוֵׁש' ְּכמֹו נ  – 
akár a נֹוֵׁש (noséch) נ (nun)-ja – ֶׁשל נֹוֵׂשא' ְונ  – vagy a נֹוֵׂשא (noszé) נ (nun)-ja. – 
אֶתם אֶתם ugyanaz az alak, mint az (unömáltem) ּוְנַמְלֶּתם Az – ּוְנַמְלֶּתם ְּכמֹו ּוְנֹשָ  ּוְנֹשָ
(unöszátem)277. – ֲאָבל ִיּמֹול ְלׁשֹון ִיָּפֵעל – De a ִיּמֹול (jimol)278 [szó]  ִָּפֵעלי  (jipáél) alak279, 
 ֵיָאֵכל a [vagy] – ֵיָאֵכל – [”meg lesz csinálva„] (jéásze) ֵיָעֶׂשה akár a – ְּכמֹו ֵיָעֶׂשה –
(jéáchél) [„meg lesz éve”]. 

 

                                                 
274 Az  ֵיֵניֶכםּוב  (uvéjnéjchem) többes számban van, és ezért nem csupán Ábrahámra utal, de 

azokra is, akik hozzá tartoznak. 
275 A ִהּמֹול (himol) itt főnévi igenévi értelemben szerepel, holott rendszerint felszólító módra 

utal. 
276 3Mózes 18:30. Itt hasonlóan felszólító módú alak szerepel a szövegben főnévi igenévi 

értelemben. 
277 Alább, 45:19. Mindkettő egyszerű ַקל (kál) igealakban van. Az előbbi azt jelenti: „és 

metéljétek körül,” az utóbbi pedig: „és hozzátok”. 
278 12. vers. 
 .igei paradigma, egyes szám harmadik személy, jövő idejű alak [passzív] (nif’ál) ִנְפָעל 279

Jelentése: „körül lesz metélve”. 
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א ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ִמֹּכל ֶּבן ֵנכָ  ,ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם ר ֲאֶׁשר 
 )יב, בראשית יז(. ִמַּזְרֲע הּוא

Nyolc napos korában metéljetek körül minden fiút, nemzedékeiteken 
keresztül, azt, aki a házban született és a pénzen vettet is, bármely 
idegent, aki nem magzataid közül való. (1Mózes 17:12.) 

 akit egy [:Jelentése] – ֶׁשְּיָלַדּתּו ַהִּׁשְפָחה – .a házban született – ְיִליד ָּבִית
szolgáló szült – ַּבַּבִית – a [te] házadban. 

 arra, akit születése [Utalva] – ֶׁשְּקָנאֹו ִמֶּׁשּנֹוַלד – .a pénzen vettet – ּוִמְקַנת ֶּכֶסף
után vettek. 

 
 )יג, בראשית יז(. ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם , ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביתְ 

Metéltessék körül házadnak szülöttje és akit pénzeden vettél és 
szövetségem legyen testeteken örök szövetségül. (1Mózes 17:13.) 

 ַּכאן ָּכַפל ָעָליו – .Metéltessék körül házadnak szülöttje – ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְת
– Itt [a ְיִליד ַּבִית (jölid bájit) körülmetéléséről szóló utasítás] megismétlésre kerül, – 
א ָאַמר  hogy „nyolc napos – ִלְׁשמֹוָנה ָיִמים – ,ám az nem említtetik [újfent] – ְו
korában”280. –  ְֶדְלַלּמ  – Ebből megtudhatjuk, – ֶׁשֵּיׁש ְיִליד ַּבִית – hogy van olyan  ְיִליד
ְּכמֹו  – ,akit nyolc nap után metélnek körül – ִנּמֹול ְלַאַחר ְׁשֹמָנה ָיִמים – ,(jölid bájit) ַּבִית
 .amint az a [Talmud] Sábát traktátusában281 kifejtésre is kerül – ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת

 
א ִיּמֹול ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיהָ  . ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר ,ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר 

 )יד, בראשית יז(

A körülmetéletlen férfi pedig, aki nincs körülmetélve előbőre húsán, 
annak lelke irtassék ki népéből, mert megszegte szövetségemet.” 
(1Mózes 17:14.) 

