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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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Vájérá (1Mózes 18–22.)  ַוֵּיָראָּפָרָׁשת  
  

A hetiszakasz tartalmából 

• Isten megnyilatkozik Ábrahám előtt három nappal azt követően, hogy 99 
évesen körülmetélte magát; Ábrahám azonban elsiet, hogy ételt készítsen 
három vendégnek, akiket feltűnni lát a sivatagi forróságban. A három – férfinek 
álcázott angyal – egyike bejelenti, hogy pontosan egy éven belül, a meddő Sára 
fiút fog szülni. Sára ezt hallván felnevet.  (1Mózes 18:1–16.) 

• Ábrahám közbenjár Istennél, hogy az könyörüljön meg Szodoma bűnös 
városán. A három álcázott angyal közül kettő megérkezik a pusztulásra szánt 
városba, ahol Ábrahám unokaöccse, Lót, vendégül látja őket, és megvédi őket a 
gonosz szándékú szodomai csőcseléktől. A két vendég elárulja, hogy azért 
jöttek, hogy pusztulást idézzenek a városra, és hogy előtte kimentsék onnét 
Lótot és családját. Miközben menekülnek, Lót felesége megszegi a parancsot, 
hogy ne nézzen hátra az égő városra, és abban a pillanatban sóoszloppá válik.  
 (1Mózes 18:16–19:29.) 

• Miközben meghúzzák magukat egy barlang oltalmában, Lót lányai (abban a 
hitben, hogy atyjukon és rajtuk kívül teremtett lélek nem maradt életben az 
egész világon) leitatják atyjukat, vele hálnak és megfogannak. Az ebből az 
együttlétből született két fiúgyermektől származnak később a moábiták és az 
ammoniták.  
 (1Mózes 19:30–38.) 

• Ábrahám továbbvándorol Gerárba, ahol a filiszteus király, Ávimelech magához 
veszi Sárát – akit Ábrahám nővéreként mutattak be neki. Álmában Isten 
figyelmezteti Ávimelechet, hogy meghal, hacsak nem szolgáltatja vissza az 
asszonyt a férjének. Ábrahám elmagyarázza, hogy azért mutatkozott be Sára 
fivéreként, mert félt, megölik őt a szépséges Sára miatt.  (1Mózes 20.) 

• Isten megemlékezik Sárának tett ígéretéről: őt és Ábrahámot egy fiúgyermekkel 
ajándékozza meg, akit Izsáknak (Jichák, annyi mint „nevetni fog”) neveznek el. 
Izsákot nyolcnapos korában körülmetélik; gyermekük születésekor Ábrahám 
100, Sára 90 éves.  (1Mózes 21:1–8.) 

• Hágárt és Ismáélt elűzik Ábrahám hajlékából, és ők a sivatagban bolyonganak. 
Isten meghallja a haldokló fiú sírását, és megmenti életét azzal, hogy az 
anyjának egy kutat mutat. Ávimelech szövetséget köt Ábrahámmal Beér 
Sevában, ahol Ábrahám hét bárányt ajándékoz neki, ezzel jelezve, hogy 
fegyverszünetet kötöttek egymással.  (1Mózes 21:9–34.) 
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• Isten próbára teszi Ábrahám odaadását azzal, hogy felszólítja, áldozza fel neki 
Izsákot Jeruzsálemben, a Mórija hegyén (a Templom-hegyen). Miután 
megkötözte, és az oltárra helyezte, Ábrahám felemeli a kését, hogy levágja a 
fiát. Egy égi hang akadályozza meg tettében; és egy szarvával a bozótba gabaly-
odott kost áldoznak fel Izsák helyett. Ábrahám hírül veszi, hogy unokaöccsének, 
Betuélnek egy Rebeka nevű lánya született. (1Mózes 22.) 

 

ֵני ַמְמֵרא  )א, בראשית יח(. ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּיֹום ,ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ְּבֵא

És megjelent neki [Ábrahámnak] az Örökkévaló Mámré ligetében, amikor 
a sátor bejáratánál ült, midőn a nap a legmelegebben sütött. (1Mózes 
18:1.)  

 hogy – ְלַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה – ...És megjelent neki az Örökkévaló – ַוֵּיָרא ֵאָליו
meglátogassa a beteget [Ábrahámot]. – ָאַמר ַרִּבי ָחָמא ַּבר ֲחִניָנא – Azt mondta rabbi 
Chámá bár Chániná: – יֹום ְׁשִליִׁשי ְלִמיָלתֹו ָהָיה – „Ez a körülmetélkedése utáni 
harmadik nap volt, – ּוָבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – amikor eljött az Örökkévaló, –  ְוָׁשַאל
 ”.hogy hogyléte felől érdeklődjön – ִּבְׁשלֹומוֹ 

 – הּוא ֶׁשָּנַתן לֹו ֵעָצה ַעל ַהִּמיָלה – Mamré terebintusainál.1 – ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא
[Mamré] tanácsolta neki a körülmetélést. –  ְֹלִפיָכ ִנְגָלה ָעָליו ְּבֶחְלקו – Ezért [az 
Örökkévaló] [Mamré] területén jelent meg [Ábrahám] előtt. 

 Ez] – ִּבֵּקׁש ַלֲעמֹוד – nak van írva [váv nélkül].2-(jásáv) ָיַׁשב – ָיַׁשב ְּכִתיב – .ült – ֹיֵׁשב
arra utal,] hogy fel akart állni, – ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – [de akkor] azt mondta neki 
az Örökkévaló: – ֹודֵׁשב ַוֲאִני ֶאֱעמ  – „Ülj csak, Én meg majd állok, – ְוַאָּתה ִסיָמן ְלָבֶני – 
és ezzel azt jelképezed majd az utódaidnak, – ֶׁשָעִתיד ֲאִני ְלִהְתַיֵּצב – hogy Én majd állni 
fogok – ַּבֲעַדת ַהַּדָּיִנים – a bírák gyülekezetében, – ְוֵהן יֹוְׁשִבין – miközben ők ülnek,” – 
ִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר  Isten ott áll az isteni közösségben.”3„ – ֱא

 ,Hogy nézze – ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר ָוָׁשב – ...a sátor bejáratánál... – ֶּפַתח ָהֹאֶהל
nincs-e vándor, –  ְֹוַיְכִניֵסם ְּבֵביתו – akit behívhatna házába. 

הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  – .midőn a nap a legmelegebben sütött... – ְּכֹחם ַהּיֹום
 Az Örökkévaló kivette a napot tartályából [hogy nagyon melegen – הּוא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה
süssön], – א ְלַהְטִריחֹו ְּבאֹוְרִחים ּוְלִפי  – ,hogy ne fárassza Ábrahámot vándorokkal – ֶׁש
א ָהיּו אֹוְרִחים ָּבִאים – ,hogy szomorú – ִמְצַטֵער – ,de mivel látta Isten – ֶׁשָרָאהּו  mert – ֶׁש

                                                 
1 Más alkalmakkor, amikor az Örökkévaló megjelent neki, a helyszín nem volt külön 

megemlítve. Lásd fentebb: 12:1.; 13:14.; 15:1. 
2 A ֹיֵׁשב (josév) azt jelenti, hogy egy ideje már ott ült, a ָיַׁשב (jásáv) viszont azt, hogy éppen 

abban a pillanatban ült le. 
3 Zsoltárok 82:1. 
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nincs akit megvendégelhetne, – ֵהִביא ַהַּמְלָאִכים ָעָליו – hozott hozzá angyalokat – 
 emberek formájában.4 – ִּבְדמּות ֲאָנִׁשים

 
ָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו  ,ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁש

 )ב, בראשית יח(. ָאְרָצה

Fölemelte szemét, és látta, hogy három férfi áll előtte. És látta őket, 
eléjük futott a sátor bejáratától, és a földre borult. (1Mózes 18:2.)  

ָׁשה ֲאָנִׁשים  Egy, aki a jó – ֶאָחד ְלַבֵּׂשר ֶאת ָׂשָרה – ...hogy három férfi... – ְוִהֵּנה ְׁש
hírt hozta Sárának [hogy egy év múlva fia születik]; – ְוֶאָחד ַלֲהפֹו ֶאת ְסדֹום – egy, aki 
felforgatta Szodomát; – ְוֶאָחד ְלַרֹּפאת ֶאת ַאְבָרָהם – és egy, aki meggyógyította 
Ábrahámot, – ֶׁשֵאין ַמְלָא ֶאָחד עֹוֶׂשה ְׁשֵּתי ְׁשִליֻחּיֹות – mert egy angyal nem teljesíthet 
két küldetést. – ֵּתַדע ְל – Figyeld meg, –  ְַזִּכיָרן ִּבְלׁשֹון ַרִּביםֶׁשֵּכן ָּכל ַהַּפְרָׁשה הּוא מ  – hogy 
az egész fejezetben többes számban vannak említve [az angyalok]: – ַוֹּיאְכלּו – 
„ettek”5, – ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו – „mondták neki”6, – ּוַבְּבׂשֹוָרה ֶנֱאַמר – de a jó hír kapcsán így 
van írva7: – ַוֹּיאֶמר – „És ő azt mondta: – ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי – Egy esztendő múlva 
visszatérek hozzád...”, – ּוַבֲהִפיַכת ְסדֹום הּוא אֹוֵמר – hasonlóképpen Szodoma 
felforgatásánál ezt mondja [az angyal, aki felforgatja Szodomát]8: –  א אּוַכל ַלֲעׂשֹות ִּכי 
 ּוְרָפֵאל – .”...hogy ne dúljam fel – ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי – ...mert nem tehetek semmit...„ – ָּדָבר
– Ráfáél pedig, – ֶׁשִרֵּפא ֶאת ַאְבָרָהם – aki Ábrahámot gyógyította, – ָהַל ִמָּׁשם – onnan 
ment [hogy teljesítse következő feladatát] – ְלַהִּציל ֶאת לֹוט – megmenteni Lótot, – א הּו
 Miután kivezették őket a„ – ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אֹוָתם ַהחּוָצה – :ahogy írva van9 – ֶׁשֶּנֱאַמר
szabadba, – ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁש – így szólott: Menekülj életedért!”, –  ָָלַמְדּת – ez [az 
egyes szám] is azt mutatja, – לֶׁשָהֶאָחד ָהָיה ַמִּצי  – hogy csak egy [angyal] mentett. 

 – ְּכמֹו ְוָעָליו ַמֵּטה ְמַנֶּׁשה – ,mellette [:Jelentése] – ְלָפָניו – .áll előtte – ִנָּצִבים ָעָליו
mint [a ְוָעָליו (vöáláv)] az „És mellette legyen Menasse törzse.”10 [szövegrészben] – 
 – ,csupán egy tiszteletteljes terminus [(vöáláv) ְוָעָליו vagyis a] ,Ez – ֲאָבל ָלׁשֹון ְנִקָּיה הּוא
 .amelyet angyalokkal kapcsolatban használunk – ְּכַלֵּפי ַהַּמְלָאִכים

 ”Miért szerepel a „látta – ַמהּו ַוַּיְרא ַוַּיְרא ְׁשֵני ְפָעִמים – ...És látta őket... – ַוַּיְרא
szó kétszer? –  ָֹהִראׁשֹון ְּכַמְׁשָמעו – Az első kifejezés szó szerint [a meglátásra 
vonatkozik], – ְוַהֵּׁשִני ְלׁשֹון ֲהָבָנה – a második pedig a felfogásra. –  ִנְסַּתֵּכל ֶׁשָהיּו ִנָּצִבים

                                                 
4 Lásd a következő mondatot. 
5 1Mózes 18:8. 
6 Uo. 9. 
7 Uo. 10. 
8 Uo. 19:22., 21. 
9 Uo. 17. 
10 4Mózes 2:20. 
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ןְוֵהִבי – ,Vagyis megfigyelte, hogy ott állnak egyhelyben – ְּבָמקֹום ֶאָחד  – és 
megértette, –  ֹא ָהיּו רֹוִצים ְלַהְטִריחו  hogy nem akarják őt fárasztani [hogy – ֶׁש
vendégül lássa őket] – ְוָקַדם הּוא – és ezért megelőzve őket – ְוָרץ ִלְקָראָתם – eléjük 
futott. 

 
 )ג, בראשית יח(. ֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַאל ָנא תַ  ,ַוֹּיאַמר

És így szólt: Uram, ha ugyan kegyet találtam előtted, ne kerüld el, 
kérlek, szolgádat. (1Mózes 18:3.)  

ַלָּגדֹול  – És így szólt: Uram, ha... [ne kerüld el...] – ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ְוגֹוֵמר
 hármójuk [Azért egy emberhez szól, bár hárman vannak jelen, mert] – ֶׁשָּבֶהם ָאַמר
közül a legnagyobbat szólította meg.– ּוְקָרָאם ֻּכָּלם ֲאדֹוִנים – [Azonban az Ádonáj 
többes számban áll, mert] mindegyikőjükhöz szólt, – ְוַלָּגדֹול ָאַמר – de csak a 
legnagyobbnak mondta: – ל ָנא ַתֲעבֹורַא  – „ne kerüld el...”, – א ַיֲעבֹור הּוא  és – ְוֵכיָון ֶׁש
ha ő nem kerüli el, –  ַֹיַעְמדּו ֲחֵבָריו ִעּמו – akkor társai is mellé állnak. – ּוְבָלׁשֹון ֶזה – 
Ebben az összefüggésben – הּוא חֹול – az ádonáj (uram) szó egyszerű [nem szent] 
értelemben használatos. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ֹקֶדׁש הּוא – Az Ádonáj 
(Uram) szó szent értelemben [egyes számban, Istenre] vonatkozik. –  ְוָהָיה אֹוֵמר
 – ,Azt mondta az Örökkévalónak [aki akkor meglátogatta őt] – ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 és bevezeti – ְוַיְכִניס ֶאת ָהאֹוְרִחים – amíg kifut – ַעד ֶׁשָּירּוץ – hogy várja meg – ְלַהְמִּתין לוֹ 
a vendégeket. – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכתּוב ַאַחר ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם – Noha ez a ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם (vájárác 
likrátám) után szerepel11, –  קֹוֶדם ָלֵכן ָהְיָתהָהֲאִמיָרה  – az [Istennel folytatott] 
párbeszéd [mégis] megelőzte azt. – ְוֶדֶר ַהִּמְקָראֹות ְלַדֵּבר ֵּכן – A Szentírás sajátossága 
ez a tárgyalási mód, – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי – mint azt már magyaráztam –  א ָידֹון רּוִחי ֵאֶצל 
 – ,a „Ne ítélje szellemem az embert örökké”12 [szövegrésszel] kapcsolatban – ָּבָאָדם
 ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר – .amely az „és nemzette Noé…”13 után szerepel – ֶׁשִּנְכָּתב ַאַחר ַוּיֹוֶלד ֹנחַ 
– És lehetetlenség mást mondani, –  הֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה ַהְּגֵזיָרה קֹוֶדם ְלֵליָד  – mint azt, hogy a 

                                                 
11 A versnek, amelyben Ábrahám arra kéri az Örökkévalót, hogy várjon, amíg kisiet 

beinvitálni az utasokat, logikailag meg kellett volna előzni azt a verset, amelyben kisiet 
az utasok elé. 

12 Fentebb, 6:3. 
13 5:32. 
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határozat megelőzte – ֶעְׂשִרים ָׁשָנה – [Jefet] születését húsz évvel.14 –  ּוְׁשֵּתי ַהְּלׁשֹונֹות
 Mindkét magyarázat a [Midrás] Brésit rábában található.15 – ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה

 
 )ד, בראשית יח(. נּו ַּתַחת ָהֵעץְוִהָּׁשעֲ  ,יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם

Hadd hozzanak egy kis vizet, mossátok meg lábaitokat és pihenjetek 
meg a fa alatt. (1Mózes 18:4.)  

ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו  – .egy küldött által – ַעל ְיֵדי ָׁשִליחַ  – ...Hadd hozzanak – יַֻּקח ָנא
ֵדי ָׁשִליחַ הּוא ִׁשֵּלם ְלָבָניו ַעל יְ   – Az Örökkévaló szintén küldött által viszonozta ezt fiainak 

[a zsidóknak], – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:16 –  ַֹוָּיֶרם ֹמֶׁשה ֶאת ָידו – „És felemelte Mózes 
a kezét – ַוַּי ֶאת ַהֶּסַלע – és... ráütött a sziklára [és bőven ömlött ki a víz]”. [Vagyis 
Mózes volt Isten küldöttje, és az Örökkévaló nem személyesen adta a vizet, mint a 
mannát.] 

 Mivel – ַּכָּסבּור ֶׁשֵהם ַעְרִבִּיים – ...mossátok meg lábaitokat... – ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם
úgy gondolta, hogy ők arabok, –  ְגֵליֶהםֶׁשִּמְׁשַּתֲחִוים ַלֲאַבק ַר  – akik a lábuk porát 
istenítik, – ְוִהְקִּפיד – vigyázott rá, –  ֹא ְלַהְכִניס ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלֵביתו  nehogy pogány – ֶׁש
istent hozzanak házába. – ֲאָבל לֹוט – Lót pedig, – א ִהְקִּפיד  aki nem vigyázott – ֶׁש
erre, –  ָהִהְקִּדים ִליָנה ִלְרִחיצ  – előbb említette a szállást, aztán a lábmosást, – ֶׁשֶּנֱאַמר – 
ahogy írva van:17 – ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם – „...háljatok meg, és mossátok meg 
lábaitokat”. 

 .alatt [(ilán) ָהִאיָלן] a fa [:Jelentése] – ַּתַחת ָהִאיָלן – a fa alatt.18 – ַּתַחת ָהֵעץ
 

ַוֹּיאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה  ,ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעֹברּו ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם
 )ה, בראשית יח(. ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ 

És én hozok egy darab kenyeret, hogy erősítsétek szíveteket, azután 
tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.” És ők 
feleltek: „Tégy úgy, amint mondtad.” (1Mózes 18:5.) 

                                                 
14 Isten elhatározása, hogy vár 120 évet, hátha az emberiség addig megbánja bűneit, és 

csak, ha nem, akkor hozza rá a vízözönt, húsz évvel meg kellett, hogy előzze Jefet 
születését, Jefet ugyanis 100 esztendős volt a vízözön idején. Ez könnyen 
kiszámolható, mivel tudjuk, hogy Noé 500 éves volt első fia, Jefet születésekor (6:32.) 
és 600 az özönvíz idején (7:6.). 

15 48:10. 
16 4Mózes 20:11. 
17 1Mózes 19:2. 
18 Az ֵעץ (éc) jelentheti azt, hogy „fa” és azt is, hogy „fa építmény/szerkezet”. Onkelosz úgy 

jelzi a különbséget, hogy az ֵעץ (éc)-et hol ִאיָלָנא-nak (fa), hol meg אעָ ָא -nak (fa 
építmény/szerkezet) fordítja. 
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 A – ַּבּתֹוָרה ַּבְּנִביִאים ּוַבְּכתּוִבים – .hogy erősítsétek szíveteket – ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם
Tórában, a Növiim-ben19 és a Ktuvim-ban20 – ָמִצינּו – azt találjuk, –  ְּדִפָּתא ַסַעְדָּתא
 A Tórában: „hogy – ַּבּתֹוָרה ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם – .hogy a kenyér a szív tápláléka – ְּדִלָּבא
erősítsétek szíveteket;” – ַּבְּנִביִאים ְסָעד ִלְּב ַּפת ֶלֶחם – a Növiim-ben: „Erősítsd meg 
szívedet egy vekni kenyérrel;”21 – ּוִבים ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדַּבְּכת  – a Ktuvim-ban: „a 
kenyér pedig erősíti az ember szívét.”22 – ָאַמר ַרִּבי ָחָמא – Chámá rabbi azt mondta: – 
 – ֶאָּלא ִלְּבֶכם – ,23(lövávchem) ְלַבְבֶכם Itt nem úgy szerepel, hogy – ְלַבְבֶכם ֵאין ְּכִתיב ַּכאן
hanem úgy, hogy ִלְּבֶכם (libchem)24, – ַמִּגיד – amiből azt tudjuk meg, –  ֶׁשֵאין ֵיֶצר ָהָרע
ְּבֵראִׁשית  – az angyalokra.25 – ְּבַמְלָאִכים – hogy a rossz ösztön nincs hatással – ׁשֹוֵלט
 .A [Midrás] Brésit rábá alapján26 – ַרָּבה

 azt [:Jelentése] – ַאַחר ֵּכן ֵּתְלכּו – azután tovább mehettek.27 – ַאַחר ַּתֲעֹברּו
követően28 tovább mehettek. 

ִּכי ַהָּדָבר ַהֶּזה  – .Hiszen ezért ejtettétek útba [szolgátokat] – ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם
 hiszen azért jöttetek – ֵמַאַחר ֶׁשֲעַבְרֶּתם ָעַלי – ,Mert ezt kérem tőletek – ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם
erre felém, – ִלְכבֹוִדי – hogy megtiszteljetek. 

 ál) ַעל ֲאֶׁשר Ez ugyanazt jelenti, mint az – ְּכמֹו ַעל ֲאֶׁשר – .Hiszen ezért – ִּכי ַעל ֵּכן
áser) [mivel/mert]. – ְוֵכן ָּכל ִּכי ַעל ֵּכן ֶׁשַּבִּמְקָרא – A Szentírásban minden egyes  ִי ַעל ֵּכןּכ  
(ki ál kén) ezt jelenti. – ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל קֹוָרִתי – [Pl.:] „Mert hajlékom árnyékába 
jöttek;”29 – ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני – „Mert arcodat úgy láttam;”30 –  ָא ְנַתִּתיה  – ִּכי ַעל ֵּכן 
„mivelhogy nem adtam őt;”31 –  ֵן ָיַדְעָּת ֲחנֹוֵתנּוִּכי ַעל ּכ  – „mivel te tudod, hogyan kell 
táboroznunk.”32 

 

                                                 
19 A próféták könyvei. 
20 Egyéb szent iratok. 
21 Bírák 19:5. 
22 Zsoltárok 104:15. 
23 Két bét-tel, amely „két szívre” utalna. 
24 Egy bét-tel, „egy szívre” utalva. 
25 Vagyis az ember „két szívvel” küszködik – a jóra és a rosszra való hajlam harcol benne 

egymással. Az angyalokat nem érinti ez a konfliktus, nekik csak „egy szívük” van. 
26 48:11. 
27 Ezt tévesen úgy is értelmezhetnénk, hogy „miután távoztatok.” 
28 Vagyis miután ettetek. 
29 1Mózes 19:8. 
30 Uo. 33:10. 
31 Uo. 38:26. 
32 4Mózes 10:31. 
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ׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות ,ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ָׂשָרה . ַוֹּיאֶמר ַמֲהִרי ְׁש
 )ו, בראשית יח(

És sietett Ábrahám a sátorba Sárához és szólt: „Hozz gyorsan három 
mérő lánglisztet, gyúrd meg és készíts lepényeket!” (1Mózes 18:6.) 

 ,A lánglisztet süteményekhez használják – ֹסֶלת ְלֻעגֹות – .lánglisztet – ֶקַמח ֹסֶלת
 ahhoz a szakácsok – ַלֲעִמיָלן ֶׁשל ַטָּבִחים – az [egyszeri kiőrlésű] lisztet [pedig] – ֶקַמח –
által használt csirizes tisztához, – ְלַכּסֹות ֶאת ַהְּקֵדָרה – amellyel azért takarták be a 
főzőedényt, – ִלְׁשאֹוב ֶאת ַהּזֲֻהָמא – hogy magába szívja a szennyes tajtékot. 

 
בראשית (. ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתוֹ ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַר ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל  ,ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם

 )ז, יח

És Ábrahám a marhákhoz futott és vett egy gyenge és jó borjút, odaadta 
a legénynek és az sietve elkészítette. (1Mózes 18:7.) 

ָׁשה ָפִרים ָהיּו – .egy gyenge és jó borjút – ֶּבן ָּבָקר ַר ָוטֹוב  [Valójában] – ְׁש
három borjú volt, – ׁש ְלׁשֹונֹות  hogy három nyelvet szolgálhasson fel – ְּכֵדי ְלַהֲאִכיָלן ָׁש
nekik – ְּבַחְרָּדל – mustárral együtt.33 

 és] – ְלַחְּנכֹו ְּבִמְצוֹות – ,Ez Jismáélre utal – ֶזה ִיְׁשָמֵעאל – .a legénynek – ֶאל ַהַּנַער
Ábrahám azért bízta rá az étel elkészítését,] hogy a micvák34 teljesítésére nevelje 
vele. 

 
. ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוֹּיאֵכלּו ,ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם

 )ח, בראשית יח(

És vett vajat és tejet, meg a borjút, amelyet elkészített és eléjük tette, ő 
maga pedig mellettük állt a fa alatt, és ők ettek. (1Mózes 18:8.) 

א ֵהִביא – És vett vajat, stb.35 – ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוגֹוֵמר  A kenyeret azonban – ְוֶלֶחם 
nem vitte [oda nekik], – ְלִפי ֶׁשֵּפְרָסה ָׂשָרה ִנָּדה – mert Sára elkezdett menstruálni, – 
 azon a napon ugyanis Sára menstruációs ciklusa – ֶשָחַזר ָלּה אֹוַרח ַּכָּנִׁשים אֹותֹו ַהּיֹום
visszatért, – ְוִנְטֵמאת ָהִעָּסה – s így a kenyértészta rituálisan tisztátalanná vált. 

 amit lefölöznek – ֶׁשּקֹוְלִטין ֵמַעל ָּפָניו – ,A tej zsírját – ֻׁשַּמן ֶהָחָלב – .Vajat – ֶחְמָאה
róla. 

                                                 
33 Királyok és hercegek csemegéje volt ez akkoriban. 
34 Micva: isteni parancsolat. 
35 És mi történt a kenyérrel? 
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 – ֲאֶׁשר ִּתֵּקן – .meg a borjút, amelyet elkészített – ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה
[Jelentése:] amit készített.36 – ַקָּמא ַקָּמא ֶׁשִּתֵּקן – Amint egy-egy darab elkészült, – 

ְוַאְיִתי ַקַּמְיהּו ַאְמִטי  – ő rögvest feltálalta nekik. 
 – .Úgy tetszett, mintha ettek volna – ִנְראּו ְּכמֹו ֶׁשָאְכלּו – és ők ettek.37 – ַוֹּיאֵכלּו

א ְיַׁשֶּנה ָאָדם – ,Ebből [azt tanuljuk] – ִמַּכאן ִמן  – hogy az ember ne viselkedjék – ֶׁש
 .az uralkodó szokásoktól eltérően – ַהִּמְנָהג

 
 )ט, בראשית יח(. ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל ,ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּת

És mondták neki: „Hol van a felséged, Sára?” Ő pedig felelt: „A 
sátorban van.” (1Mózes 18:9.) 

ו"ּוד ַעל איָנק – :És mondták neki – ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו  – Pontok vannak az י ,א és ו 
[betűk] fölött – ֶׁשְּבֵאָליו – az ֵאָליו (éláv) [szóban], – ְוַתְנָיא – és egy brájtá-ban38 ez áll: – 
 minden – ָּכל ָמקֹום – :Simon ben Elázár rabbi azt mondja – ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר
olyan hely – ֶׁשַהְּכָתב – ahol a [pontozatlan] betűk – ַרָּבה ַעל ַהְּנקּוָדה – többen vannak, 
mint a pontozottak, – ַאָּתה ּדֹוֵרׁש ַהְּכָתב – ott a [pontozatlan] betűket kell magyarázni 
stb. – ְוַכאן ַהְּנקּוָדה ַרָּבה – Itt azonban a pontozott betűk többen vannak, – ַעל ַהְּכָתב – 
mint a [pontozatlan] betűk, – ַאָּתה ּדֹוֵרׁש ַהְּנקּוָדה – [és ezért itt] a pontozott [betűket] 
kell magyarázni. – ֶׁשַאף ְלָׂשָרה ָׁשֲאלּו – [A magyarázat pedig az,] hogy [az angyalok] 
megkérdezték Sárát is, – ַאּיֹו ַאְבָרָהם – „Hol van Ábrahám?” – ִלְּמָדנּו – Ebből azt 
tanuljuk, –  ֶֹׁשִיְׁשַאל ָאָדם ַּבֲאְכַסְנָיא ֶׁשּלו – hogy az embernek mindig érdeklődnie kell 
vendéglátójánál, – ָלִאיׁש ַעל ָהִאָּׁשה – [tudakozódva] a férfitól felesége felől, –  ְוָלִאָּׁשה ַעל
ִאיָתא ְּבָבָבא ְמִציָעא – .és az asszonytól a férje felől – ָהִאיׁש  – A [Talmud] Bává 
möciában39 ez áll: – יֹוְדִעין ָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת – a szolgálattevő angyalok [pontosan] 
tudták, – ָׂשָרה ִאֵּמנּו ֵהיָכן ָהְיָתה – hol van Sára ősanyánk.40 –  ָה ָהְיָתהֶאָּלא ְלהֹוִדיַע ֶׁשְּצנּוע  – 
[Azért érdeklődtek,] hogy nyilvánvalóvá tegyék erényes mivoltát, –  ְּכֵדי ְלַחְּבָבּה ַעל
 – ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי ְּבַרִּבי ֲחִניָנא – .kedvessé téve őt ily módon a férje szemében – ַּבֲעָלּה
Joszé bár Chániná rabbi azt mondta:41 –  ֵר ָלּהְּכֵדי ְלַׁשּג  – hogy elküldjék neki –  ּכֹוס ֶׁשל
 az áldás [boros]poharát.42 – ְּבָרָכה

                                                 
36 Tudjuk, hogy elkészítette a borjút; miért a látszólag felesleges utalás erre? 
37 De hisz az angyalok nem is esznek! 
38 Midrás Brésit rábá 48:15. 
39 87a. 
40 Akkor hát miért érdeklődtek holléte felől? 
41 Ő más magyarázatot ad az angyalok Sára utáni kérdezősködésére. 
42 Vagyis azt a pohár bort, amelyre a Birkát Hámázon-t, az étkezés utáni áldást mondják 

el. 
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 [Burkoltan arra célozva, hogy] – ְצנּוָעה ִהיא – .A sátorban van – ִהֵּנה ָבֹאֶהל
„erényes asszony ő.” 

 
ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא  ,ֶּתַוֹּיאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאׁשְ 

 )י, בראשית יח(. ַאֲחָריו

És amaz mondta: „Jövőre ilyenkor visszatérek hozzád és akkor 
feleségednek, Sárának, fia lesz.” Sára pedig hallotta ezt a sátor 
bejáratában, amely a háta mögött volt. (1Mózes 18:10.) 

ֹוב ָאׁשּובׁש  – …visszatérek... – א ִבְּׂשרֹו ַהַּמְלָא  – Az angyal nem jövendölt neki 
olyasmit, – ֶׁשָּיׁשּוב ֵאָליו – hogy ő maga fog visszatérni hozzá [mert sehol sem találunk 
utalást arra, hogy az angyal visszatért volna a következő évben], – ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל  ֶאָּלא
 hanem mint Isten közvetítője beszélt hozzá.43 [Akkor viszont miért – ָמקֹום ָאַמר לוֹ 
beszél az angyal első személyben: „Visszatérek”? A válasz: Több olyan esetet 
találunk a Bibliában, ahol az Örökkévaló követe az Örökkévaló nevében beszél,] – 

ַהְרָּבה ַאְרֶּבה' ְּכמֹו ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמְלַא ה  – mint például a következő versben:44 „És mondta 
neki (Hágárnak) az Örökkévaló angyala: »Nagyon megsokasítom [magzatodat]«”, – 
 – ְלַהְרּבֹות – azzal együtt, hogy az angyalnak nincs hatalmában – ְוהּוא ֵאין ְּבָידוֹ 
megsokasítani [gyermekeit], – ֶאָּלא ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום – tehát az Örökkévaló 
követeként [mondta ezt]. – ַאף ַּכאן ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום – Jelen esetben is az 
Örökkévaló követeként – ָאַמר לֹו ֵּכן – mondta neki.  

ע ָאַמר ַלּׁשּוַנִמיתֱאִליׁשָ  –  – Elisá így szólt a Sunámbeli asszonyhoz:45 – ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה – 
„Egy esztendő elteltével – ָּכֵעת ַחָּיה – ilyen idő tájt – ַאְּת חֹוֶבֶקת ֵּבן – fiút fogsz 
dajkálni.” – ִהים  Az asszony így felelt: „Ugyan, uram, Isten – ַוֹּתאֶמר ַאל ֲאֹדִני ִאיׁש ָהֱא
embere, – ַאל ְּתַכֵּזב ְּבִׁשְפָחֶת – ne ámítsd szolgálódat!” [Az asszony mondását úgy kell 
értelmezni:] – אֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשִּבְּׂשרּו ֶאת ָׂשָרה – Azok az angyalok, akik jövendöltek 
Sárának, – ָאְמרּו ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב – azt mondták: „Jövőre ilyen tájban visszatérek 
hozzád” [míg ellenben te, Elisá, nem mondtad, hogy vissza fogsz térni.] –  ָאַמר ָלּה
 Azok„ – אֹוָתן ַהַּמְלָאִכים ֶׁשֵהם ַחִּיים ְוַקָּיִמים ְלעֹוָלם – :Elisá pedig így válaszolt neki – ֱאִליָׁשע
az angyalok, akik örökéletűek és örökké léteznek, – ָאְמרּו ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב – azt mondták: 
»Jövőre ilyen tájban visszatérek hozzád«, – ֲאָבל ֲאִני ָּבָׂשר ָוָדם – ámde én, aki csupán 
hús és vér vagyok, – ֶׁשַהּיֹום ַחי ּוָמָחר ֵמת – ma élek és holnap már halott vagyok, –  ֵּבין
 ilyen idő tájt, [fiút [jövőre] – ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ְוגֹוֵמר – vajon élő vagy holt leszek – ַחי ּוֵבין ֵמת
fogsz dajkálni].” 

                                                 
43 És valójában Isten egy évvel későbbi látogatására utalt, amelyről ez olvassuk (1Mózes 

21:1.): „És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról, amint mondta”. (Náchmanidész) 
44 Uo. 16:10. 
45 2Királyok 4:16. 
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 ,Azaz: Jövőre – ָּכֵעת ַהֹּזאת ְלָׁשָנה ַהָּבָאה – ...Jövőre ilyenkor… – ָּכֵעת ַחָּיה
ugyanebben az időben. – ּוֶפַסח ָהָיה – Ez peszáchkor történt, – ּוְלֶפַסח ַהָּבא נֹוַלד ִיְצָחק – 
és a rákövetkező peszáchkor megszületett Izsák. – ִמְּדָלא ָקִריָנן ְּכֵעת – [Azt, hogy ez a 
kifejezés valóban annyit jelent, mint „ugyanebben az időben”] onnét tudjuk: hogy 
nem azt olvassuk:  ְתעֵ ּכ  (köét) [amely azt jelentené, határozatlanul: egy olyan 
időben], – ֶאָּלא ָּכֵעת – hanem azt:  ָתעֵ ּכ  (káét) [amely  ְתעֵ הָ ּכ  (köháét) összevonásából 
származik, és azt jelenti (határozott értelemben): ilyenkor].  

אתָּכֵעת ַהּזֹ  – ...ilyenkor… – ָּכֵעת ַחָּיה  – ilyen tájban, [a kifejezésben található ַחָּיה 
„élet” szó arra utal, hogy] – ֶׁשְּתֵהא ַחָּיה ָלֶכם – amikor életetek lesz, –  ֶׁשִּתְהיּו ֻּכְּלֶכם
 .azaz amikor mindnyájan egészségesek lesztek és éltek – ְׁשֵלִמים ְוַקָּיִמים

 [:Vagyis] – ַהֶּפַתח ָהָיה ַאַחר ַהַּמְלָא – .amely a háta mögött volt… – ְוהּוא ַאֲחָריו
a sátor bejárata az angyal háta mögött volt [ és nem az angyal volt a bejárat 
mögött, mert akkor a sátoron belül lett volna]. 

 
 )יא, בראשית יח(. ֹות ְלָׂשָרה ֹאַרח ַּכָּנִׁשיםָחַדל ִלְהי ,ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים

Ábrahám és Sára pedig öregek voltak, nagyon korosak; megszűnt már 
Sárának úgy lenni, amint a nőknél szokás. (1Mózes 18:11.) 

 [:Jelentése] – ָּפַסק ִמֶּמָּנּה – .megszűnt már [Sárának] úgy lenni – ָחַדל ִלְהיֹות
Abbamaradt. 

 a menstruációs [Azaz] – אֹוַרח ִנּדּות – .amint a nőknél szokás – אֹוַרח ַּכָּנִׁשים
ciklus. 

 
ִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן ,ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר  )יב, בראשית יח(. ַאֲחֵרי ְב

És Sára nevetett magában, mondván: „Miután elfonnyadtam, lehet-e 
még gyönyöröm, mikor az uram is öreg?” (1Mózes 18:12.) 

 egy pillantást vetett a [:Jelentése] – ִמְסַּתֶּכֶלת ְּבֵמֶעיהָ  – magában.46 – ְּבִקְרָּבּה
hasára47 – ְוָאְמָרה – és azt mondta: – ֶאְפָׁשר ַהְּקָרַבִים ַהָּללּו – „Lehetséges-e, hogy ez a 
has – ְטעּוִנין ָוָלד – kihordjon egy gyermeket, – ַהָּׁשַדִים ַהָּללּו ֶׁשָּצְמקּו – hogy ezekből az 
aszott emlőkből – מֹוְׁשִכין ָחָלב – tej fakadjon?”48 – ַּתְנחּוָמא – [Ez a magyarázat] a 
[Midrás] Tánchumában49 [található]. 

                                                 
46 Az egyszerű jelentés itt az lenne, hogy Sára magában nevetett. Rási mindazonáltal úgy 

érezte, hogy ez nem így van, mivel a szövegben ott szerepel a ֵלאֹמר (lémor), 
„mondván”; utalva arra, hogy Sára hangot adott hitetlenkedésének. 