 ֶׁשַהִּמיָלה – ,Ebből megtudjuk – ַּכאן ִלֵּמד – .A körülmetéletlen férfi – ְוָעֵרל ָזָכר
– hogy a körülmetélést – ְּבאֹותֹו ָמקֹום – azon a helyen282 [végzik el], –  ֶׁשהּוא ִנָּכר ֵּבין ָזָכר
 .ahol különbség van férfi és nő között – ִלְנֵקָבה

                                                 
280 Mint a 12. versben. 
281 134b. A 12. vers egy olyan ְיִליד ַּבִית (jölid bájit)-ról beszél, akit olyan szolgáló szült, akit 

még a gyermek születése előtt vettek. Ennek a szolgálónak az újszülöttjét nyolc napos 
korában kell körülmetélni. Ám azt a szolgálót, amelyikről ez a [13.] vers szól, már 
megszületett gyermekével együtt vették. Ennek a gyermeknek a körülmetélésére kerül 
sor a nyolcadik nap után. 

282 Testrészen. 
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א ִיּמֹול  aki [,Ez arra vonatkozik] – ִמֶּׁשַּיִּגיעַ  – .aki nincs körülmetélve – ֲאֶׁשר 
már elérte – ִלְכַלל ֹעָנִׁשין – a büntethetőségi kort, – ְוִנְכְרָתה – és akkor kiirtatik [ti. a 
lelke]. – ֲאָבל ָאִביו – Az apja azonban, [aki elmulasztja körülmetélni őt] –  ֵאין ָענּוׁש ָעָליו
 – ֲאָבל עֹוֵבר ַּבֲעֵׂשה – ,nem részesül [e mulasztás miatt] a kárét283 büntetésében – ָּכֵרת
csupán egy tevőleges előírás megsértésének vétke terheli.284 

 ,Gyermektelen marad – הֹוֵל ֲעִריִרי – .annak lelke irtassék ki – ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש
 .és időnek előtte fog meghalni – ּוֵמת קֹוֶדם ְזַמּנוֹ  –

 
א ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָׂשָרי ִהים ֶאל ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּת  , בראשית יז(. ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה ,ַוֹּיאֶמר ֱא

 )טו

És mondta Isten Ábrahámnak: „Száraj feleségedet ne nevezd Szárajnak, 
hanem Sára legyen a neve. (1Mózes 17:15.) 

א ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָׂשָרי  – Száraj feleségedet ne nevezd Szárajnak. –  ְּדַמְׁשַמע
א ַלֲאֵחִרים – ,azt jelenti: „hercegnőm”285 [név] (Száráj) ָׂשָרי A – ָׂשַרי ִלי  vagyis az] – ְו
enyém,] de nem másoké. – ִּכי ָׂשָרה ְסָתם ְׁשָמּה – A neve azonban [mostantól] Sára 
lesz, általános értelemben, – ֶׁשְּתֵהא ָׂשָרה ַעל ֹּכל – mert [mostantól] mindenki 
hercegnője [ָׂשָרה (szárá)] lesz. 

 
. ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ,ה ְל ֵּבןּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמּנָ 

 )טז, בראשית יז(

És megáldom őt és azonfelül adok neked ő tőle fiút; megáldom őt, hogy 
nemzetek anyja legyen, népek királyai származzanak tőle.” (1Mózes 
17:16.) 

ֹאָתּה ּוֵבַרְכִּתי  – És megáldom őt.286 – ּוַמה ִהיא ַהְּבָרָכה – Mi ez az áldás? –  ֶׁשָחְזָרה
 – ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה – amint írva van:287 – ֶׁשֶּנֱאַמר – .Az, hogy újra megifjodott – ְלַנֲערּוָתּה
„[Miután elfonnyadtam,] lehet-e még gyönyöröm288” 

 – ,A szoptatás képességével – ַּבֲהָנַקת ָׁשַדִים – .megáldom őt – ּוֵבַרְכִּתיהָ 
ְּביֹום ִמְׁשֶּתה ֶׁשל  – amikor [Sárának] szüksége volt erre [a képességre] – ְּכֶׁשִּנְצְרָכה ְלָכ
 amikor az – ֶׁשָהיּו ְמַרְּנִנים ֲעֵליֶהם – ,Izsák [elválasztási] ünnepségének napján – ִיְצָחק