47 Vagyis felmérte testének megöregedett voltát. 
48 Vagyis a ְּבִקְרָּבּה (bökirbá)-t Rási úgy magyarázza, hogy „a hasát [tk. belső szerveit] 

illetőleg.” 
49 Softim 18. fejezet. 
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 – .sima [bőrű] hús [ti. test] [:Jelentése] – ִצְחצּוַח ָּבָׂשר – .gyönyöröm – ֶעְדָנה
 – ַמִּׁשיר ֶאת ַהֵּׂשָער ּוְמַעֵּדן ֶאת ַהָּבָׂשר – Ezt a kifejezést a Misna használja:50 – ּוְלׁשֹון ִמְׁשָנה
„Eltávolítja a szőrt, és simává teszi a bőrt51.” – ָּדָבר ַאֵחר – [Az ֶעְדָנה (edná) szó] egy 
alternatív értelmezése: – ְלׁשֹון ִעָּדן – [a szó] az idő [jelentésű] ִעָּדן (idán) szóból ered, – 
 .rendszeres menstruációs ciklusra [utalva a] – ְזַמן ֶוֶסת ִנּדּות

 
בראשית (. ְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתיָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף אֻ  ,ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ַאְבָרָהם

 )יג, יח

Ekkor szólott az Örökkévaló Ábrahámhoz: „Miért nevetett Sára, 
mondván: Vajon igazán szülök-e még én, aki öreg vagyok? (1Mózes 
18:13.) 

 Igaz lehet-e, hogy én szülni„ [:Jelentése] – ֲהַגם ֱאֶמת ֵאֵלד – .igazán – ַהַאף ֻאְמָנם
fogok?” 

 A Szentírás53 – ִׁשָּנה ַהָּכתּוב ִמְּפֵני ַהָּׁשלֹום – aki öreg vagyok.52 – ַוֲאִני ָזַקְנִּתי
módosította [kijelentését] a családi béke kedvéért, – ֶׁשֲהֵרי ִהיא ָאְמָרה – mivel korábban 
[valóban] azt mondta, – ַואֹדִני ָזֵקן – hogy „mikor az uram is öreg.”54 

 
 )יד, בראשית יח(. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן ,ֲהִיָּפֵלא ֵמְיֹהָוה ָּדָבר

Van-e lehetetlen dolog az Örökkévaló előtt? A kitűzött időpontban 
visszatérek hozzád és Sárának fia lesz.” (1Mózes 18:14.) 

ָּפֵלאֲהיִ   – lehetetlen.55 –  ֲֹהִיְתַּכֵּסי ְּכַתְרּגּומו  – [Jelentése:] Onkelosz fordítása 
szerint: Van-e rejtett [dolog]? – ְוִכי ׁשּום ָּדָבר ֻמְפָלא ּוֻמְפָרד ּוְמֻכֶּסה ִמֶּמִּני – [Azaz] van-e 
bármi Rajtam túl, [Tőlem] külön és elrejtve, –  ְִרצֹוִניִמַּלֲעׂשֹות ּכ  – [ami esetleg 
meggátolhatna Engem abban,] hogy megtegyem azt, amit akarok? 

 abban az [:Jelentése] – ְלאֹותֹו מֹוֵעד – .A kitűzött időpontban – ַלּמֹוֵעד
időpontban, – ַהְּמיּוָחד ֶׁשָּקַבְעִּתי ְל ֶאְתמֹול – amelyet korábban56 kitűztem számodra, – 
 ez idő tájt a jövő esztendőben.”57„ [:amikor azt mondtam] – ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
                                                 
50 Mönáchot 86a. 
51 Szó szerint „húst” [ָּבָׂשר (bászár)], de értelme szerint a „bőrt”. 
52 De hát az előbb (12. vers) még azt mondta, hogy „mikor az uram is öreg”! 
53 Azaz Isten. 
54 Isten úgy idézte a szavait, mintha azt mondta volna: „öreg vagyok.” 
55 A ֶּפֶלא szóból, amely néha azt jelenti, hogy megdöbbentő. Más alkalmakkor azt jelenti 

rejtett, pl. „Ha nagyon nehéz lesz előtted valami” (5Mózes 17:8.). Itt Rási azonos 
nézeten van Onkelosszal, aki ezt az utóbbi értelemben fordítja. 

 .”szó szerint azt jelenti „tegnap (etmol) ֶאְתמֹול 56
57 Fentebb 17:21. 
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א ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה א ִּכי ָצָחְקּתְ  ,ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאֹמר   )טו, בראשית יח(. ַוֹּיאֶמר 

Sára pedig tagadta, mondván: „Nem nevettem”, mert félt. Ő pedig 
mondta: „De bizony, nevettél.” (1Mózes 18:15.) 

ָהִראׁשֹון ְמַׁשֵּמׁש  – .mert félt. …[De bizony,] nevettél – ִּכי ָיֵרָאה ְוגֹוֵמר ִּכי ָצָחְקּתְ 
 okát adva – ֶׁשּנֹוֵתן ַטַעם ַלָּדָבר – ,mert” értelemben szerepel„ (ki) ִּכי Az első – ְלׁשֹון ְּדָהא
a ténynek. – ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ְלִפי ֶׁשָּיֵרָאה – [Azaz] Sára tagadott… mert félt. –  ְוַהֵּׁשִני ְמַׁשֵּמׁש
שֹון ֶאָּלא ְ א ִּכְדָבֵר הּוא – .de” értelemben szerepel„ [már (ki) ִּכי] A második – ִּב  ַוֹּיאֶמר 
– [Azaz] Ő pedig azt mondta: nem úgy van, ahogy mondod58, –  ְֶאָּלא ָצָחְקּת – de 
igenis nevettél. – ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו – Ahogy bölcseink is megmondták:59 –  ִּכי ְמַׁשֵּמׁש
ְּדָהא, ֶאָּלא, ִּדְלָמא, ִאי – :nek négy [különböző] jelentése van-(ki) ִּכי a – ְּבַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות  – 
1. ha, 2. talán, 3. de, 4. mert. 

 
 )טז, בראשית יח(. ְוַאְבָרָהם ֹהֵל ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם ,ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ְּפֵני ְסֹדם

Azután felkerekedtek onnan a férfiak és Szodoma felé tekintettek; és 
Ábrahám velük ment, hogy elkísérje őket. (1Mózes 18:16.) 

 – ָּכל ַהְׁשָקָפה ֶׁשַּבִּמְקָרא – .és [Szodoma felé] tekintettek – ַוַּיְׁשִקפּו
Valahányszor a Szentírásban a ַהְׁשָקָפה (háskáfá) terminus szerepel, – ְלָרָעה – ott ártó 
[szándék áll mögötte]60, – חּוץ ֵמַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁש – kivéve a „Tekints le 
Szentséged hajlékából”61 [verset], – ֶׁשָּגדֹול ֹּכַח ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים – [tanítandó,] hogy a 
szegényeknek adni olyan nagyszerű dolog, – ֶׁשהֹוֵפ ִמַּדת ָהרֹוֶגז ְלַרֲחִמים – hogy az még 
Isten haragját is könyörületté változtatja át. 

ְּלָחםְלׁשַ   – hogy elkísérje őket.62 – ְלַלּוֹוָתם – [Jelentése:] hogy elkísérje őket; – 
 azt hitte [ugyanis], hogy utazók.63 – ַּכָּסבּור אֹוְרִחים ֵהם

 
 )יז, בראשית יח(. ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ,ַויֹהָוה ָאָמר

                                                 
58 Hogy nem nevettél. 
59 Ros hásáná 31. 
60 Amiképpen itt is, ahol azért tekintettek Szodoma felé, mert szándékukban állt 

elpusztítani. 
61 5Mózes 26:15., ahol a szegényeknek adandó tizedről van szó, és a vers így folytatódik: 

„és áldd meg népedet.” 
62 A ָׁשַלח (sálách) jelentheti azt, hogy elküldeni (pl. 2Mózes 13:17.), de azt is, hogy 

elkísérni. Itt ez utóbbi jelentésében szerepel a szó. 
63 Azaz, noha meggyógyították és megjósolták neki Sára terhességét, ő ennek ellenére sem 

fogta fel, hogy látogatói angyalok. 
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És az Örökkévaló mondta: „Eltitkoljam-e Ábrahám előtt, mitévő vagyok? 
(1Mózes 18:17.) 

 .A csodálkozás [kifejezése64] – ִּבְתִמָּיה – .Eltitkoljam-e – ַהְמַכֶּסה ֲאִני
א ָיֶפה ִלי ַלֲעׂשֹות  – !Szodomában – ִּבְסדֹום – ?mitévő vagyok – ֲאֶׁשר ֲאִני עֹוֶׂשה

א ִמַּדְעּתוֹ  – Nem lenne helyes ha megtenném ezt – ָּדָבר ֶזה  anélkül, hogy – ֶׁש
közölném vele. – ֲאִני ָנַתִּתי לֹו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת – Odaadtam neki ezt a földet, –  ַוֲחִמָּׁשה
 – :Amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – .és [ezért] ez az öt város65 az övé – ְּכַרִּכין ַהָּללּו ֶׁשּלֹו ֵהן
ֹּבֲאָכה ְסדֹוָמה  – ,.És a kánaáni határa volt Cidóntól stb„ – ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּציֹדן ְוגֹוֵמר
 Elneveztem őt – ָקָראִתי אֹותֹו ַאְבָרָהם – Szodoma, Gomora... felé...”66 – ַוֲעמֹוָרה ְוגֹוֵמר
Ábrahámnak, – ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים – [ami azt jelenti,] népek sokaságának atyja67. –  ְוַאְׁשִמיד
א אֹוִדיַע ָלָאב ֶׁשהּוא אֹוֲהִבי – Elpusztíthatom-e hát a gyermekeket – ֶאת ַהָּבִנים  – ְו
anélkül, hogy az apát, aki szeret Engem, [előzőleg] tájékoztatnám erről? 

 
 )יח, בראשית יח(. ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ,ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום

Holott bizonyos, hogy Ábrahám nagy és hatalmas nemzetté lesz, és 
benne áldottak lesznek a föld összes nemzetei. (1Mózes 18:18.) 

ַרׁש ַאָּגָדהִמְד  – Holott bizonyos, hogy Ábrahám… lesz.68 – ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה  – 
A midrási magyarázat:69 – ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה – „Az igaz ember nevének említése 
áldás.”70 –  ֹהֹוִאיל ְוִהְזִּכירו – [Így hát] mivel említette őt [ti. Ábrahámot]71, –  ֵֹּבְרכו – 
[ezzel] megáldotta őt. –  ֹּוְפׁשּוטו – Az egyszerű magyarázat azonban [a következő]: – 
ַוֲהֵרי  – ,Eltitkoljam-e előle„ [:Isten tulajdonképpen azt mondta] – ְוִכי ִמֶּמּנּו ֲאִני ַמְעִלים
 hogy nagy néppé – ִלְהיֹות ְלגֹוי ָּגדֹול – ,amikor annyira szeretem őt – הּוא ָחִביב ְלָפַני
teszem72, –  ֹּוְלִהְתָּבֵר ּבו – és általa lesznek áldottak – ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ – a föld népei?” 

 
 ,ְׁשָּפטִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּומִ 

 )יט, בראשית יח(. ָליוְלַמַען ָהִביא ְיֹהָוה ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר עָ 

                                                 
64 Tk. afféle költői kérdés. 
65 Az elpusztítandó városok. 
66 Fentebb 10:19. 
67 Uo. 17:5. 
68 Hogyan kapcsolódik ez a vers az előzőhöz? 
69 Jomá 38b. 
70 Példabeszédek 10:7. 
71 A 17. versben. 
72 Szó szerint „nagy néppé lesz”. 
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Mert megismertem őt azért, hogy ő parancsolja meg fiainak és háza 
népének, ő utána, hogy kövessék az Örökkévaló útját, cselekedjenek 
igazságot és jogot; hogy az Örökkévaló teljesítse Ábrahámon, amit róla 
mondott.” (1Mózes 18:19.) 

י ְיַדְעִּתיוּכִ   – Mert megismertem őt. – ְלׁשֹון ִחָּבה – [A ְיַדְעִּתיו (jödátiv)] egy 
szeretetre utaló kifejezés, – ְּכמֹו מֹוַדע ְלִאיָׁשּה – mint „a férje után egy rokona”73, – 
א ֹבַעז מֹוַדְעָּתנּו  és néven„ [vagy az] – ָוֵאָדֲע ְּבֵׁשם – ,a mi rokonunk Boáz”74„ [vagy] – ֲה
ismerlek”75 [szövegrészekben]. – ְוָאְמָנם ִעַּקר ְלשֹון ֻּכָּלם ֵאינֹו ֶאָּלא ְלׁשֹון ְיִדיָעה – ám ezek 
főleg a ְיִדיָעה (jödiá) [„tudás/megismerés” jelentésű szóból] erednek, –  ֶׁשַהְמַחֵּבב ֶאת
 szorosabb kapcsolatban áll – ְמָקְרבֹו ֶאְצלוֹ  – ,mert az, aki szereti a másikat – ָהָאָדם
vele –  ְֹויֹוְדעֹו ּוַמִּכירו – és [jobban] ismeri. – ְוָלָּמה ְיַדְעִּתיו – És miért szeretem őt? 

 [Azaz] – ְלִפי ֶׁשהּוא ְמַצֶּוה ֶאת ָּבָניו – .ő parancsolja meg [mert] – ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה
ő ad utasítást fiainak – ָעַלי ִלְׁשמֹור ְּדָרָכי – Rólam és az Én útjaimról.” –  ְוִאם ְּתָפְרֵׁשהּו
 יֹוֵדַע ֲאִני ּבֹו ֶׁשְּיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוגֹוֵמר – ,Ám ha úgy magyarázod, mint Onkelosz76 – ְּכַתְרּגּומוֹ 
– tudott dolog Számomra, hogy meg fogja parancsolni stb. – ֵאין ְלַמַען נֹוֵפל ַעל ַהָּלׁשֹון 
– akkor a ְלַמַען (lömáán) szó nem illik bele ebbe az értelmezésbe.77 

 Itt ez jelen idejű [értelemben] – ְלׁשֹון הֹוֶוה – Ő parancsolja meg.78 – ְיַצֶּוה
szerepel, – ְּכמֹו ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב – mint az „Így szokott tenni Jób minden 
alkalommal,”79 –  ְַיֲחנּו הוָ הֹ ַעל ִּפי י  – [vagy] „az Örökkévaló parancsára szálltak 
táborba”80 [szövegrészekben]. 

 Így – ָּכ הּוא ְמַצֶּוה ְלָבָניו – .hogy [az Örökkévaló] teljesítse – ְלַמַען ָהִביא
utasítja gyermekeit: –  ֶּדֶר הִׁשְמרּו'  – „Maradjatok meg az Örökkévaló útján, –  ְּכֵדי

ַעל ַאְבָרָהם ְוגֹוֵמר' ֶׁשָּיִביא ה  – hogy az Örökkévaló teljesítse Ábrahámon,” stb.81 –  ַעל ֵּבית
א ֶנֱאַמר  ֶאָּלא ַעל ַאְבָרָהם – ,”Nem az áll [a szövegben], hogy „Ábrahám házán – ַאְבָרָהם 
– hanem az, hogy „Ábrahámon”. – ָלַמְדנּו – Ebből azt tanuljuk, – ָּכל ַהַּמֲעִמיד ֵּבן ַצִּדיק 
– hogy aki egy erényes fiút felnevel, – ְּכִאּלּו ֵאינֹו ֵמת – az olyan, mintha meg sem halt 
volna. 

 
                                                 
73 Rút 2:1. 
74 Uo. 3:2. 
75 2Mózes 33:17. 
דּקֵ פַ י יְ יל ִּד ִד ּבְ  ימַ ָד י קֳ לִ י ּגְ רֵ אֲ   76  (áré g’li kádámáj b’dil dij jöfákéd). 
77 A ְלַמַען (lömáán) rendszerint valami okra utal, Onkelosz viszont itt „hogy” értelemben 

használja, viszont akkor az ֲאֶׁשר (áser) jobban illene ide. 
78 A ְיַצֶּוה (jöcáve) jövőidőben van. 
79 Jób 1:5. 
80 4Mózes 9:20. 
81 De az ígéret nem Ábrahám utódaira vonatkozott? 
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 )כ, בראשית יח(. אָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאדְוַחּטָ  ,ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ִּכי ָרָּבה

És szólott az Örökkévaló: „Mivel sok a panasz Szodoma és Gomora 
ellen és bűnük igen súlyos, (1Mózes 18:20.) 

'ַוֹּיאֶמר ה  – És szólott az Örökkévaló. – ֶאל ַאְבָרָהם – Ábrahámnak. –  ֶׁשָעָׂשה
א ְיַכֶּסה ִמֶּמּנּו – ,Mert úgy tett [ti. az Örökkévaló], ahogy mondta – ַּכֲאֶׁשר ָאַמר  – ֶׁש
[vagyis,] hogy nem fogja eltitkolni [Ábrahám] elől.82 

 ַרָּבה Valahányszor csak megjelenik a – ָּכל ַרָּבה ֶׁשַּבִּמְקָרא – .igen súlyos – ִּכי ָרָּבה
(rábá) [szó] a Szentírásban, –  ַת"ַעם ְלַמָּטה ַּבֵּביַהּט  – a hangsúly [mindig] a második 
szótagon van, a bét [betűn], – ְלִפי ֶׁשֵהן ְמֻתְרָּגִמין ְּגדֹוָלה – mert úgy fordítandók, hogy 
„nagy/súlyos” – אֹו ְּגֵדָלה ְוהֹוֶלֶכת – vagy „naggyá/súlyossá váló.”83 – ֲאָבל ֶזה – Ám ami 
ezt [illeti], – ׁש"ַטֲעמֹו ְלַמְעָלה ָּבֵרי  – [ennél] az első szótagon van a hangsúly, a rés-en, – 
ְּכמֹו  – ,hogy az már súlyossá vált – ָּגְדָלה ְּכָבר – ,mert ez úgy fordítandó – ְלִפי ֶׁשְּמֻתְרָּגם
י ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאהַוְיהִ  – :mint azt már korábban is kifejtettem – ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  – „a nap leszállt,”84 
 és hasonlóan: „Látod, a sógornőd visszatért.”85 – ִהֵּנה ָׁשָבה ְיִבְמֵּת –

 
א ֵאָדָעה ,ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה   )כא, בראשית יח(. ְוִאם 

Megyek és meglátom, vajon egészen a hozzám eljutott panasz szerint 
cselekedtek-e – végük van; ha meg nem, meg fogom tudni! (1Mózes 
18:21.) 