                                                 
283 Ez a lélek „kiirtására/kivágására” alkalmazott héber kifejezés. 
284 Amelyért a Tóra nem szab ki büntetést. 
285 A név végén álló jod egy egyes szám első személyű birtokos végződés. 
286 Két áldást is említ ez a vers anélkül, hogy közelebbről meghatározná, mik is lennének 

ezek. 
287 Lentebb 18:12. 
288 Azaz: Lehet-e még részem a gyermekáldás gyönyörében? 
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emberek rosszmájúan azt mondták róluk289, – ֶׁשֵהִביאּו ֲאסּוִפי ִמן ַהּׁשּוק – hogy egy 
lelencet vettek magukhoz az utcáról, – ְואֹוְמִרים – és azt állították róla: – ְּבֵננּו הּוא – 
„Ő a mi gyermekünk.” – ְוֵהִביָאה ָכל ַאַחת ְּבָנּה ִעָּמּה – Így aztán minden asszony, [aki 
jelen volt az ünnepségen,] elhozta magával a gyermekét, – א ֵהִביָאה  de – ּוְמִניָקָתּה 
nem hozta magával a szoptatós dajkáját, – ְוִהיא ֵהִניָקה ֶאת ֻּכָּלם – ő [ti. Sára] pedig 
mindnyájukat megszoptatta. – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר – Erről [van szó], amikor azt mondja [a 
Szentírás]: – ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה – „Sára fiakat szoptat.”290 – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ְרָמזֹו ְּבִמְקָצת – 
A [Midrás] Brésit rábá291 részben erre utal. 

 
ָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה  ַוֹּיאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה ,ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק

 )יז, בראשית יז(. ֵּתֵלד

Ekkor Ábrahám arcára borult és nevetett és mondta magában: Vajon 
száz éves embernek születhetik-e gyermeke, és Sára kilencven éves 
korában szülhet-e? (1Mózes 17:17.) 

ְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחקַוִּיֹּפל ַא  – Ekkor Ábrahám arcára borult és nevetett. –  ֶזה
ְלׁשֹון ִׂשְמָחה  – Onkelosz úgy fordítja, hogy [szót (vájichák) ַוִּיְצָחק a] ,Ezt – ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס
 Sárával [szót (vátichák) ַוִּיְצָחק a] míg – ְוֶׁשל ָׂשָרה – ,öröm és ujjongás – ַוֲחִדי
kapcsolatban – ְלׁשֹון ָמחֹו – nevetésként interpretálja. –  ָָלַמְדּת – [Ebből] azt vonhatjuk 
le, – ֶׁשַאְבָרָהם ֶהֱאִמין ְוָׂשַמח – hogy Ábrahám hitt [a próféciának], és örvendezett, – 
א ֶהֱאִמיָנה ְוִלְגְלָגה ְוֶזהּו ֶׁשִהְקִּפיד ַהָּקדֹוׁש  – .Sára viszont nem hitt, és gúnyolódott – ְוָׂשָרה 
א ִהְקִּפיד ַעל ַאְבָרָהם – ,Ezért volt Isten mérges Sárára292 – ָּברּו הּוא ַעל ָׂשָרה  de nem – ְו
volt mérges Ábrahámra.293 

 Vannak a megdöbbenésnek olyan – ֵיׁש ְּתִמיהֹות – Vajon, stb.294 – ַהְּלֶבן
kifejezései, – ֶׁשֵהן ַקָּימֹות – amelyek [valójában] megerősítik [az elhangzottakat], –  ְּכמֹו
ה ִנְגֵליִתי  – ֲהרֹוֶאה ַאָּתה – mint például a „Hát nem megnyilatkoztam?”295 296 – ֲהִנְג
[vagy a] „Látod-e?”297 [szentírási helyeken]. –  ֶתַאף זֹו ִהיא ַקֶּימ  – Jelen esetben is 

                                                 
289 Ábrahámról és Sáráról. 
290 Lentebb 21:7. 
291 53:9. 
292 Amiért nevetett. 
293 Amiért nevetett. 
294 A ה prefixum rendszerint hitetlenkedést, kétkedést jelez valami olyasmit illetően, ami 

lehetetlen, hogy igaz legyen. Itt viszont nem erről van szó, hiszen Rási épp az imént 
fejtette ki, hogy Ábrahámnak nem voltak kétségei. 