 Megyek és meglátom... [De hát nem szükségtelen-e Isten – ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה
számára, aki mindentudó, hogy „lemenjen és meglássa”?] –  ָּיִניםִלֵּמד ַלַּד  – Ez csupán 
tanulságul szolgál a bírák számára, – א ִיְפְסקּו ִּדיֵני ְנָפׁשֹות  hogy ne ítéljenek halállal – ֶׁש
sújtandó bűncselekmények ügyében, – ֶאָּלא ִבְרִאָּיה – csak ha már látták. [Vagyis 
ameddig nem tisztázták olyan mértékig az ügyet, hogy az már olyan, mintha saját 
szemükkel látták volna a történteket.] – ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי – Mindez úgy értendő, 
ahogyan azt már elmagyaráztam – ְּבַפְרַׁשת ַהְפָלָגה – a [Bábel Tornyának építését 
követő] „szétszórással” foglalkozó szakaszban.86 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: 
  Mélyére hatolok cselekedeteiknek.”87„ – ֵאְרָדה ָּנא ְלסֹוף ַמֲעֵׂשיֶהם –

                                                 
82 A szándékát, hogy elpusztítja Szodomát és Gomorát. 
83 Azaz jelen időben. 
84 Fentebb 15:17. 
85 Rút 1:15. 
86 1Mózes 11:7. 
87 E szerint a magyarázat szerint az ֵאְרָדה (érdá) itt nem jelenti szó szerint azt, hogy 

„Lemegyek”, hanem átvitt értelemben olvasandó: valamit teljes mélységében 
megérteni, felfogni; az Örökkévaló teljességgel mélyére fog hatolni bűntetteik kusza 
szövevényének. 
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 az [Azért van egyesszámban, mert] – ֶׁשל ְמִדיָנה – ...panasz… – ַהְּכַצֲעָקָתה
ország panaszaira utal.  

 – ...a hozzám eljutott [panasz] szerint cselekedtek-e… – ַהָּבָאה ֵאָלי ָעׂשּו
 [akkor] – ָּכָלה ֲאִני עֹוֶׂשה ָּבֶהם – ,És [ha] továbbra is lázadoznak – ְוִאם עֹוְמִדים ְּבִמְרָדם
végük van. – א ַיַעְמדּו ְבִמְרָּדם – ֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה – ,Ha meg nem lázadnak tovább – ְוִאם 
meg fogom tudni, mit tegyek;88 – ְלִהָּפַרע ֵמֶהן ְּבִיּסּוִרין – [csupán] szenvedéssel sújtom 
őket, – א ֲאַכֶּלה אֹוָתן  – ְוַכּיֹוֵצא בֹו ָמִצינּו ְּבָמקֹום ַאֵחר – .és nem pusztítom őket el – ְו
Hasonlót találunk egy másik helyen:89 – ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְי ֵמָעֶלי – „Most pedig 
tépjétek le ékszereiteket magatokról – ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּל – és meg fogom látni, mit 
teszek véletek.” – ּוְלִפיָכ ֵיׁש ֶהְפֵסק ְנֻקַּדת ְּפִסיק – Ezért [vagyis mivel az ָעׂשּו (cselekedtek) 
és a ָּכָלה (végük van) külön gondolatokként lettek elmagyarázva] választja el egy 
pszik90 – ֵּבין ָעׂשּו ְלָּכָלה – a „cselekedtek”-et és a „végük van”-t, –  ְּכֵדי ְלַהְפִריד ֵּתָבה
  .hogy szünet legyen a két szó között – ֵמֲחֶבְרָּתּה

ַצֲעָקָתּהַהּכְ  Bölcseink a – ְוַרּבֹוֵתנּו ָּדְרׁשּו ַהְּכַצֲעָקָתּה –  (háköcáákátá)-t [szó szerint: 
„az ő sírása”, nőnemben] úgy magyarázták, – ַצֲעַקת ִריָבה ַאַחת – [mint ami] egy 
bizonyos hajadon sírására [utal]91, – ֶׁשֲהָרגּוָה ְּבִמיָתה ְמֻׁשָּנה – akit szörnyű módon 
meggyilkoltak, – ֹון ְלָעִניַעל ֶׁשָּנְתָנה ָמז  – mert enni adott egy szegénynek, –  ִּכְמפֹוָרׁש
 .amint az a Chélek kezdetű [talmudi] fejezetben92 olvasható – ְּבֵחֶלק

 
 )כב, בראשית יח(. ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ְיֹהָוה ,ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה

És elfordultak onnan a férfiak és elmentek Szodomába, Ábrahám pedig 
még ott állott az Örökkévaló előtt. (1Mózes 18:22.) 

 – ִמָּמקֹום ֶׁשַאְבָרָהם ִלָּום ָׁשם – És elfordultak onnan [a férfiak].93 – ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם
[Vagyis] attól a helytől, ahová Ábrahám elkísérte őket. 

'ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֹוֵמד ִלְפֵני ה  – Ábrahám pedig még ott állott az Örökkévaló 
előtt. – א ָהַל א  ַלֲעמֹוד  – ,De hát nem úgy van, hogy nem [Ábrahám] ment – ַוֲה
א ֶאְצלוֹ ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּבָ  – ?hogy odaálljon [az Örökkévaló] elé – ְלָפָניו  – Hanem 
az Örökkévaló volt az, aki odajött hozzá –  ְֹוָאַמר לו – és azt mondta neki: –  ַזֲעַקת ְסדֹום
 és nem – ְוָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב – ”,sok a panasz Szodoma és Gomora ellen„ – ַוֲעמֹוָרה ִּכי ָרָּבה
                                                 
88 Vagyis az ֵאָדָעה (édáá) azt jelenti: „Tudni fogom, hogyan kezeljem a dolgot.” 
89 2Mózes 33:5. 
90 Függőleges vonal két szó között a szövegben. 
91 A bölcsek ezt a 20. versből vezetik le: ָרָּבה ִּכי ַוֲעֹמָרה ְסֹדם ַזֲעַקת  (záákát Szdom váámorá ki 

rábá), ahol a ָרָּבה (rábá) szerintük a  הבָ יִר  (rivá – „fiatal lány”)-ra utal. 
92 Szánhedrin 109b. 
93 Honnan? Nyilvánvaló, hogy ez a ִמָּׁשם (misám) nem ugyanarra a helyre utal, mint a 16. 

vers ִמָּׁשם (misám)-ja, az ugyanis Ábrahám sátrára utal, amelytől időközben már 
eltávolodtak. 
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az kellene hogy álljon az Írásban: – ֶדּנּו עֹוֵמד ַעל ַאְבָרָהםעוֹ ' ַוה  – „Az Örökkévaló pedig 
még ott állott Ábrahám mellett”?94 – ֶאָּלא ִּתּקּון סֹוְפִרים הּוא ֶזה – Ez azonban csupán az 
írástudók [szöveg]módosítása.95 

 
 )כג, בראשית יח(. ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ,ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר

Ábrahám közelebb lépett hozzá és így szólt: „Vajon elpusztítod-e az 
igazakat is a gonoszokkal? (1Mózes 18:23.) 

 A – ָמִצינּו ַהָּגָׁשה ַלִּמְלָחָמה – .Ábrahám közelebb lépett hozzá – ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם
 találkoztunk a hadviselés [közeledés/megközelítés” szóval„] (hágásá) ַהָּגָׁשה
[kontextusában]: – ַוִּיַּגׁש יֹוָאב ְוגֹוֵמר – „Akkor Joáv rohamra indult,” stb.,96 –  ַהָּגָׁשה
 – :kérlelés” [értelemben]„ [szót] (hágásá) ַהָּגָׁשה de használja [a Szentírás] a – ְלִפּיּוס
 (hágásá) ַהָּגָׁשה és a – ְוַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה – Ekkor eléje lépett Jehuda,”97„ – ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה
utalhat imádkozásra is: – ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא – „odalépett Élijáhu próféta.”98 –  ּוְלָכל ֵאֶּלה
 – ְלַדֵּבר ָקׁשֹות – :Ábrahám „közelebb lépése” mindezen okokból történt – ִנְכַנס ַאְבָרָהם
1. hogy szigorúan szóljon99, – 2 – ּוְלִפּיּוס. hogy kérleljen100 – ְוִלְתִפָּלה – és, 3. hogy 
imádkozzon.101 

 – ?elpusztítanád-e [:Jelentése] – ֲהַגם ִּתְסֶּפה – ?elpusztítod-e – ַהַאף ִּתְסֶּפה
ְלׁשֹון רֹוֶגזּוְלַתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלּוס ֶׁשִּתְרְּגמֹו   – Onkelosz szerint, aki „düh” jelentéssel 

fordította, –  ָֹּכ ֵּפרּוׁשו – ez a magyarázata: – ַהַאף ַיִּׂשיֲא – El tudna-e ragadni annyira 
a düh, – ֶׁשִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע – hogy elpusztítsd az igazat is a gonosszal [együtt]? 

 

                                                 
94 A „még ott állott” olyan fordulat, amely inkább alkalmazható a látogatóra, aki végül 

távozni fog. Jelen esetben Isten volt az aki ellátogatott Ábrahámhoz, hogy Szodoma és 
Gomora vesztéről előre tájékoztassa, és ezért az kellett volna hogy álljon a szövegben, 
hogy „Isten pedig még mindig ott állt Ábrahám mellett/közelében”. 

95 Ez az Örökkévaló iránti tiszteletből és hódolatból szerepel így a szövegben, mivel nem illő 
azt mondani, hogy az Örökkévaló várakozott Ábrahámra. A kommentárok (Mizrachi, 
stb.) hangsúlyozzák, hogy ez távolról sem jelenti azt, hogy a Tóra szövegét (Isten 
ments!) meghamisították volna, sokkal inkább azt, hogy maga a Tóra írt úgy erről, 
mint ahogyan írástudók módosítanák egy király nyilatkozatát, hogy a lehető 
legtiszteletteljesebb formában tolmácsolhassák azt. 

96 1Krónikák 19:14. 
97 Lentebb 44:18. 
98 1Királyok 18:36. 
99 Vagyis, hogy igazságot követeljen: „Vajon elpusztítod-e az igazakat is a gonoszokkal?” 
100 Lásd A 27. verset. 
101 Tk. hogy könyörögjön (lásd a 30. verset). 
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א ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם  ,ַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיראּו ַהַאף ִּתְסֶּפה ְו
 )כד, בראשית יח(. ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה

Talán van ötven igaz ember a városban, valóban elpusztítod-e és nem 
bocsátasz-e meg a városnak az ötven igaz miatt, akik benne vannak? 
(1Mózes 18:24.) 

ֲעָׂשָרה  – .Talán van ötven igaz ember [a városban] – אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקים
 mert – ִּכי ֲחִמָּׁשה ְמקֹומֹות ֵיׁש – ,Tíz igaz minden egyes városban – ַצִּדיִקים ְלָכל ְּכַר ּוְכַר

öt városról [volt szó]. – ְוִאם ֹּתאַמר – És ha azt mondod, – א ַיִּצילּו ַהַּצִּדיִקים ֶאת ָהְרָׁשִעים  
– hogy az igazak nem mentik meg a gonoszokat, – ָלָּמה ָּתִמית ַהַצִּדיִקים – [akkor én 
erre azt mondom: jó, de] miért kellene az igazaknak [is] meghalniuk? 

 
ָחִלָלה ָּל ֲהֹׁשֵפט ָּכל  ,ִלָלה ְּל ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשעחָ 

א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט  )כה, בראשית יח(. ָהָאֶרץ 

Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöljed az 
igazat a gonosszal és egyenlő legyen az igaz és a gonosz, távol legyen 
tőled! Vajon az egész világ bírája ne cselekedjék igazságosan?” (1Mózes 
18:25.) 

 ez szentségtörő dolog [Azaz] – חּוִלין הּוא ְל – .Távol legyen tőled – ָחִליָלה ְּל
[lenne] Részedről. – ֹיאְמרּו – Azt mondják majd: –  ָֹּכ הּוא ֻאָּמנּותו – Na, ez jellemző rá, 
 az igazat ugyanúgy, mint a – ַצִּדיִקים ּוְרָׁשִעים – ,hogy elpusztít mindent – ׁשֹוֵטף ַהֹּכל –
gonoszt! – ָּכ ָעִׂשיָת ְלדֹור ַהַּמּבּול – Ezt tetted a Vízözön nemzedékével –  ְָלָגהּוְלדֹור ַהפ  – 
és a Szétszóródás nemzedékével is. 

א ַּכּיֹוֵצא בוֹ  – hogy ilyen dolgot cselekedjél.102 – ַּכָּדָבר ַהֶּזה א הּוא ְו  – 
[Jelentése:] ilyen vagy bármi ilyesmi.103 

 Az eljövendő világban.105 – ָלעֹוָלם ַהָּבא – távol legyen tőled.104 – ָחִליָלה ָל
ט ָּכל ָהָאֶרץֲהׁשֹופֵ   – Vajon az egész világ bírája.106 –  ַא ֶׁשל "ף ַּפָּתח הֵ "ָנקּוד ַּבֲחט

 – ְלׁשֹון ְּתִמָּיה – ,je chátáf pátách-hal van pontozva107-ה (hásófét) ֲהׁשֹוֵפט A – ֲהׁשֹוֵפט

                                                 
102 Miért ַּכָּדָבר ַהֶּזה (kádávár háze) – mint ez a dolog? Miért nem egyszerűen csak ָדָבר ֶזה 

(dávár ze) – ez a dolog? 
103 Még akár egy kevésbé súlyos büntetés esetén is igazságtalanság az igazakat a 

gonoszokkal együtt megbüntetni. 
104 Miért ez a második ָחִליָלה ָל (chálilá lách)? 
105 A Gur Árje ezt az eljövendő nemzedékekre tett utalásként magyarázza. 
106 A ה prefixum, amikor pátách-hal van vokalizálva ( ַה), azt jelenti: a/az. Ha azonban 

chátáf pátách-hal ( ֲה), akkor a hitetlenkedés kifejezése. 
107 Vokalizálva. 
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ami a hitetlenkedés egy [nyelvi] kifejezési formája. –  ֵֹפטְוִכי ִמי ֶׁשהּוא ׁשו  – Vagyis: 
Lehetséges-e, hogy ő, aki bíró, – א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשַּפט ֱאֶמת  – ne hozzon igazságos ítéletet? 

 
. ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם ,ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ִאם ֶאְמָצא ִבְסֹדם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר

 )כו, בראשית יח(

És mondta az Örökkévaló: „Ha találok Szodoma városában ötven igazat, 
megbocsátok miattuk az egész városnak.” (1Mózes 18:26.) 

 Ha találok Szodoma városában… az – ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹום ְוגֹוֵמר ְלָכל ַהָּמקֹום
egész városnak. – ְלָכל ַהְּכַרִּכים – [a ִבְסדֹום (viSzdom)] mind az [öt] városra 
[egyszerre utal]. – ְלִפי ֶׁשְּסדֹום ָהְיָתה ֶמְטרֹוּפֹוִלין – Mivel Szodoma nagyváros volt, – 
 .a Szentírás rá utal – ָּתָלה ָבּה ַהָּכתּוב – ,és mind közül a legjelentősebb – ַוֲחׁשּוָבה ִמֻּכָּלם

 
 )כז, בראשית יח(. ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפרִהֵּנה  ,ַוַּיַען ַאְבָרָהם ַוֹּיאַמר

És felelt Ábrahám mondván: „Íme én vállaltam, hogy beszélek Uramhoz, 
pedig por és hamu vagyok. (1Mózes 18:27.) 

ְּכמֹו ַוּיֹוֶאל  – ”,Hajlandó voltam„ [:Jelentése] – ָרִציִתי – .én vállaltam – הֹוַאְלִּתי
 .mint az „És beleegyezett Mózes”108 [szövegrészben] – ֹמֶׁשה

 – ּוְכָבר ָהִייִתי ָראּוי ִלְהיֹות ָעָפר – pedig por és hamu vagyok.109 – ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר
[Azaz] már porrá lehettem volna – ַעל ְיֵדי ַהְּמָלִכים – a királyok által110 –  ְוֵאֶפר ַעל ְיֵדי
 ha nincs ott velem – לּוֵלי ַרֲחֶמי ֲאֶׁשר ָעְמדּו ִלי – ,és hamuvá Nimród által111 – ִנְמרֹוד
[végig] a Te irgalmad. 

 
 ִאם ַאְׁשִחית א ַוֹּיאֶמר ,ָהִעיר ָּכל ֶאת ַּבֲחִמָּׁשה ֲהַתְׁשִחית ֲחִמָּׁשה ַהַּצִּדיִקם ֲחִמִּׁשים ַיְחְסרּון אּוַלי
  )כח, בראשית יח( .ַוֲחִמָּׁשה ַאְרָּבִעים ָׁשם ֶאְמָצא

Talán hiányzik az ötven igazból öt, vajon elpusztítod-e az öt miatt az 
egész várost?” Mondta: „Nem pusztítom el, ha ott negyvenötöt találok.” 
(1Mózes 18:28.) 

[Ábrahám nem véletlenül éppen ezekkel a számokkal alkudozott. Szodomának 
öt városa volt, és ezért kezdte 50 igazzal, mert így minden városra 10 jutna, ebbe 
Isten beleegyezett, és most Ábrahám kevesebbel próbálkozott:] 

                                                 
108 2Mózes 2:21. 
109 Mi köze van ennek Ábrahám kéréséhez? 
110 Ha nem én győzök, hanem a királyok pusztítanak el engem a csatában, akkor már rég 

porrá vált volna a testem. 
111 Aki behajított a lángoló kemencébe. 



210 A Rási kommentár a Tórához 

ָעה ְלָכל ְּכַרַוֲהֵרי ֵהן ִּתְׁש  – ...?elpusztítod-e az öt miatt… – ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה  – 
Így kilenc jutna minden egyes városra, – ְוַאָּתה ַצִּדיקֹו ֶׁשל עֹוָלם – és Téged, Világ Igaza, 
  .együtt lehetne számolni velük [hogy meglegyen a tíz] – ִּתְצָטֵרף ִעָּמֶהם –

 
 .ָהַאְרָּבִעים ַּבֲעבּור ֶאֱעֶׂשה א ַוֹּיאֶמר ,ַאְרָּבִעים ָׁשם ִיָּמְצאּון אּוַלי ַוֹּיאַמר ֵאָליו ְלַדֵּבר עֹוד ַוֹּיֶסף

  )כט, בראשית יח(

És szólt ismét hozzá és mondta: „Talán találsz ott negyvenet?” És ő 
mondta: „Nem teszem a negyven miatt.” (1Mózes 18:29.) 

ְוִיָּמְלטּו ַאְרָּבָעה  – ...?Talán találsz ott negyvenet… – אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים
-S ily módon négy város menekül meg [hiszen csak négy városra jutna 10 – ַהְּכַרִּכים
10 ember]. – ָשה ֵמֶהם ִׁשים ַיִּצילּו ְש  Hasonlóan harminc ember hármat – ְוֵכן ְׁש
mentene meg, – ְׁשַנִים ֵמֶהם אֹו ֶעְׂשִרים ַיִּצילּו  – húsz kettőt, – אֹו ֲעָׂשָרה ַיִּצילּו ֶאָחד ֵמֶהם – tíz 
egyet. 

 
ִׁשים א ֶאֱעֶׂשה ִאם ֶאְמָצא ָׁשם  ,ַוֹּיאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדֵּבָרה אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ְׁש ַוֹּיאֶמר 

ִׁשים   )ל, בראשית יח(. ְׁש

És (Ábrahám) mondta: Ne haragudjék az én Uram, hadd szóljak; talán 
találtatnak ott harmincan? És Ő mondta: Nem teszem, ha találok ott 
harmincat. (1Mózes 18:30.) 

 
א ַאְׁשִחית ַּבֲעב ,ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ֲאֹדָני אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ֶעְׂשִרים ּור ַוֹּיאֶמר 

  )לא, בראשית יח(. ָהֶעְׂשִרים

És (Ábrahám) mondta: Íme, kérlek, elkezdtem szólni Uramhoz, talán 
találtatnak ott húszan? És Ő mondta: Nem pusztítom el a húsz miatt. 
(1Mózes 18:31.) 