295 1Sámuel 2:27. 
296 A kérdés valójában költői, mert „hát persze, hogy megnyilatkoztam!” 
297 2Sámuel 15:27. Jelentése: „Hát persze, hogy látod!” 
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megerősítésről van szó, –  ְֹוָכ ָאַמר ְּבִלּבו – mert [Ábrahám valójában] ezt gondolta 
magában: – ֲהַנֲעֶׂשה ֶחֶסד ֶזה ְלַאֵחר – „Részesülhetne-e más is abban a kegyben298, –  ַמה
 ”?amelyben Isten engem részesít – ֶּׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ִלי

 – ?és Sára kilencven éves korában [szülhet-e] – ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה
 Noha a – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים – ?Méltó-e arra, hogy szüljön – ָהְיָתה ְּכַדאי ֵליֵלד
korábbi nemzedékek [asszonyai] –  ין ְּבֵני ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנהָהיּו מֹוִליִד  – [akár még] 500 
évesen [is] szültek, – ִּביֵמי ַאְבָרָהם ִנְתַמֲעטּו ַהָּׁשִנים ְּכָבר – Ábrahám idejében az [emberi] 
élet már rövidebb volt, – ּוָבא ַּתּׁשּות ֹּכַח ָלעֹוָלם – és megfogyatkozott a [férfi]erő a 
világban. –  ֵא ּוְלַמדצ  – Járj [csak utána] és tanuld meg ezt –  ֵמֲעָׂשָרה ּדֹורֹות ֶׁשִּמֹּנַח ְוַעד
ֶׁשִּמֲהרּו תֹוְלדֹוֵתיֶהן ְּבֵני  – ,a Noé ás Ábrahám közötti nemzedékek [életé]ből – ַאְבָרָהם
 .akik [viszonylag] korán, 60-70 évesen szültek – ִׁשִּׁשים ּוְבֵני ִׁשְבִעים

 
ִהים  )יח, בראשית יז(. לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱא

És szólt Ábrahám Istenhez: „Bár Ismáél élne előtted!” (1Mózes 17:18.) 

 Bárcsak élne – ַהְלַואי ֶׁשִּיְחֶיה ִיְׁשָמֵעאל – .Bár Ismáél élne – לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה
Ismáél! – ֵאיִני ְּכַדאי – [Jelentése:] „Nem vagyok méltó arra, – ְלַקֵּבל ַמַּתן ָׂשָכר ָּכֶזה – 
hogy ilyen jutalomban részesüljek.” 

 ,Téged félő életet élne [:Jelentése] – ִיְחֶיה ְבִיְרָאְת – .élne előtted – ִיְחֶיה ְלָפֶני
ַניְּכמֹו ִהְתַהֵּל ְלפָ  –  – mint a „járj előttem”299 [kifejezésben], – ְּפַלח ֳקָדַמי – [amit 
Onkelosz úgy fordít]: „Imádj Engem.” 

 
ִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת ֹיֶלֶדת ְל ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו  ,ַוֹּיאֶמר ֱא

 )יט, בראשית יז(. ַאֲחָריו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעוֹ 

Isten pedig mondta: „De bizony, Sára feleséged szül neked fiút és 
nevezd azt Izsáknak, és szövetséget kötök vele örök szövetségül 
magzatai számára. (1Mózes 17:19.) 

ְוֵכן ֲאָבל  – A megerősítés kifejezése.300 – ְלׁשֹון ֲאִמַּתת ְּדָבִרים – .De bizony – ֲאָבל
 Hasonló [értelemben, mint a következő szövegrészekben]: „Bizony – ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו
bűnösök vagyunk.”301 – ֲאָבל ֵּבן ֵאין ָלּה – [Vagy] „Hiszen nincs fia.”302 

חֹוקַעל ֵׁשם ַהּצְ  – .és nevezd azt Izsáknak – ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק  – A nevetés 
miatt.303 – ְוֵיׁש אֹוְמִרים – Egyesek azt mondják304, – ַעל ֵׁשם ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות – hogy a 10 