 
א ַאְׁשִחית  ,ְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרהַוֹּיאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדְּבָרה ַא ַהַּפַעם אּוַלי ִיּמָ  ַוֹּיאֶמר 

 )לב, בראשית יח(. ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה

És mondta: „Ne haragudjék Uram, hadd szóljak csak még egyszer, talán 
találsz ott tizet? És ő mondta: „Nem pusztítom el a tíz miatt.” (1Mózes 
18:32.) 

ֲעָׂשָרהאּוַלי ִיָמְצאּון ָׁשם   – talán találsz ott tizet? – א ִּבֵּקׁש  [Ennél] – ַעל ָּפחֹות 
kevesebbet már nem is kért, – ָאַמר – [mivel] azt gondolta: – ּדֹור ַהַּמּבּול ָהיּו ְׁשמֹוָנה – A 
Vízözön nemzedékében volt nyolc [igaz].112 – ֹנַח ּוָבָניו ּוְנֵׁשיֶהם – Noé, a fiai és az 

                                                 
112 Noé, a három fia és a négy feleség. 
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asszonyai, – א ִהִּצילּו ַעל ּדֹוָרם ְוַעל ִּתְׁשָעה  – .és nem mentették meg nemzedéküket – ְו
 – Kilenc igazért pedig, beszámítva [az Örökkévalót is tizediknek,]113 – ַעל ְיֵדי ֵצירּוף
א ָמָצא  .már folyamodott [Hozzá], de nem talált – ְּכָבר ִּבֵּקׁש ְו

 
 )לג, בראשית יח(. ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמוֹ  ,ַוֵּיֶל ְיֹהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם

És elment útjára az Örökkévaló, mikor befejezte beszédét Ábrahámmal, 
Ábrahám pedig visszatért helyére. (1Mózes 18:33.) 

ְוגֹוֵמר' ַוֵּיֶל ה  – És elment útjára az Örökkévaló. – ֵּכיָון ֶׁשִּנְׁשַּתֵּתק ַהַּסֵּנגֹור – 
Mihelyst a védő elhallgatott, – ָהַל לֹו ַהַּדָּין – a Bíró eltávozott.114 

 – ִנְסַּתֵּלק ַהַּדָּין – .Ábrahám pedig visszatért helyére – ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹומוֹ 
Mihelyst a Bíró eltávozik, – ִנְסַּתֵּלק ַהַּסֵּנגֹור – a védő [is] eltávozik, – ְוַהַּקֵּטגֹור ְמַקְטֵרג – az 
ügyész pedig vádat emel, – ּוְלִפיָכ – és ennek eredményeképpen: –  ַוָּיבֹואּו ְׁשֵני
יתְלַהְׁשִח  – ”,a két angyal eljutott [estére] Szodomába„ – ַהַּמְלָאִכים ְסדֹוָמה  – hogy 
pusztítsanak. 

 
ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו  ,ַוָּיֹבאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ְסֹדָמה ָּבֶעֶרב ְולֹוט ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ְסֹדם

 )א, בראשית יט(. ַאַּפִים ָאְרָצה

És a két angyal eljutott estére Szodomába és Lót ült Szodoma 
kapujában; amikor Lót meglátta őket, felkelt, elébük ment és arcra 
borult a földön. (1Mózes 19:1.) 

 Az egyik azért, hogy elpusztítsa – ֶאָחד ְלַהְׁשִחית ֶאת ְסדֹום – két.115 – ְׁשֵני
Szodomát, – ְוֶאָחד ְלַהִּציל ֶאת לֹוט – a másik meg azért, hogy megmentse Lótot. –  ְוהּוא
 és ő az is, aki azért jött, hogy meggyógyítsa Ábrahámot – אֹותֹו ֶׁשָּבא ְלַרֹּפאת ֶאת ַאְבָרָהם
 hogy előre jelezze – ְלַבֵּׂשר ֶאת ָׂשָרה – ,A harmadik, aki azért jött – ְוַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָּבא –
Sárának, [hogy gyermeket fog szülni], –  ֶָעָׂשה ְׁשִליחּותֹו ִנְסַּתֵּלק לוֹ ֵּכיָון ׁש  – mihelyt 
teljesítette megbízatását, távozott. 

 Máshol férfiú-ként említi őket [a – ּוְלַהָּלן ְקָרָאם ֲאָנִׁשים – .angyal – ַהַּמְלָאִכים
Szentírás].116 – ְּכֶׁשָהְיָתה ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם – Amikor az Isteni Jelenlét velük volt117, –  ְקָרָאם
 – :Egy eltérő magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר – .férfiaknak nevezte őket [az írás]118 – ֲאָנִׁשים
                                                 
113 Lásd a 28. vershez írt Rási-kommentárt. 
114 Addig az Örökkévaló végig azt remélte, hogy lesz mód mérséklésre, hogy ne kelljen 

pusztulnia a bűnösöknek. 
115 Miért kettő? Mi történt a harmadik angyallal? 
116 Fentebb 18:2. 
117 Mint akkor, amikor az Örökkévaló ellátogatott Ábrahámhoz, s erre megjelent ott a 

három férfiú (18:2.). 
118 Mivel Istenhez viszonyítva ők is csupán hitvány emberek. 
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ְוָהיּו  – akinek nagy volt az ereje – ֶׁשֹּכחֹו ָּגדֹול – ,Ábrahámhoz képest – ֵאֶצל ַאְבָרָהם
 ,és az angyalok olyan hétköznapiak voltak számára – ַהַּמְלָאִכים ְּתִדיִרין ֶאְצלֹו ַּכֲאָנִׁשים
mint az emberek, – ְקָרָאם ֲאָנִׁשים – emberekként történik rájuk utalás. –  ְוֵאֶצל לֹוט
 .Lóthoz viszonyítva azonban angyalokként említtetnek – ְקָרָאם ַמְלָאִכים

ְלָאִכיםְוִכי ָּכל ָּכ ָׁשהּו ַהּמַ  – .estére – ָּבֶעֶרב  – Ilyen hosszú időbe telt az 
angyaloknak – ֵמֶחְברֹון ִלְסדֹום – [eljutni] Chevronból Szodomába? –  ֶאָּלא ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמים
 [szándékosan] – ּוַמְמִּתיִנים – ,mivel az irgalom angyalai voltak [Nem, de] – ָהיּו
késlekedtek, –  ָהםֶׁשָּמא יּוַכל ַאְבָר  – hátha Ábrahámnak [közben mégis] sikerül –  ְלַלֵּמד
 megvédeni őket119 – ֲעֵליֶהם ַסֵּנגֹוְרָיא

 ֹיֵׁשב A] – ָיַׁשב ְּכִתיב – .és Lót ült Szodoma kapujában – ְולֹוט ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ְסדֹום
(josév) szó itt] ָיַׁשב (jásáv)-nak van írva120, – אֹותֹו ַהּיֹום – [mert] azon a napon –  ִמּנּוהּו
 .kinevezték őt bírónak maguk fölé – ׁשֹוֵפט ֲעֵליֶהם

 ,Ábrahám házában tanulta – ִמֵּבית ַאְבָרָהם ָלַמד – .Lót meglátta – ַוַּיְרא לֹוט ְוגֹוֵמר
 .hogy vendégek után keressen – ְלַחֵּזר ַעל ָהאֹוְרִחים –

 
א ֲאֹדַני סּורּו ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ַוֹּיאֶמר ִהֶּנה ּנָ 

א ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין ,ְלַדְרְּכֶכם  )ב, בראשית יט(. ַוֹּיאְמרּו 

És szólt: „Íme kérlek benneteket Uraim, térjetek be szolgátok házába, 
háljatok meg és mossátok meg lábatokat és reggelre kelve menjetek 
utatokra.” De ők azt mondták: „Nem, hanem az utcán maradunk egész 
éjjel.” (1Mózes 19:2.) 

 – ִהֵּנה ָנא ַאֶּתם ֲאדֹוִנים ִלי – .Íme [kérlek benneteket] Uraim – ִהֶּנה ָּנא ֲאֹדַני
[Jelentése:] „Íme ti most uraim vagytok, – ַאַחר ֶׁשֲעַבְרֶּתם ָעַלי – mivel felém 
vetődtetek.”121 – ָּדָבר ַאֵחר ִהֶּנה ָּנא – Egy másik magyarázat: – ְצִריִכים ַאֶּתם ָלֵתת ֵלב – 
„Íme, óvakodjatok – ַעל ָהְרָׁשִעים ַהָּללּו – ezektől a gonosz emberektől, – א ַיִּכירּו ָּבֶכם  ֶׁש
– nehogy észre vegyenek benneteket.” – ְוזֹו ִהיא ֵעָצה ְנכֹוָנה – És ez helyénvaló 
tanács…122 

 Térjetek le a főútról – ַעְּקמּו ֶאת ַהֶּדֶר ְלֵביִתי – .kérlek… térjetek be – סּורּו ָנא
otthonom felé – ֶּדֶר ֲעַקָּלתֹון – kerülő úton, – א ַיִּכירּו  – ,hogy ne vegyék észre – ֶׁש

                                                 
119 Ti. Szodoma lakóit. 
120 Vagyis mintha múlt időben lenne. 
121 Az „íme” azt jelzi, hogy Lót valamilyen jelenségre kívánja felhívni látogatóinak a 

figyelmét. Ám ezt nem valamiféle történés, hanem egy meghívás követi. Rási 
magyarázata szerint az „Uraim” a jelenség. Lót tehát lényegében azt mondja: 
„Vegyétek észre, hogy uraimmá váltatok azáltal, hogy felém vetődtetek. Ezért hát 
fogadjátok el meghívásomat.” 

122 Ez utóbbi magyarázat szerint az „íme” kitétellel Lót arra kéri látogatóit, hogy tartsák 
szemmel a helybélieket és óvakodjanak tőlük. 
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 Ezért szerepel [a versben] a – ְלָכ ֶנֱאַמר סּורּו – .hogy ott léptek be – ֶׁשַאֶּתם ִנְכָנִסים ָׁשם
„térjetek”. – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – A [Midrás] Brésit rábá alapján123. 

ְוִכי ַּדְרָּכן  – .háljatok meg és mossátok meg lábatokat – ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם
 – hogy [az ember] először meghál – ָללּון ְּתִחָּלה – ,De hát úgy szokás – ֶׁשל ְּבֵני ָאָדם
ֶׁשֲהֵרי ַאְבָרָהם  – :Továbbá – ְועֹוד – ?és [csak] aztán mossa meg a lábát – ְוַאַחר ָּכ ִלְרחֹוץ
 hogy először – ְּתִחָּלה ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם – Ábrahám azt mondta nekik,124 – ָאַמר ָלֶהם
mossák meg a lábukat! – ֶאָּלא ָּכ ָאַמר לֹוט – Lót azonban így gondolkodott: –  ִאם
 azt – אֹוַמר ָלֶהם ִמָּיד ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם – Ha amint bejönnek a házamba – ְּכֶׁשָּיֹבאּו ְלֵביִתי
mondom nekik, hogy mossák meg lábukat ְּכֶׁשָּיבֹואּו ַאְנֵׁשי ְסדֹום – akkor, ha majd 
jönnek a szodomaiak – ְוִיְראּו ֶׁשְּכָבר ָרֲחצּו ַרְגֵליֶהם – és azt látják, hogy [a vendégek] 
már megmosták a lábukat, – ַיֲעִלילּו ָעַלי – vádolni fognak engem, – ְוֹיאְמרּו – és azt 
mondják majd: – ָׁשה ֶׁשָּבאּו  – Már két-három nap is eltelt„ – ְּכָבר ָעְברּו ְׁשֵני ָיִמים אֹו ְׁש
א הֹוַדְעָּתנּו – ,mióta megérkeztek hozzád – ְלֵביְת  és te nem is értesítettél – ְו

bennünket!” – ְלִפיָכ ָאַמר – Ezért hát azt gondolta: – ָטב ֶׁשִּיְתַעְּכבּו ַּכאןמּו  – Jobb, ha itt 
maradnak – ַּבֲאַבק ַרְגֵליֶהם – lábukon az [út] porával, – ֶׁשִּיְהיּו ִנְרִאין ְּכמֹו ֶׁשָּבאּו ַעְכָׁשו – 
mert akkor úgy tűnik majd, mintha éppen akkor érkeztek volna. –  ְלִפיָכ ָאַמר ִלינּו
 és [csak] utána – ְוַאַחר ָּכ ַרֲחצּו – ,Ezért mondta hát: „háljatok meg” először – ְּתִחָּלה
„mossátok meg” [a lábatokat]. 

א  Ábrahámnak – ּוְלַאְבָרָהם ָאְמרּו – .De ők azt mondták: „Nem – ַוֹּיאְמרּו 
ugyanakkor azt mondták: – ֵּכן ַּתֲעֶׂשה – „Tégy úgy, [amint mondtad].”125 – ִמַּכאן – 
Ebből [arra következtethetünk], – ֶׁשְּמָסְרִבין ַלָּקָטן – hogy az ember egy rangban alatta 
lévőt visszautasíthat, – ְוֵאין ְמָסְרִבין ַלָּגדֹול – egy rangban felette lévőt azonban nem 
utasíthat vissza. 

ֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש  – .hanem az utcán maradunk egész éjjel – ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין
 mert – ֶׁשָאְמרּו – ,de/hanem” értelemben szerepel„ (ki) ִּכי Itt a – ִּבְלׁשֹון ֶאָּלא
tulajdonképpen ezt mondták: – א ָנסּור ֶאל ֵּביְת  – „Nem térünk el otthonod felé, – 

ָנִלין ֶאָּלא ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר  – hanem az egész éjszakát a város utcáján fogjuk tölteni.” 
 

בראשית (. ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוֹּיאֵכלּו ,ַוִּיְפַצר ָּבם ְמֹאד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיֹבאּו ֶאל ֵּביתוֹ 
 )ג, יט

Ő nagyon unszolta őket, és betértek hozzá és bementek házába; és 
készített nekik lakomát, kovásztalan kenyeret sütött és ettek. (1Mózes 
19:3.) 

                                                 
123 50:4. 
124 Fentebb, 18:4. 
125 Azaz készségesen elfogadták Ábrahám meghívását. 
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 Kerülő úton – ִעְּקמּו ֶאת ַהֶּדֶר ְלַצד ֵּביתוֹ  – és betértek hozzá.126 – ַוָּיֻסרּו ֵאָליו
jutottak el hozzá. 

ָהָיה ֶּפַסח – .kovásztalan kenyeret sütött – ּוַמּצֹות ָאָפה  – Éppen peszách volt. 
 

בראשית ( .ִמָּקֶצה ָהָעם ָּכל ,ָזֵקן ְוַעד ִמַּנַער ַהַּבִית ַעל ָנַסּבּו ְסֹדם ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְוַאְנֵׁשי ִיְׁשָּכבּו ֶטֶרם
  )ד, יט

De mielőtt lefeküdtek, a város emberei, Szodoma népe, körülfogták a 
házat, ifja-örege, az egész nép egészen a végétől. (1Mózes 19:4.) 

 ,De mielőtt lefeküdtek, a város emberei – ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹום
Szodoma népe...127 – ַּכ ִנְדַרׁש ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – A Brésit rábá midrás128 ezt a 
következőképp magyarázza: –  ָּכבּוֶטֶרם ִיְׁש  – Mielőtt lefeküdtek, – ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר – a város 
embereiről – ָהיּו ְּבִפיֶהם ֶׁשל ַמְלָאִכים – beszélgettek az angyalok; – ֶׁשָהיּו ׁשֹוֲאִלים ְללֹוט – 
kérdezték Lótot – ַמה ִּטיָבם ּוַמֲעֵׂשיֶהם – a város lakóinak jelleméről és viselkedéséről, – 
 .és ő (Lót) azt válaszolta nekik, hogy a többségük gonosz – ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם ֻרָּבם ְרָׁשִעים
 Miközben beszélgettek róluk, Szodoma népe – עֹוָדם ְמַדְּבִרים ָּבֶהם ְוַאְנֵׁשי ְסדֹום ְוגֹוֵמר –
stb.129 – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – Mindazonáltal a vers egyszerű magyarázata a következő: 
ָנַסּבּו ַעל  – ,A város emberei, akik gonosz emberek voltak – ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע –
 – ,Mivel gonosz emberek voltak – ַעל ֶׁשָהיּו ְרָׁשִעים – .körülfogták a házat – ַהַּבִית
 amiképpen a – ְּכמֹו ֶׁשאֹוֵמר ַהָּכתּוב – ,szodomitákként utalunk rájuk – ִנְקָרִאים ַאְנֵׁשי ְסדֹום
Szentírásban is áll:130 – ְוַאְנֵׁשי ְסדֹום ָרִעים ְוַחָּטִאים – „A szodomai férfiak igen romlottak 
és vétkesek voltak.”131 

ר ַעד ַהָּקֶצהִמְקֵצה ָהִעי – .az egész nép egészen a végétől… – ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה  – 
Vagyis: a város egyik végétől a másikig, mindenhonnan. – ֶׁשֵאין ֶאָחד מֹוֶחה ְּבָיָדם – 
[Ha nem is mindenki volt jelen, de] egy sem volt a városban, aki ellenkezett volna, – 
 tehát egyetlen igaz ember sem akadt közöttük [hiszen aki – ֶׁשֲאִפּלּו ַצִּדיק ֶאָחד ֵאין ָּבֶהם
képes ellenkezni, de nem teszi, az résztvevőnek tekintendő.] 

 

                                                 
126 Miért nem egyszerűen csak az áll itt, hogy  ַֹוָּיבֹואּו ֶאל ֵּביתו (vájávou el béjto) – „És 

bementek házába”? 
127 Nyilvánvalónak tűnik, hogy „a város emberei” az „Szodoma népe”; miért szükséges 

akkor ily módon azonosítani őket? 
128 50:5. 
129 Eszerint a vers a következőképpen értelmezendő: Mielőtt lefeküdtek, még beszélgettek a 

város emberei[ről], majd Szodoma népe körülfogta a házat. 
130 1Mózes 13:13. 
131 Eszerint a „Szodoma népe” rokon értelmű azzal, hogy gonosz emberek, s a vers 

szándék szerint a következőt jelenti: ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹום (vöánsé háir ánsé szdom) – 
A város lakói, akik gonosz emberek voltak. 
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. הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם ,ַוִּיְקְראּו ֶאל לֹוט ַוֹּיאְמרּו לֹו ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאּו ֵאֶלי ַהָּלְיָלה
 )ה, בראשית יט(

Szólították Lótot és mondták neki: „Hol vannak a férfiak, akik az éjjel 
hozzád jöttek? Vezesd ki őket hozzánk, hogy megismerjük őket!” 
(1Mózes 19:5.) 

 Homoszexuális – ְּבִמְׁשַּכב ָזָכר – .hogy megismerjük őket – ְוֵנְדָעה אֹוָתם
kapcsolat révén. –  ִא ָיְדעּו א יׁשְּכמֹו ֲאֶׁשר   – [A ְוֵנְדָעה (vönédá) itt ugyanabban az 
értelemben szerepel,] mint a „kik még nem ismertek férfiút”132 [szövegrészben]. 