                                                 
298 Hogy 100 éves korára fia fog születni. 
299 Fentebb, 1. vers. 
300 Onkelosz fordításában: ְּבקּוְׁשָטא (bökustá) – „Igazán/Valóban”. 
301 Lentebb 42:21. 
302 2Királyok 4:14. 
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próbatétel [י]ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ֶׁשל ָׂשָרה – ,305 – Sára 90 éve [צ], – ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשִּנּמֹול – [Izsák 
életének] 8-ik napja, amikor körülmetélték [ח] – ּוֵמָאה ָׁשָנה ֶׁשל ַאְבָרָהם – és Ábrahám 
100 éve [ק] miatt.306 

 Miért – ָלָּמה ֶנֱאַמר – .és szövetséget kötök vele – ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתוֹ 
szerepel ez itt? – ַוֲהֵרי ְּכָבר ְּכִתיב – [Hiszen] már olvastuk egyszer: –  ְּבִריִתי ְוַאָּתה ֶאת
 te és – ַאָּתה ְוַזְרֲע ְוגֹוֵמר – ,Te pedig tartsd meg szövetségemet„ – ִתְׁשמֹור
magzataid.”307 – ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשאֹוֵמר ַוֲהִקימֹוִתי ְוגֹוֵמר – Mivel azonban [az Örökkévaló] azt 
[is] mondta, hogy „És szövetséget kötök, stb.”308, – ִיְׁשָמֵעאל ָיכֹול ְּבֵני  – azt hihetnénk, 
hogy Jismáél leszármazottaira – ּוְבֵני ְקטּוָרה – és Keturá leszármazottaira309 –  ִּבְכַלל
 Hogy tudjuk, ez nem így] – ַּתְלמּוד לֹוַמר – .is vonatkozik a [szövetség]kötés – ַהִּקּיּום
van,] azért hangzik el: –  ְִריִתי ִאּתוֹ ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ּב  – „és szövetséget kötök vele310” –  א ְו
 ,Ha ez így van] – ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ָלָּמה ֶנֱאַמר – .és nem másokkal – ִעם ֲאֵחִרים
akkor a] „De szövetségemet Izsákkal kötöm meg”311 [kijelentés miért] hangzik el 
[újra]? –  ֵדֶאָּלא ִלּמ  – Hogy tudassa velünk, – ֶׁשָהָיה ָקדֹוׁש ִמֶּבֶטן – hogy [Izsák] már 
magzati [állapotától] fogva szent volt.312 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat313: – 
 Ebből logikus – ִמַּכאן ַאָּתה ָלֵמד ַקל ָוֹחֶמר – :Ábá rabbi azt mondta – ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא
következtetés vonható le – ֶּבן ַהְּגִביָרה – a [ház] úrnőjének fiára314 [vonatkozóan] – 
 Írva van:316 – ְּכִתיב – :a szolgáló fiával315 [kapcsolatban elhangzottak]ból – ִמֶּבן ָהָאָמה
אֹותוֹ ְוִהְפֵריִתי אֹותֹו ְוִהְרֵּביִתי  – ,megáldottam őt„ – ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי אֹותוֹ  –  – megszaporítom és 
megsokasítom őt igen nagyon.” – ֶזה ִיְׁשָמֵעאל – Ez Jismáélre vonatkozik. – ְוַקל ָוֹחֶמר 
– Mennyivel erősebben – ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק – alapozom hát meg 
szövetségemet Izsákkal. 

                                                                                                                                      
303 17. vers. 
304 Midrás Brésit rábá 53:7. 
305 Amelyet Ábrahámnak ki kellett állnia. A jod számértéke 10. 
306 Ugyanis az egyes számértékeket képviselő betűket olvasva Izsák nevét kapjuk:  ְִצָחקי  

(Jichák). 
307 9. vers. 
308 7. vers. 
309 Akik maguk is Ábrahám leszármazottai. 
310 Azaz Izsákkal. 
311 21. vers. 
312 Sábát 137b. 
313 Arra vonatkozóan, hogy miért ismétli meg a Szentírás a 19. verset. 
314 Izsákra, Sára fiára. 
315 Jismáéllal, Hágár fiával. 
316 20. vers. 



Lech löchá (1Mózes 12–17.)  187 ָּפָרָׁשת ֶל ְל 

  

 A körülmetélés – ְּבִרית ַהִּמיָלה – .És szövetséget [kötök vele] – ֶאת ְּבִריִתי
szövetsége – ְּתֵהא ְמסּוָרה ְלַזְרעֹו ֶׁשל ִיְצָחק – [csupán] Izsák utódain keresztül öröklődik 
majd tovább. 

 
ְׁשֵנים ָעָׂשר  ,ד ְמֹאדּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתי ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמאֹ 

 )כ, בראשית יז(. ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול

Ismáél felől pedig meghallgattalak, íme megáldottam őt, megszaporítom 
és megsokasítom őt igen nagyon; tizenkét fejedelmet fog nemzeni és 
nagy nemzetté teszem őt. (1Mózes 17:20.) 

 ,Ez utalás arra] – ַּכֲעָנִנים ִיְכלּו – tizenkét fejedelmet.317 – ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאים
hogy] szét fognak oszlani, akár a felhők318, –  ְַּכמֹו ְנִׂשיִאים ְורּוח – akárcsak a „Felhő és 
szél”319 [szövegrészben szereplő értelmében]. 

 
  )כא, בראשית יז(. ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְל ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת ,ִקים ֶאת ִיְצָחקְוֶאת ְּבִריִתי ָא

De szövetségemet Izsákkal tartom fönn, akit Sára fog neked szülni ezen 
időben, a jövő évben (1Mózes 17:21.) 

 
ִהים ֵמַעל ,ַוְיַכל ְלַדֵּבר ִאּתוֹ    )כב, בראשית יז(. ַאְבָרָהם ַוַּיַעל ֱא

Befejezvén amit mondani akart, Isten felszállt Ábrahám [feje] fölül. 
(1Mózes 17:22.) 

 – ,Ez illőbb kifejezés – ָלׁשֹון ְנִקָּיה הּוא – Ábrahám [feje] fölül.320 – ֵמַעל ַאְבָרָהם
 és azt is megtanuljuk – ְוִלְּמָדנּו – ,amikor az Isteni Jelenlétre utalunk – ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה
[ebből], – ֶׁשַהַּצִּדיִקים ֶמְרַּכְבּתֹו ֶׁשל ָמקֹום – hogy az igazak Isten „diadalszekerei”321. 

 
 ֵּבית ְנֵׁשיְּבַא ָזָכר ָּכל ַּכְסּפוֹ  ִמְקַנת ָּכל ְוֵאת ֵביתוֹ  ְיִליֵדי ָּכל ְוֵאת ְּבנוֹ  ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח

ִהים ִאּתוֹ  ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם ָעְרָלָתם ְּבַׂשר ֶאת ַוָּיָמל ,ַאְבָרָהם   )כג, בראשית יז( .ֱא

                                                 
317 Miért nem ְׁשָבִטים (svátim)-ként utal rájuk az Írás, mint Jákob utódaira? 
318 A ְנִׂשיִאים (nösziim)-nek két jelentése van: 1. fejedelmek, 2. felhők. 
319 Példabeszédek 25:14. 
320 Rendesen úgy hangzana ez a kifejezés, hogy ַאְבָרָהם ֵמִעם  (méim Ávráhám) [Ábrahámtól 

v. Ábrahám mellől]. Ez azonban valamiféle egyenrangúságot sugallana, és ezért 
szerepel az a szövegben, hogy ֵמַעל ַאְבָרָהם (méál Ávráhám), azaz „Ábrahám [feje] 
fölül.” 

321 Az Ő Nevének a világban való megszentelése révén gyakorlatilag „elviszik” az Isteni 
Jelenlétet a föld lakóihoz. 



188 A Rási kommentár a Tórához 

És vette Ábrahám a fiát, Ismáélt, és háza minden szülöttjét és 
mindenkit, akit pénzen vett, minden férfit Ábrahám háznépe közül, és 
körülmetélte előbőrük húsát ugyanaznap, amelyen Isten beszélt vele. 
(1Mózes 17:23.)  