 
 )ו, בראשית יט(. ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו ,ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶּפְתָחה

És kiment hozzájuk Lót a bejárat elé, az ajtót pedig bezárta maga 
mögött. (1Mózes 19:6.) 

 
  )ז, בראשית יט(. ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו ,ַוֹּיאַמר

És mondta: Ne, ó testvéreim, ne cselekedjetek rosszat! (1Mózes 19:7.) 

 
א ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה ָּנא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו ָלהֶ   ,ן ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכםִהֵּנה ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר 

  )ח, בראשית יט(. ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל ֹקָרִתי

Van két leányom, kik még nem ismertek férfiút, hadd vezessem ki őket 
hozzátok és tegyetek velük, ami jónak tetszik szemeteknek; csak 
ezeknek a férfiaknak ne tegyetek semmit, mert hajlékom árnyékába 
jöttek.” (1Mózes 19:8.) 

 (háéle) ָהֵאֶּלה ugyanaz, mint a [(háél) ָהֵאל A] – ְּכמֹו ָהֵאֶּלה – .ezeknek – ָהֵאל
[„ezek”]. 

ַהֹּזאת ַּתֲעׂשּו  ִּכי ַהּטֹוָבה – .mert [hajlékom árnyékába] jöttek – ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו
ַעל ֲאֶׁשר ָּבאּו ְּבֵצל  – ,Tegyétek meg ezt a szívességet irántam való tiszteletből – ִלְכבֹוִדי
 Onkelosz – ַּתְרּגּום ִּבְטַלל ֵׁשרּוִתי – .hajlékom133 árnyékába jöttek [(ki) ִּכי] hiszen – קֹוָרִתי
így fordítja: ִּבְטַלל ֵׁשרּוִתי (bitlál séruti) [„gerendám árnyékába”]. –  ַּתְרּגּום ֶׁשל קֹוָרה
 .[gerenda] (sérutá) ֵׁשרּוָתא fordítása [arámi] (korá) קֹוָרה A – ֵׁשרּוָתא

 
ִאיׁש ַוִּיְפְצרּו בָ  ,ַוֹּיאְמרּו ֶּגׁש ָהְלָאה ַוֹּיאְמרּו ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור ַוִּיְׁשֹּפט ָׁשפֹוט ַעָּתה ָנַרע ְל ֵמֶהם

 )ט, בראשית יט(. ְּבלֹוט ְמֹאד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר ַהָּדֶלת

                                                 
132 8. vers, ahol a ָיְדעּו (jád’u) nemi kapcsolatra utal. 
133 Szó szerint „tetőgerendám”. 
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De ezek így szóltak: „Állj félre!” és mondták: „Ez az ember mint idegen 
jött ide és máris bíráskodni akar. Rosszabbul bánunk majd veled, mint 
ővelük!” És nagyon szorongatták a férfiút, Lótot és odatolongtak, hogy 
betörjék az ajtót. (1Mózes 19:9.) 

 El – ְקַרב ְלָהְלָאה – De ezek így szóltak: „Állj félre!”134 – ַוֹּיאְמרּו ֶּגׁש ָהְלָאה
innét! – ְּכלֹוַמר ִהְתָקֵרב ַלְּצָדִדין – Mintha azt mondanánk: „Húzódj félre ide, –  ְוִהְתַרֵחק
 Ugyanígy, valahányszor a – ְוֵכן ָּכל ָהְלָאה ֶׁשַּבִּמְקָרא – és távolodj el tőlünk.”135 – ִמֶּמּנּו
 az távolság – ְלׁשֹון ִרחּוק – ,szerepel a Szentírásban [kifejezés] (hál’á) ָהְלָאה
értelemben szerepel, – ְּכמֹו ְזֵרה ָהְלָאה – mint a „vesd el ָהְלָאה (hál’á) – messzire,”136 – 
 vagy a „Íme a nyilak messze túl vannak tőled”137 – ִהֵּנה ַהֵחִצי ִמְּמ ָוָהְלָאה
[szövegrészekben]. – ֶּגׁש ָהְלָאה ִהָּמֵש ְלַהָּלן – Így tehát a ֶּגׁש ָהְלָאה (ges hál’á) [azt 
jelenti:] „Húzódj félre”, – ִּבְלׁשֹון ַלַעז טריטידנוש – ófranciául: Retire-toi de nous. – 

לֹוַמר ּוְדַבר ְנִזיָפה הּוא  – Ez egy megvető kijelentés: – ֵאין ָאנּו חֹוְׁשִׁשין ְל – „Kutyába se 
veszünk téged.” – ְודֹוֶמה לֹו ְקַרב ֵאֶלי ַאל ִּתַּגׁש ִּבי – Ehhez hasonló: „Maradj távol, ne 
közelíts hozzám.”138 –  ְָׁשה ִּלי ְוֵאֵׁשָבהְוֵכן ּג  – [Ugyancsak] hasonló: „Odébb egy 
lépéssel, hogy én is megtelepedhessek,”139 – ִהָּמֵׁש ַלְּצָדִדין ַּבֲעבּוִרי – [vagyis] húzódj 
arrébb a kedvemért, – ְוֵאֵׁשב ֶאְצְל – hogy én is ott lakhassak, ahol te. –  ַאָּתה ֵמִליץ ַעל

יםָהאֹוְרִח   – [A szodomaiak tulajdonképpen azt mondták:] Te közbenjársz az utazók 
érdekében; – ֵאי ְמָלֲא ִלְּב – hogyan merészelsz ilyet [tenni]! – ַעל ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַעל ַהָּבנֹות 
– Feleletül arra, amit a lányaival kapcsolatban mondott, – ָהְלָאה ָאְמרּו לֹו ֶּגׁש  – azt 
mondták neki: „Húzódj félre,” – ְלׁשֹון ַנַחת – békés hangnemben, –  ְוַעל ֶׁשָהָיה ֵמִליץ ַעל
 már így szóltak – ָאְמרּו – az utazók érdekében való közbenjárásáért [ám] – ָהאֹוְרִחים
[nyersen]: – ָהֶאָחד ָּבא ָלגּור – „Ez az ember mint idegen jött ide,” –  ָאָדם ָנְכִרי ְיִחיִדי ַאָּתה
 – ,Te vagy az egyetlen idegen közöttünk„ [:ezzel gyakorlatilag azt mondva] – ֵביֵנינּו
 És máris„ – ַוִּיְׁשּפֹוט ָׁשפֹוט – ”.aki [csupán] átmeneti tartózkodásra jött ide – ֶׁשָּבאָת ָלגּור
bíráskodni akar.” –  ֶַּנֲעֵׂשיָת מֹוִכיַח אֹוָתנּוׁש  – [Jelentése:] És te akarsz rendre utasítani 
minket. 

 ,Ez az [az ajtó], amelyik [zsanérokon] leng – ִהיא ַהּסֹוֶבֶבת – az ajtót.140 – ַהָּדֶלת
 .hogy zárja és nyissa [az ajtónyílást] – ִלְנעֹול ְוִלְפּתֹוחַ  –

                                                 
134 A ֶּגׁש (ges) közeledést jelent, a ָהְלָאה (hál’á) távolságot! 
135 A kifejezés különösség tehát abban rejlik, hogy mintha egyszerre szólítana fel 

közeledésre és távolodásra. 
136 4Mózes 17:2. 
137 1Sámuel 20:22. 
138 Jesájá 65:5. 
139 Uo. 49:20. 
140 Rási különbséget tesz ָּדֶלת (delet) [„ajtó”] és ֶּפַתח (petách) [„bejárat”, szó szerint „nyílás”] 

között (lásd Rásinak a következő vershez írt kommentárját). 
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  )י, בראשית יט(. ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו ,ִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתהַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאנָ 

Akkor kinyújtották a férfiak kezüket és bevitték Lótot magukhoz a 
házba, az ajtót pedig bezárták. (1Mózes 19:10.) 

 
בראשית (. ַוִּיְלאּו ִלְמֹצא ַהָּפַתח ,ּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹולְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכ

  )יא, יט

És az embereket, akik a ház ajtajánál voltak, apraját-nagyját, vaksággal 
verték meg, úgyhogy hiába fáradtak, hogy az ajtót megtalálják. (1Mózes 
19:11.) 

 – ֶׁשּבֹו ִנְכָנִסין ְויֹוְצִאין – ,Ez az a nyílás – הּוא ֶהָחָלל – ...ajtajánál… – ֶּפַתח
amelyen keresztül [az emberek] belépnek illetve távoznak. 

 .A vakság csapásával – ַמַּכת ִעָּורֹון – ...vaksággal… – ַּבַּסְנֵוִרים
ְּקַטִּנים ִהְתִחילּו ַּבֲעֵבָרה ְּתִחָּלההַ  – ...apraját-nagyját… – ִמָּקֹטן ְוַעד ָּגדֹול  – A fiatalok 

elsők voltak ebben a gaztettben, – ֶׁשֶּנֱאַמר ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן – mint írva van: „apraját-
nagyját” [a fiatalok előbb vannak megemlítve], – ְלִפיָכ ִהְתִחיָלה ַהֻּפְרָענּות ֵמֶהם – ezért a 
büntetés is őket érte először. 

 
הֹוֵצא ִמן  ,ַוֹּיאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט ֹעד ִמי ְל ֹפה ָחָתן ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי ְוֹכל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר

 )יב, בראשית יט(. ַהָּמקֹום

És ezek a férfiak így szóltak Lóthoz: „Van még valakid itt?” Vőd, fiaid és 
leányaid és akid még a városban van, vidd ki őket a városból. (1Mózes 
19:12.) 

 Ennek a versnek az – ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – ?Van még valakid itt – עֹוד ִמי ְל ֹפה
egyszerű jelentése: – ִמי ֵיׁש ְל עֹוד ָּבִעיר ַהֹּזאת – „Ki másod van még itt ebben a 
városban – ּוץ ֵמִאְׁשְּת ּוְבנֹוֶתיח  – a feleségeden és lányaidon kívül, – ֶׁשַּבָּבִית – akik 
ebben a házban [laknak]?” 

 Ha [:Jelentése] – ִאם ֵיׁש ְל ָחָתן – .Vőd, fiaid és leányaid – ָחָתן ּוָבֶני ּוְבֹנֶתי
van vőd – אֹו ָּבִנים ּוָבנֹות – vagy fiaid és leányaid, – הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום – akkor vidd el őket 
erről a helyről. 

ּוִמְדַרׁש  – .Házas leányaid fiai [:Jelentése] – ְּבֵני ְּבנֹוֶתי ַהְּנׂשּואֹות – fiaid.141 – ּוָבֶני
ין ְנָבָלה ָּכֹזאתֵמַאַחר ֶׁשעֹוִׂש  – :szó aggádikus magyarázata [”még„] (od) עֹוד Az – ַאָּגָדה עֹוד  
– „Mivel ilyen irtóztató dolgot cselekszenek, – ִמי ְל ִּפְתחֹון ֶּפה – van-e még bármi 
alapod – ְלַלֵּמד ַסֵּנגֹוְרָיא ֲעֵליֶהם – arra, hogy védelmezd őket?” –  ֶׁשָּכל ַהַּלְיָלה ָהָיה ֵמִליץ

                                                 
141 De hiszen Lótnak nem voltak fiai! 
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 Úgy – ְקֵרי ֵביּה ִמי ְל ֶפה – .Ugyanis [Lót] egész éjjel őket mentegette – ֲעֵליֶהם טֹובֹות
kellene olvasni, hogy ִמי ְל ֶפה (mi lechá pe).142 

 
. ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְּפֵני ְיֹהָוה ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיֹהָוה ְלַׁשֲחָתּה ,ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה

  )יג, בראשית יט(

mert mi elpusztítjuk ezt a helységet, mert nagy lett a jajkiáltás miattuk 
az Örökkévaló színe előtt; és elküldött bennünket az; Örökkévaló, hogy 
elpusztítsuk. (1Mózes 19:13.) 

 
ְקֵחי ְבֹנָתיו ַוֹּיאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן ַהּמָ  קֹום ַהֶּזה ִּכי ַמְׁשִחית ְיֹהָוה ֶאת ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל ֲחָתָניו 

  )יד, בראשית יט(. ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו ,ָהִעיר

És Lót kiment és beszélt vejeivel, akik leányait el akarták venni és 
mondta: „Keljetek föl, menjetek ki ebből a városból, mert az Örökkévaló 
elpusztítja ezt a várost”. De vejei azt hitték róla, hogy tréfálkozik. 
(1Mózes 19:14.) 

 Volt két férjezett lánya a – ְׁשֵּתי ָּבנֹות ְנׂשּואֹות ָהיּו לֹו ָּבִעיר – vejeivel.143 – ֲחָתָניו
városban. 

ְקֵחי ְבנֹוָתיו  – akik leányait el akarták venni. –  ִַית ֲארּוסֹות ָלֶהםֶׁשאֹוָתן ֶׁשַּבּב  – 
Azok, akikkel a még otthon élő leányai el lettek jegyezve. 

 
קּום ַקח ֶאת ִאְׁשְּת ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתי ַהִּנְמָצֹאת  ,ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאֹמר

 )טו, בראשית יט(. ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר

És amint felkelt a hajnal, az angyalok sürgették Lótot, mondván: „Kelj 
fel, vedd feleségedet és ittlévő két leányodat, hogy el ne pusztulj a város 
bűnei miatt.” (1Mózes 19:15.) 

 ”,Onkelosz fordításában: „noszogatták – ְּכַתְרּגּומֹו ּוְדִחיקּו – .sürgették – ַוָּיִאיצּו
 .sürgették [azaz] – ִמֲהרּוהּו –

 Azokat, akik már most itt vannak a – ַהְּמזָֻּמנֹות ְל ַּבַּבִית – ittlévő.144 – ַהִּנְמָצאֹות
házban, – ְלַהִּציָלם – akiket meg tudsz menteni. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ֵיׁש – Léteznek midrási 
magyarázatok145, – ְוֶזה ִיּׁשּובֹו ֶׁשל ִמְקָרא – de a versnek ez az egyszerű jelentése. 

                                                 
142 „Van-e szád?” azaz van-e bármi alapja annak, hogy kinyisd a szád a védelmükben? 
143 Azt mondani, hogy ְקֵחי ְבנֹוָתיו  vejei, akik elvették„ – (chátánáv lokché vönotáv) ֲחָתָניו 

leányait” – fölösleges lenne, Rási ezért ezt úgy magyarázza, hogy Lótnak négy lánya 
volt; kettő, akik már házasok voltak és a férjükkel éltek valahol máshol a városban, és 
még kettő, akik már el voltak jegyezve és még otthon laktak vele. A verset ennek 
megfelelően két részre bontva magyarázza: ֲחָתָניו (chátánáv) és ְקֵחי ְבנֹוָתיו  (lokché 
vönotáv). 
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ַעד ּתֹום ָּכל  – ”.véged lesz„ [:Jelentése] – ִּתְהֶיה ָכֶלה – .el ne pusztulj – ִּתָּסֶפה
 ַעד ְּדָסף – :úgy fordítja [Onkelosz] – ְמֻתְרָּגם – Az (ád tom kol hádor)146 [verset] – ַהּדֹור
 ”.míg végképp kiveszett az egész nemzedék„ – ָּכל ָּדָרא

 
ַוֹּיִצֻאהּו  ,ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ְּבֶחְמַלת ְיֹהָוה ָעָליו

 )טז, בראשית יט(. ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר

De ő késlekedett; ekkor a férfiak megragadták kezét, felesége kezét és 
két leánya kezét, minthogy az Örökkévaló megkönyörült rajta, 
kivezették és otthagyták a városon kívül. (1Mózes 19:16.) 

 Hogy mentse a – ְּכֵדי ְלַהִּציל ֶאת ָממֹונוֹ  – .De ő késlekedett – ַוִּיְתַמְהָמּה
vagyonát.147 

 Az [angyalok] – ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ָׁשִליַח ְלַהִּצילוֹ  – megragadták.148 – ַוַּיֲחִזיקּו
egyikének az volt a feladata, hogy megmentse [Lótot], –  ַֹוֲחֵברו – míg társának [az 
volt a feladata], – ַלֲהפֹו ֶאת ְסדֹום – hogy elpusztítsa Szodomát. –  ְָכ ֶנֱאַמר ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלטל  
– Ezért szerepel az [a szövegben, hogy]: „így szólott: »Menekülj!«,” – א ֶנֱאַמר ַוֹּיאְמרּו  ְו
– és nem az, hogy „így szólottak”. 

 
 ,ְוַאל ַּתֲעֹמד ְּבָכל ַהִּכָּכרַוְיִהי ְכהֹוִציָאם ֹאָתם ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁש ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶרי 

 )יז, בראשית יט(. ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתָּסֶפה

Miután kivezették őket a szabadba, így szólott: „Menekülj életedért, ne 
tekints hátra és ne állj meg az egész síkságon, a hegységbe menekülj, 
nehogy elpusztulj.” (1Mózes 19:17.) 

 ,Legyen elég neked – ַּדֶּי ְלַהִּציל ְנָפׁשֹות – .Menekülj életedért – ִהָּמֵלט ַעל ַנְפֶׁש
hogy életeket ments. – ַאל ָּתחֹוס ַעל ַהָּממֹון – A vagyonnal ne törődj. 

 Te is részt vettél az ő – ַאָּתה ִהְרַׁשְעָּת ִעָּמֶהם – .ne tekints hátra – ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶרי
erkölcstelenségeikben, – ּוִבְזכּות ַאְבָרָהם ַאָּתה ִנּצֹול – és csupán Ábrahám miatt 

                                                                                                                                      
144 Magától értetődő, hogy az utalás a jelenlévő lányokra vonatkozik! 
145 Brésit rábá 50:10: ַהִּנְמָצאֹות (hánimcáot) szó szerint azt jelenti: „akik találva lesznek”. Ez 

arra a két jelentős személyiségre utal, akiket Lót két lányának leszármazottai között 
lehet majd fellelni: a moábita Rútra és az ámonita Náámára, akitől Dávid király 
származott. 

146 5Mózes 2:14. 
147 Rási ezt a következő versből vezeti le, ahol az angyal sürgeti Lótot: „Menekülj életedért!” 

Ne törődj a vagyonoddal. 
148 Ebben a versben az angyalokra többes számban történik utalás, nem úgy a 

következőben, ahol az angyalról egyes számban esik szó. 
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menekülsz meg.149 – ֵאיְנ ְּכַדאי ִלְראֹות ְּבֻפְרֲענּוָתם – Nem érdemled meg, hogy lásd, 
hogyan bűnhődnek, – ְוַאָּתה ִנּצֹול – miközben te [magad] éppen megmenekülsz. 