 ,Ugyanazon a napon – ּבֹו ַבּיֹום ֶׁשִּנְצַטָּוה – ...ugyanaznap… – ְּבֶעֶצם ַהּיֹום
amelyen a parancsot kapta, – א ַּבַּלְיָלה א  – .nappal és nem éjszaka – ַּבּיֹום ְו א ִנְתָיֵרא 
א ִמן ַהֵּליָצִנים – ,Nem tartott a bálványimádóktól – ִמן ַהּגֹוִים  .sem a gúnyolódóktól – ְו
א ִיְהיּו אֹוְיָביו ּוְבֵני דֹורֹו אֹוְמִרים –  – :S így ellenségei és kortársai nem mondhatták – ְוֶׁש
א ִהַּנְחנּוהּו ָלמּול – ,Ha láttuk volna„ – ִאּלּו ְרִאינּוהּו  – nem engedtük volna meg neki, 
hogy elvégezze a körülmetélést – ּוְלַקֵּים ִמְצָותֹו ֶׁשל ָמקֹום – s [ezzel] teljesítse Isten 
előírását.” 

 alak, azaz (vájifál) ַוִּיְפַעל Ez a – ְלׁשֹון ַוִּיְפַעל – ...és körülmetélte… – ַוָּיָמל
másokat metélt körül.  

 
 )כד, בראשית יז(. ְּבִהֹּמלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ  ,ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה

Ábrahám pedig kilencvenkilenc éves volt, mikor körülmetéltetett előbőre 
húsa. (1Mózes 17:24.) 

 (böhipá’álo) ְּבִהָּפֲעלוֹ  A – ְּבִהָּפֲעלוֹ  – .mikor körülmetéltetett – ְּבִהֹּמלוֹ 
alakban322, – ְּכמֹו ְּבִהָּבְרָאם – hasonlóan a ְּבִהָּבְרָאם (böhibárám) [alakhoz] az „amikor 
megteremtettek”323 [szentírási szövegrészben]. 

 
ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  )כה, בראשית יז(. ר ָעְרָלתוֹ ְּבִהֹּמלֹו ֵאת ְּבׂשַ  ,ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן ְׁש

Fia Ismáél pedig tizenhárom éves volt, mikor körülmetélték előbőre 
húsát. (1Mózes 17:25.) 

א ֶנֱאַמר ֵאת – körülmetélték előbőre húsát324 – ְּבִהֹּמלֹו ֵאת ְּבַׂשר ָעְרָלתוֹ   ְּבַאְבָרָהם 
– Ábrahámmal kapcsolatban [a szöveg] nem használja az ֵאת (et) tárgy-prefixumot, – 
א ָהָיה ָחֵסר ֶאָּלא ִחּתּו ָּבָׂשר  – ,mivel nála csupán a hús bemetszése hiányzott325 – ְלִפי ֶׁש
 a nemi aktusok – ַעל ְיֵדי ַּתְׁשִמיׁש – ugyanis már összehúzódott [a hártya] – ֶׁשְּכָבר ִנְתַמֵע

miatt. –  ֲָבל ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשָהָיה ֶיֶלדא  – Ám Jismáélnál, aki még gyermek volt, –  ֻהְזַקק ַלְחּתֹו
 és a – ְוִלְפרֹוַע ַהִּמיָלה – ,szükség volt az előbőr [tényleges] lemetszésére – ָעְרָלה

                                                 
322 Vagyis az ige itt ִנְפָעל (nif’ál), azaz szenvedő alakban szerepel, tehát a helyes fordítás: 

„mikor körülmetéltetett,” nem pedig: „mikor körülmetélte magát.” 
323 1Mózes 2:4. 
324 Az előző versből miért maradt ki az ֶאת (et) tárgy-prefixum? 
325 A körülmetélés teljesítéséhez. Nála nem volt szükség a prijá-ra, vagyis a makkot 

körülvevő hártya felszakítására. 
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makkhártya feltépésére. – ְלָכ ֶנֱאַמר ּבֹו ֵאת – Ezért szerepel vele kapcsolatban az ֵאת 
(et)326. 

 
  )כו, בראשית יז( .ְּבנוֹ  ְוִיְׁשָמֵעאל ,ַאְבָרָהם ִנּמֹול ַהֶּזה ַהּיֹום ְּבֶעֶצם

Ugyanaznap metéltetett körül Ábrahám és fia, Ismáél. (1Mózes 17:26.)  

ַׁשע ָׁשָנהֶׁשָּמְלאּו ְלַאְבָרָהם ִּתְׁשִעים ָותֵ  – …Ugyanaznap – ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה  – amelyen 
Ábrahám betöltötte kilencvenkilencedik évét, – ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים  Ismáél – ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁש
pedig a tizenharmadik évét, –  ִֹנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנו – Ábrahám és a fia, Ismáél 
körül lettek metélve. 

 
 
 

                                                 
326 Ami valami további dologra utal. 
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