 .a Jordán síkságára [utal] [Ez] – ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן – .az egész síkságon – ְּבָכל ַהִּכָּכר
 Menekülj – ֵאֶצל ַאְבָרָהם ְּבַרח – a hegységbe menekülj.150 – ָהָהָרה ִהָּמֵלט

Ábrahámhoz, – ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב ָּבָהר – aki a hegységben lakik, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – 
 ְוַאף ַעְכָׁשו ָהָיה יֹוֵׁשב ָׁשם – És onnan tovább ment a hegységbe.”151„ – ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה
– Most is ott lakik152, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַעד ַהָּמקֹום – „addig a helyig, –  ֲאֶׁשר

ה ַּבּתְ  ִחָּלהָהָיה ָׁשם ָאֳה  – ahol sátra kezdetben volt.”153 – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּכתּוב – és noha írva 
van: – ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם ְוגֹוֵמר – „[Ábrahám] felütötte sátrát, stb.,”154 –  ֹֹאָהִלים ַהְרֵּבה ָהיּו לו – 
nagyon sok sátra volt, – ְוִנְמְׁשכּו ַעד ֶחְברֹון – amelyek Chevronig elhúzódtak.155  

 .szó annyit jelent: kibújni (himálét) ִהָּמֵלט A – ְלׁשֹון ַהְׁשָמָטה – menekülj – ִהָּמֵלט
 szónak a Szentírásban (hámlátá) ַהְמָלָטה Ugyanígy a – ְוֵכן ָּכל ַהְמָלָטה ֶׁשַּבִּמְקָרא –
előforduló minden egyes alakja – ר ְּבַלַעז"אשמוצי  – az ófrancia émisser szó 
jelentésével bír. – ְוֵכן ְוִהְמִליָטה ָזָכר – Hasonlóan: „fiút szült a világra”156 
[szövegrészben található ְוִהְמִליָטה (vöhimlitá) szó], – ֶׁשִּנְׁשַמט ָהֻעָּבר ִמן ָהֶרֶחם – [ami 
annyit] jelent, hogy a magzat kibújt az anyaméhből. – ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה – [Vagy] 
„megmenekült, mint a madár,”157 – א ָיְכלּו ַמֵּלט ַמָּׂשא  – [vagy:] „De nem tudják 
megmenteni a terhet,”158 – ְלַהְׁשִמיט ַמָּׂשא ָהְרִעי ֶׁשְּבִנְקֵביֶהם – [azaz] megszabadulni a 
beleikben lévő ürüléktől. 

 
 )יח, בראשית יט(. ַאל ָנא ֲאֹדָני ,ֵלֶהםַוֹּיאֶמר לֹוט אֲ 

És szólt hozzájuk Lót: „Ó, nem, Uram! (1Mózes 19:18.) 

ֶׁשֵּׁשם  – ,Bölcseink azt mondták – ַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו – !Ó, nem, Uram – ַאל ָנא ֲאֹדָני
 – :mert erről [a Névről] mondja [az Írás] – ֶׁשֶּנֱאַמר ּבוֹ  – ,hogy ez a Szent Név – ֶזה ֹקֶדׁש
 Arra, Akinek [utalva] – ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידוֹ  – megmentve életemet,”159„ – ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפִׁשי

                                                 
149 Lásd a 29. vershez írt kommentárt. 
150 A hegységbe. Pontosan melyik hegységbe? 
151 Fentebb 12:8. 
152 Jóllehet, közben megjárta Egyiptomot. 
153 Fentebb 13:3. 
154 Uo. 12:8. 
155 Vagyis a fentebbiek ellenére azért megtartotta az eredeti hegyen felvert sátrát is. 
156 Jesájá 66:7. 
157 Zsoltárok 124:7. 
158 Jesájá 46:2. 
159 A következő vers. 
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hatalmában van – ְלָהִמית ּוְלַהֲחּיֹות – ölni vagy életben tartani. – ְוַתְרּגּומֹו ְּבָבעּו ְכַען ה'  – 
A Tárgum [szintén] úgy fordítja: Kérlek, Örökkévaló. 

 – ,kérlek, ne mondd nekem azt [:Jelentése] – ַאל ֹּתאְמרּו ֵאַלי – .Ó, nem – ַאל ָנא
 .hogy meneküljek a hegységbe – ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה

 .Ez egy kérés bevezetése – ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה – .Ó [tk. „kérlek”] – ָנא
 

 א ְוָאֹנִכי ,ַנְפִׁשי ֶאת ְלַהֲחיֹות ִעָּמִדי ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ַחְסְּד ַוַּתְגֵּדל ְּבֵעיֶני ֵחן ַעְבְּד  ָמָצא ָנא ִהֵּנה
  )יט, בראשית יט(. ָוַמִּתי ָהָרָעה ִּתְדָּבַקִני ֶּפן ָהָהָרה ְלִהָּמֵלט אּוַכל

Íme szolgád kegyelmet talált a Te szemedben, és nagy a Te kegyelmed, 
amelyet míveltél velem, megmentve életemet, de én nem menekülhetek 
a hegységbe, mert utolér a veszedelem, és meghalok. (1Mózes 19:19.) 

 mert utolér a veszedelem... [Miért félt Lót a hegyekbe… – ֶּפן ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה
menekülni?] –  ְֵׁשי ְסדֹוםְּכֶׁשָהִייִתי ֵאֶצל ַאנ  – [Lót azt gondolta:] Amikor a szodomiták 
között laktam, – ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶאה ַמֲעַׂשי – Isten látta a cselekedeteimet – 
 és én igaz – ְוָהִייִתי ִנְרָאה ַצִּדיק – ,és a város lakóinak cselekedeteit – ּוַמֲעֵׂשי ְּבֵני ָהִעיר
embernek tűntem fel, – ּוְכַדאי ְלִהָּנֵצל – méltónak arra, hogy megszabadíttassak. – 
ֲאִני  – ,De ha majd elérkezem az igaz emberhez (Ábrahámhoz) – ּוְכֶׁשָאֹבא ֵאֶצל ַצִּדיק
 A corfátái asszony is – ְוֵכן ָאְמָרה ַהָּצְרִפית – .romlott embernek fogok látszani – ְכָרָׁשע
ezt mondta – ְלֵאִלָּיהּו – Élijáhunak:160 – ָּבאָת ֵאַלי ְלַהְזִּכיר ֶאת ֲעֹוִני – „Azért jöttél hozzám, 
hogy emlékeztess bűnömre?” – א ָבאָת ֶאְצִלי  – ,Azaz: mielőtt eljöttél hozzám – ַעד ֶׁש
 és népem – ּוַמֲעֵׂשי ַעִּמי – Isten látta a cselekedeteimet – ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶאה ַמֲעַׂשי
cselekedeteit, – ַוֲאִני ַצֶּדֶקת ֵּביֵניֶהם – és én igaznak tűntem hozzájuk képest. –  ּוִמֶּׁשָּבאָת
 – a te cselekedeteidhez képest – ְלִפי ַמֲעֶׂשי – ,De most, hogy eljöttél hozzám – ֶאְצִלי
 .én romlott vagyok – ֲאִני ְרָׁשָעה

 
א ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי  ,ִהֵּנה ָנא ָהִעיר ַהֹּזאת ְקֹרָבה ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה ֲה

 )כ, בראשית יט(. ַנְפִׁשי

Íme kérlek, ez a város közel van, hogy oda meneküljek, és az kicsiny. 
Hadd meneküljek oda, hisz kicsiny az, hogy életben maradjon lelkem.” 
(1Mózes 19:20.) 

 ”Közeli„ – ְקרֹוָבה ְיִׁשיָבָתּה – ez a város [elég] közel van.161 – ָהִעיר ַהֹּזאת ְקרֹוָבה
települtségű [időben értve], – ִנְתַיְּׁשָבה ִמָּקרֹוב – [azaz] újabb települtségű. –  א ְלִפיָכ 
 – ּוַמה ִהיא ְקִריָבָתה – .Ezért [bűneinek] mértéke még nem telt be – ִנְתַמְּלָאה ְסָאָתּה ֲעַדִין
Mennyire friss [a betelepültsége]? – ִמּדֹור ַהְפָלָגה – A Szétszóródás nemzedékétől 

                                                 
160 1Királyok 17:18. 
161 A ִהֵּנה (hiné) [„íme”] már eleve utal a város közelségére. Akkor meg minek a külön utalás 

erre: ְקרֹוָבה (krová) [„közel”]? 
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fogva [élnek ott emberek], –  יםֶׁשִּנְתַּפְּלגּו ָהֲאָנִׁש  – [attól az időtől kezdve,] amikor az 
emberiség szétszóródott –  ְֹוִהְתִחילּו ְלִהְתַיֵּׁשב ִאיׁש ִאיׁש ִּבְמקֹומו – és elkezdett letelepedni, 
mindenki a maga helyén, – ְוִהיא ָהְיָתה ִּבְׁשַנת מֹות ֶּפֶלג – ami Peleg halálának évében 
történt. –  ָם ַעד ַּכאן ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנהּוִמּׁש  – Ettől [az eseménytől] mostanáig162 52 év 
telt el, – ְלַאְבָרָהם הנֶ וֹ ּוְׁשמ ֶׁשֶּפֶלג ֵמת ִּבְׁשָנת ַאְרָּבִעים  – mivel Peleg halálakor Ábrahám 48 
esztendős volt. – ֵּכיַצד – Hogyan [számoltuk ezt ki]? –  ַי ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְרעּו ָמאַתִיםֶּפֶלג ח 

ָׁשָנהע ׁשַ תֵ וְ   – Röu születését követően Peleg [még] 209 évet élt.163 – ִׁשים  ֵצא ֵמֶהם ְׁש
ְּכֶׁשּנֹוַלד ְׂשרּוג ּוְׁשַּתִים  – Ebből [a 209-ből] vonjunk le 32 [évet], amikor Szerug 

született164, – ִׁשיםּוִמְּׂשרּוג ַעד ֶׁשּנ ֹוַלד ָנחֹור ְׁש  – valamint a Szerug születése és Náchor 
születése között [eltelt] 30 évet165, – ּוְׁשַּתִים ֲהֵרי ִׁשִּׁשים  – ami együtt 62 év. –  ּוִמָּנחֹור ַעד

עׁשַ תֵ וְ  ֶׁשּנֹוָלד ֶּתַרח ֶעְׂשִרים  – [Majd vonjunk le] további 29 évet, [ami] Náchor születésétől 
Terách születéséig166 [telt el]; – ְוַאַחת ֲהֵרי ִּתְׁשִעים  – [ez már] összesen 91 év. –  ּוִמָּׁשם
ֲהֵרי  – ,70 évet akkortól167 Ábrahám születéséig168 [További] – ַעד ֶׁשּנֹוַלד ַאְבָרָהם ִׁשְבִעים

ְוַאַחת ִׁשִּׁשיםוְ  ֵמָאה  – [ami ezzel együtt] összesen 161 év. – ה ֲהֵרי נֶ וֹ ּוְׁשמ ֵּתן ָלֶהם ַאְרָּבִעים
עׁשַ תֵ וְ  ָמאַתִים  – Ehhez 48-at hozzáadva 209-et kapunk. – ְואֹוָתּה ָׁשָנה ָהְיָתה ְׁשַנת ַהְפָלָגה – 

És az volt a Szétszóródás éve. – ּוְכֶׁשֶּנְחְרָבה ְסדֹום – Szodoma elpusztításakor –  ָהָיה
ָׁשָנה עׁשַ תֵ וְ  ָהם ֶּבן ִּתְׁשִעיםַאְבָר   – Ábrahám 99 esztendős volt. – ֲהֵרי ִמּדֹור ַהְפָלָגה – Vagyis a 

Szétszóródás nemzedékétől – ַעד ַּכאן ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה – eddig az időpontig 52 év 
[telt el]. – ְוצֹוַער ֵאֲחָרה ְיִׁשיָבָתּה – Coár betelepülése később történt, –  ַאֲחֵרי ְיִׁשיַבת ְסדֹום
 – ָׁשָנה ַאַחת – ,mint Szodoma és testvérvárosainak betelepülése – ְוַחְברֹוֶתיהָ 
[méghozzá] egy évvel [később]. – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר ִאָּמְלָטה ָּנא – Erre [utal az Írás], amikor 
azt mondja: „Hadd [ָּנא (ná)] meneküljek oda.” – א"ָנא ְּבִגיַמְטִרָּיא נ  – A ָנא (ná) [szó 
betűinek] számértéke [ugyanis] 51. 

א ִמְצָער ִהוא א ֲעֹונֹוֶתיָה מּוָעִטין – hisz kicsiny az.169 – ֲה  [:Jelentése] – ַוֲה
„kicsiny” [számú] bűne van, – ְוָיכֹול ַאָּתה ְלַהִּניָחּה – s ezért akár meg is kímélhetnéd… 

 – Ott, [a városban].170 – ָּבּה – .hogy életben maradjon lelkem – ּוְתִחי ַנְפִׁשי
 A vers egyszerű – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – Ez a midrási magyarázat.171 – ֶזהּו ִמְדָרׁשוֹ 

                                                 
162 Vagyis Szodoma elpusztításának évéig. 
163 Fentebb 11:19. 
164 Azaz Reu 32 esztendős volt, amikor a fia, Szerug, megszületett; uo. 20. vers. 
165 Uo. 22. vers. 
166 Uo. 
167 Vagyis Terách születésétől. 
168 Uo. 23. vers. 
169 Lót kétszer utal a városra a ִמְצָער (micár) – „kicsiny” – szóval. Első alkalommal a 

méretére, második alkalommal a bűneinek mértékére utal. 
170 E szerint a magyarázat szerint a ִמְצָער (micár) annak a városnak a viszonylag kevés 

bűnére utal, ahol Lót életét folytatná. Ez a magyarázat kikerüli a ִמְצָער (micár) 
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magyarázata azonban [a következő]: –  ַא ִעיר ְקַטָּנה ִהיא ו ֲאָנִׁשים ָּבּה ְמַעטֲה  – Ez egy 
kisváros kevés lakossal; – ֵאין ְל ְלַהְקִּפיד ִאם ַּתִּניֶחָּנה – igazán nem lehet ellenedre, 
hogy megkíméld, – ּוְתִחי ַנְפִׁשי ָּבּה – hogy én ott lakhassak.172 

 
, בראשית יט(. ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ  ,הַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶני ַּגם ַלָּדָבר ַהּזֶ 

 )אכ

És ő mondta neki: „Íme, figyelembe vettem ezt ebben a dologban is, 
hogy ne dúljam fel a várost, amelyről szólsz. (1Mózes 19:21.) 

 Nem csupán –  ֶׁשַאָּתה ִנּצֹולא ַּדּיֶ  – ebben a dologban is.173 – ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה
téged kíméllek meg, – ֶאָּלא ַאף ָּכל ָהִעיר ַאִּציל ִּבְגָלְל – de az egész várost is 
megkímélem a kedvedért. 

 akár – ְּכמֹו ַעד ּבֹוִאי – Feldúlom,”174„ [:Jelentése] – הֹוֵפ ֲאִני – .dúljam fel – ָהְפִּכי
[a ּבֹוִאי (boi)] az ַעד ּבֹוִאי (ád boi) [„mielőtt eljöttem”175] – ַאֲחֵרי רֹוִאי – [vagy a רֹוִאי (roi)] 
az ַאֲחֵרי רֹוִאי (ácháré roi) [„engem látott”176] –  ִֹמֵּדי ַּדְּבִרי ּבו – [vagy a ַּדְּבִרי (dábri)] a 
 .[amikor beszélek róla”177 szövegrészekben„] (midé dábri bo) ִמֵּדי ַּדְּבִרי ּבוֹ 

 
א אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ֹּבֲא ָׁשָּמה . ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער ,ַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי 

 )כב, בראשית יט(

Siess, menekülj oda, mert nem tehetek semmit, míg oda nem érsz.” 
Ezért nevezték a várost Cóárnak. (1Mózes 19:22.) 

א אּוַכל ַלֲעׂשֹות  Ez178 – ֶזה ָעְנָׁשן ֶׁשל ַמְלָאִכים – .mert nem tehetek [semmit] – ִּכי 
az angyalok büntetése volt. – ַעל ֶׁשָאְמרּו – Korábban ugyanis azt mondták: –  ִּכי

                                                                                                                                      
méretbeli kicsinységként való fordítását, az ugyanis semmilyen összefüggésben nem 
lenne Lót túlélésével. 

171 Sábát 10b. 
172 E szerint a magyarázat szerint a város méretbeli kicsinysége és jelentéktelen mivolta 

igenis kihatna saját s így Lót túlélésére. 
173 A ַּגם (gám) – „is” – Lót valamely másik kérésére utal. De mi volt az? 
174 A י szuffixum jelölheti az első személyt alanyként – „én” – vagy tárgyként – „engem”. Itt 

ez az alany, vagyis a szó azt jelenti, hogy feldúlom, nem pedig azt, hogy feldúl 
engem. 

175 Lentebb 48:5. 
176 Fentebb 16:13. 
177 Jeremiás 31:19. 
178 Vagyis annak elismerése az angyalok részéről, hogy nincs hatalmukban megtenni. 
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ַהָּדָבר ְּבַעְצָמן ְוָתלּו – Mert mi elpusztítjuk ezt a várost,”179„ – ַמְׁשִחיִתים ֲאַנְחנּו  – imigyen 
maguknak tulajdonítva a dolgot. – א ָזזּו ִמָּׁשם  Ezért nem mozdulhattak – ְלִפיָכ 
onnét, – ַעד ֶׁשֻהְזְקקּו לֹוַמר – míg kimondani nem kényszerültek, – ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ִּבְרׁשּוָתן – 
hogy a dolog nem az ő akaratukból történt. 

א אּוַכל א אּוַכל A] – ְלׁשֹון ָיִחיד – .mert nem tehetek – ִּכי   (lo uchál)] egyes 
számban szerepel. – ִמַּכאן ַאָּתה ָלֵמד – Ebből megtanulhatjuk, – ֶׁשָהֶאָחד הֹוֵפ – hogy az 
egyik pusztít, – ְוָהֶאָחד ַמִּציל – a másik pedig megment, –  ֵֶאין ְׁשֵּתי ַמְלָאִכים ִנְׁשָלִחיםׁש  – 
mivel két angyalt nem küld [az Örökkévaló] – ְלָדָבר ֶאָחד – egyetlen dologért.180 

ַעל ֵׁשם ְוִהיא  – .Ezért nevezték a várost Cóárnak – ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער
 alapján: „kicsiny az.”181 [Lót szavai] – ִמְצָער

 
 )כג, בראשית יט(. ְולֹוט ָּבא ֹצֲעָרה ,ֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץהַ 

A nap feljött a földre és Lót Cóárba ért. (1Mózes 19:23.) 

 
 )כד, בראשית יט(. ֵמֵאת ְיֹהָוה ִמן ַהָּׁשָמִים ,ַויֹהָוה ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעֹמָרה ָּגְפִרית ָוֵאׁש

És az Örökkévaló kénköves és tüzes esőt hullatott Szodomára és 
Gomorára az Örökkévalótól az égből; (1Mózes 19:24.) 

ִהְמִטיר' ַוה  – És az Örökkévaló [kénköves és tüzes] esőt hullatott. –  ָּכל
'ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַוה  – Ahol a Szentírásban ַוה'  az Rá és – הּוא ּוֵבית ִּדינוֹ  – ,szerepel [val-ו] 
az Ő Mennyei Törvényszékére [utal]. 

 A reggel – ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר – esőt hullatott Szodomára.182 – ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום
beköszöntekor, – ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב – amint írva van: – ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה – „amint felkelt a 
hajnal[csillag].”183 –  ֶׁשַהְּלָבָנה עֹוֶמֶדת ָּבָרִקיַע ִעם ַהַחָּמהָׁשָעה  – Ez az az időszak, amikor a 
hold és a nap együtt van jelen az égen. – ְלִפי ֶׁשָהיּו ֵמֶהם עֹוְבִדין ַלַחָּמה – Mivel egyesek 
közülük a napot imádták, – ּוֵמֶהם ַלְּלָבָנה – mások pedig a holdat, –  ָדֹוׁש ָּברּו ָאַמר ַהּק
 Ha nappal büntetem meg„ – ִאם ֶאָּפַרע ֵמֶהם ַּבּיֹום – :azt mondta az Örökkévaló – הּוא
őket, – ִיְהיּו עֹוְבֵדי ְלָבָנה אֹוְמִרים – a holdimádók azt fogják mondani, –  ִאּלּו ָהָיה ַבַּלְיָלה
א ָהִיינּו  – ,hogy ha éjjel történt volna, amikor a hold uralkodik – ֶׁשַהְּלָבָנה מֹוֶׁשֶלת
 Ha pedig éjjel büntetem – ְוִאם ֶאָּפַרע ֵמֶהם ַּבַּלְיָלה – .nem pusztultunk volna el – ֲחֵרִבין

                                                 
179 13. vers. 
180 Lásd fentebb a 18:2-höz adott komentárt. 
181 20. vers. 
182 A ִהְמִטיר' ַוה  (vöHásém himtir) időrendileg nem az előző vers ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ 

(hásemes jácá ál-háárec) szövegrészében, hanem a 15. vers ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה (uchmo 
hásáchár álá) szövegrészében megfogalmazott történést követi. 

183 15. vers. A 23. és 24. vers szándékolt jelentése: „Amikor feljött a nap, Isten már esőt 
hullatott.” 
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meg őket, – ִיְהיּו עֹוְבֵדי ַהַחָּמה – [akkor meg] a napimádók – אֹוְמִרים – fogják mondani, 
ּיֹוםִאּלּו ָהָיה ּבַ  –  – hogy ha nappal történt volna, – ְּכֶׁשַהַחָּמה מֹוֶׁשֶלת – amikor a nap 
uralkodik, – א ָהִיינּו ֲחֵרִבין  – nem pusztultunk volna el.” – ְלָכ ְּכִתיב – Ezért áll [a 
szövegben]: – ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה – „amikor felkelt a hajnal[csillag],” – ְוִנְפַרע ֵמֶהם – 
büntette meg őket, – ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַחָּמה ְוַהְּלָבָנה מֹוְׁשִלים – akkor, amikor a nap és a hold 
egyszerre uralja [az eget]. 

 ַּבְּתִחָּלה ָמָטר – kénköves és tüzes esőt hullatott.184 – ִהְמִטיר ְוגֹוֵמר ָּגְפִרית ָוֵאׁש
– Esőként kezdődött, – ְוַנֲעָׂשה ָּגְפִרית ָוֵאׁש – majd kénkőbe és tűzbe fordult át. 

'ֵמֵאת ה  – az Örökkévalótól.185 – ֶּדֶר ַהִּמְקָראֹות ְלַדֵּבר ֵּכן – A Szentírás 
rendszeresen használja ezt a kifejezésmódot, – ְּכמֹו ְנֵׁשי ֶלֶמ – például: „Lemech 
feleségei,”186 – א ָאַמר ָנַׁשיְו  – és [Lemech] nem azt mondta, hogy feleségeim. –  ְוֵכן
 Vegyétek„ – ְקחּו ִעָּמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֹוֵניֶכם – :Ugyanígy Dávid azt mondta – ָאַמר ָּדִוד
magatok mellé uratok szolgáit,”187 – א ָאַמר ֲעָבַדי  és nem azt mondta, hogy – ְו
szolgáimat. – ְוֵכן ָאַמר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש – Hasonlóképp Áchásvéros azt mondta: – ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל 
– „a király nevében,”188 – א ָאַמר ִּבְׁשִמי  és nem azt mondta, hogy az én – ְו
nevemben. –  הַאף ַּכאן ָאַמר ֵמֵאת'  – Ugyanígy itt is az áll: „az Örökkévalótól,” – א ְו
 .és nem az, hogy Tőle – ָאַמר ֵמִאּתוֹ 

 Erre gondol a Szentírás, amikor – הּוא ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב – az égből.189 – ִמן ַהָּׁשַמִים
azt mondja: – ִּכי ָבם ָיִדין ַעִּמים ְוגֹוֵמר – „Mert ezekkel [ti. a Mennyekkel] ítélkezik a 
népek fölött,” stb.190 –  ָא ְלַיֵּסר ַהְּבִרּיֹותְּכֶׁשּב  – Amikor jön [az Örökkévaló] megbüntetni 
az emberiséget, – ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים – tűz[esőt] hoz rá az égből, –  ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה
 És amikor jön – ּוְכֶׁשָּבא ְלהֹוִריד ַהָּמן – .ahogyan Szodoma [esetében] is tette – ִלְסדֹום
[az Örökkévaló], hogy mannát hullasson, – ִמן ַהָּׁשַמִים – az is az égből [érkezik]. – ִהְנִני 
– [Amint a versben is áll:] „Íme, – ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים – én mint esőt hullatok 
nektek kenyeret az égből.”191 
                                                 
184 A ִהְמִטיר (himtir) szó inkább használható esővel, mint tűzzel és kénkővel kapcsolatban. 
185 Isten neve említésre kerül a vers elején, és általában úgy szokott lenni, hogy amikor egy 

mondatban ugyanaz az alany másodjára is említésre kerül, akkor a személynév helyett 
személyes névmás szerepel. Ennek megfelelően a mi versünknek így kellene 
végződnie:  ָֹּגְפִרית ָוֵאׁש ֵמִאּתו (gáfrit váés méoto), azaz „kénköves és tüzes esőt 
hullatott… Tőle.” 

186 Fentebb 4:23. A versben Lemech beszél, és mondhatta volna azt is: „Feleségeim.” 
187 1Királyok 1:33. 
188 Eszter 8:8. 
189 A  ִמן ַהָּׁשַמִים' הֵמֵאת  (méét Hásém min hásámájim) szükségtelennek tűnik. Mit 

tanulhatunk abból, hogy  ַהָּׁשַמִיםִמן  (min hásámájim)? 
190 Jób 36:31. A vers így végződik: ִיֶּתן ֹאֶכל ְלַמְכִּביר (jiten ochel lömáchbir) – „de eledelt is 

ad bőségesen.” Vagyis mind a jutalom, mind pedig a büntetés az égből jön. 
191 2Mózes 16:4. 
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 )כה, בראשית יט(. ְוֵאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ֶהָעִרים ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה ,ֵאל ְוֵאת ָּכל ַהִּכָּכרַוַּיֲהֹפ ֶאת ֶהָעִרים הָ 

...és elpusztította ezeket a városokat és az egész vidéket, a városok 
összes lakóit és a föld növényzetét. (1Mózes 19:25.) 

ַאְרַּבְעָּתן  – és elpusztította ezeket a városokat.192 – ַוַּיֲהֹפ ֶאת ֶהָעִרים ְוגֹוֵמר
ַוֲהָפָכן ִמְלַמְעָלה  – ,A négy [város] egyetlen szikla[formáción] állt – יֹוְׁשבֹות ְּבֶסַלע ֶאָחד
 – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,és [az Örökkévaló] a fejük tetejére állította őket – ְלַמָּטה

ׁש ָׁשַלח ָידֹו ְוגֹוֵמרַּבַחָּלִמי  – „A legkeményebb követ is megmunkálja,” stb.193 
 

  )כו, בראשית יט( .ֶמַלח ְנִציב ַוְּתִהי ,ֵמַאֲחָריו ִאְׁשּתוֹ  ַוַּתֵּבט

De [Lót] felesége a háta mögé tekintett és sóoszloppá vált. (1Mózes 
19:26.) 

 De [Lót] felesége a háta mögé tekintett... [Nem az – ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו ֵמַאֲחָריו
kellene álljon a szövegben, hogy  יהָ ֵמֲאחֹוֶר  (méáchorehá), azaz „a háta mögé” 
(nőnemben)?] – ֵמַאֲחָריו ֶׁשל לֹוט – [Valójában, nem azt jelenti ez, hogy „hátra”-
tekintett, hanem azt, hogy] Lót háta mögül.  

ְּתִהי ְנִציב ֶמַלחוַ   – …és sóoszloppá vált. – ְּבֶמַלח ָחְטָאה – Az asszony sóval 
vétkezett, – ּוְבֶמַלח ָלְקָתה – és sóval büntettetett meg. – ָאַמר ָלּה – Lót azt mondta 
neki: – ְּתִני ְמַעט ֶמַלח ָלאֹוְרִחים ַהָּללּו – „Adj egy kis sót a vendégeknek!” –  ָֹאְמָרה לו – 
Mire az asszony azt felelte neki: – ַאף ַהִּמְנָהג ָהָרע ַהֶּזה – „Még ezt a romlott szokást [a 
vendéglátás, a vendégszeretet szokását] is – ַאָּתה ָבא ְלַהְנִהיג ַּבָּמקֹום ַהֶּזה – be akarod 
vezetni ebben a házban?”194 

 
 )כז, בראשית יט(. ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם ֶאת ְּפֵני ְיֹהָוה ,ם ַּבֹּבֶקרַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרהָ 

Ábrahám pedig kora reggel fölkelt (és elment) azon helyre, ahol állott az 
Örökkévaló színe előtt. (1Mózes 19:27.) 

 
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר  ,ץ ַהִּכָּכרַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל ָּכל ְּפֵני ֶארֶ 

  )כח, בראשית יט(. ַהִּכְבָׁשן

                                                 
192 A négy város elpusztítására miért a ַוַּיֲהֹפ (vájáháfoch) [„feldúlta”] szóval utal a szöveg; 

miért nem a ַוֶּיֱחָרב (vájáchárev)-vel [„elpusztította”]? 
193 Jób 28:9. És így folytatódik a vers: ָהַפ ִמֹּׁשֶרׁש ָהִרים (háfách misores hárim) „a hegyek 

tövét is földúlja.” Utalás a négy városra. 
194 A Midrás elmeséli, hogy az asszony ezt követően meglátogatja szomszédjait, látszólag 

azért, hogy sót kérjen kölcsön, valójában azonban azért, hogy felfedje Lót szándékát, s 
így az a hatóságok tudomására jusson. 



Vájérá (1Mózes 18–22.)  227 ָּפָרָׁשת ַוֵּיָרא 

  

Letekintett Szodoma és Gomora felé és az egész vidékre és látta, hogy 
fölszáll a föld füstje, mint egy égő kemence füstje. (1Mózes 19:28.) 

ּור ֶׁשל ָעָׁשןִּתימ – .füstje – ִקיטֹור  – [Jelentése:] egy füstoszlop, – א ְּבַלַעז"טורק  – 
ófranciául torche. 

 ֶׁשּׂשֹוְרִפין ָּבּה ֶאת ָהֲאָבִנים – ,Ez egy [kimélyített] üreg – ֲחִפיָרה – .kemence – ִּכְבָׁשן
– amelyben [mész]kődarabokat égetnek – ְלִסיד – mész [kinyerése] céljából. –  ְוֵכן ָּכל
 valahányszor csak szerepel a Tórában, ezzel a ,[szó] (kivsán) ִּכְבָׁשן A – ִּכְבָׁשן ֶׁשַּבּתֹוָרה
jelentéssel [szerepel]. 

 
ִהים ֶאת ַאְבָרָהם ִהים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכר ַוִּיְזֹּכר ֱא ֲהֵפָכה ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט ִמּתֹו הַ  ,ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ֱא

 )כט, בראשית יט(. ַּבֲהֹפ ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט

És történt, hogy midőn Isten elpusztította a vidék városait, 
megemlékezett Isten Ábrahámról: elküldte Lótot a pusztulás helyéről, 
mikor elpusztította a városokat, amelyekben Lót lakott. (1Mózes 19:29.) 

ִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַמהּו ְזִכיָרתֹו ֶׁשל  – .megemlékezett Isten Ábrahámról – ַוִּיְזּכֹור ֱא
 Milyen szempontból érinti Lótot az Ábrahámról való – ַאְבָרָהם ַעל לֹוט
megemlékezés? – ִנְזַּכר – [Az Örökkévaló] visszaemlékezett rá, –  ֶָהָיה לֹוט יֹוֵדעַ ׁש  – 
hogy Lót [annak idején] tudta, – ֶׁשָּׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם – hogy Sára Ábrahám 
felesége – ְוָׁשַמע ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם ְּבִמְצַרִים – és hallotta, amikor Ábrahám azt mondta 
Egyiptomban – ַעל ָׂשָרה – Sáráról, – ֲאחֹוִתי ִהיא – „nővérem ő,” – א ִגָּלה ַהָּדָבר  de – ְו
[Lót] nem árulta el [Ábrahámot], – ֶׁשָהָיה ָחס ָעָליו – mert rokonszenvezett vele. – 
 Ezért az Örökkévaló megszánta őt [ti. Lótot].195 – ְלִפיָכ ָחס ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעָליו

 
ַוֵּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁשֵּתי  ,ב ָּבָהר ּוְׁשֵּתי ְבֹנָתיו ִעּמֹו ִּכי ָיֵרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַערַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיׁשֶ 

 )ל, בראשית יט(. ְבֹנָתיו

És fölment Lót Cóárból és lakott a hegységben, és vele két leánya, mert 
félt Cóárban lakni; és lakott egy barlangban, ő és két leánya. (1Mózes 
19:30.) 

 – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְקרֹוָבה ִלְסדֹום – .mert félt Cóárban lakni – ִּכי ָיֵרא ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער
Mivel Szodoma közelében volt.196 

 

                                                 
195 A ִהים ֶאת ַאְבָרָהם  tulajdonképpen azt jelenti, hogy (vájizkor Elohim et Ávráhám) ַוִּיְזּכֹור ֱא

az Örökkévaló megemlékezett arról a szolgálatról, amit Lót tett Ábrahámnak. 
196 Jóllehet Lót ígéretet kapott az Örökkévalótól arra, hogy Cóárt megkíméli, mégis 

aggódott, hogy a kicsapódó tűz és kénkő kárt okozhat Cóárban is. Azonkívül amiatt is 
aggódott, hogy végül Cóár bűneinek mértéke is be fog telni. 
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. ל ָהָאֶרץְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶר ּכָ  ,ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ָאִבינּו ָזֵקן
 )אל, בראשית יט(

És szólt az idősebbik a fiatalabbhoz: „Atyánk öreg, férfi pedig nincs a 
földön, aki jönne hozzánk az egész föld szokása szerint. (1Mózes 19:31.) 

א ַעְכָׁשו ֵאיָמַתי – .Atyánk öreg – ָאִבינּו ָזֵקן  – ?Ha nem most, akkor mikor – ְוִאם 
 .vagy terméketlenné válhat – אֹו ִיְפסֹוק ִמְּלהֹוִליד – Meghalhat – ֶׁשָּמא ָימּות

ֶׁשָּכל  – ,Azt hitték – ְסבּורֹות ָהיּו – .férfi pedig nincs a földön – ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ
ּבּולְּכמֹו ְּבדֹור ַהּמַ  – ,hogy az egész világ elpusztult – ָהעֹוָלם ֶנֱחַרב  – mint ahogyan az a 
Vízözön nemzedékével történt. – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – A [Midrás] Brésit rábá alapján.197 

 
  )לב, בראשית יט(. ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע ,ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת ָאִבינּו ַיִין ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמוֹ 

Jer, adjunk apánknak bort inni és háljunk vele, hogy fenntartsunk 
magzatot atyánktól. (1Mózes 19:32.) 

 
ָ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה הּוא א ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה  ,ַוַּתְׁשֶקין ַוָּתֹבא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת ָאִביָה ְו

  )לג, בראשית יט(. ּוְבקּוָמּה

És megitatták borral atyjukat azon az éjjelen, és bement az idősebbik és 
hált atyjával, és ő nem tudott róla, amikor leánya lefeküdt, sem amikor 
felkelt. (1Mózes 19:33.) 

 borra találtak– ַיִין ִנְזַּדֵּמן ָלֶהן ַּבְּמָעָרה – ...És megitatták [borral] – ַוַּתְׁשֶקיןָ ְוגֹוֵמר
a barlangban [azaz Isten rendelkezésükre bocsátott némi bort], –  ְלהֹוִציא ֵמֶהן  ְֹשֵּתי
 .hogy két nép származhassék tőlük (a lányoktól) – ֻאּמֹות

 A fiatalabbik lánnyal – ּוַבְּצִעיָרה ְּכִתיב – ...és hált atyjával… – ַוִּתְׁשַּכב ֶאת ָאִביהָ 
kapcsolatban ez olvasható:198 –  ַּכב ִעּמוֹ ַוִּתְׁש  – „És vele hált” [és nem állítja a szöveg 
nyíltan azt, hogy „atyjával”]. – ְצִעיָרה – A fiatalabb [lány] esetében, –  א ָפְתָחה ְלִפי ֶׁש
 hanem a – ֶאָּלא ֲאחֹוָתּה ִלְּמַדָּתה – ,mivel nem ő kezdeményezte a tiltott viszonyt – ִּבְזנּות
nővérétől tanulta azt el, – ִחֵּס ָעֶליָה ַהָּכתּוב – a Szentírás [mintegy] „fedezi” őt, –  א ְו
 Míg ellenben az – ֲאָבל ְּבִכיָרה – .és nem tesz nyíltan említést szégyenéről – ֵפַרׁש ְּגנּוָתּה
idősebbik lány esetében, – ֶׁשָּפְתָחה ִּבְזנּות – aki kezdeményezője volt a tiltott 
viszonynak, – ִּפְרְסָמה ַהָּכתּוב ִּבְמפֹוָרׁש – a Szentírás nyíltan hirdeti [a lány szégyenét]. 

 Az idősebbik lánnyal – ֶׁשל ְּבִכיָרה – ...felkelt [sem amikor]… – ּוְבקּוָמּה
kapcsolatban említett ּוְבקּוָמּה (uvkumá) szó – ָנקּוד – egy fölé írt ponttal szerepel a 
szövegben – א ִנְכָּתב  – לֹוַמר – ,tehát az olyan mintha ez a szó ott se lenne – ֲהֵרי ְּכִאּלּו 
tudatva velünk, – ֶׁשְּבקּוָמּה – hogy amint a lány felkelt, – ָיַדע – [Lót már] tudatában 

                                                 
197 51:8. 
198 35. vers. 
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volt annak, hogy mi történt, –  ְא ִנְׁשַמרו ַאף ַעל ִּפי ֵכן   – és ennek ellenére nem 
vigyázott, – ֵליל ֵׁשִני ִמִּלְׁשּתֹות – hogy ne igyék a következő este. – ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי – Lévi 
rabbi azt mondta: – ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ָלהּוט ַאַחר ּבּוְלמּוס ֶׁשל ֲעָריֹות – Az, aki a tiltott nemi 
vágyakat hajszolja, –  ְֹלסֹוף ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ִמְּבָׂשרו – végül a saját húsából kényszerül 
enni. 

 
ַנְׁשֶקּנּו ַיִין ַּגם ַהַּלְיָלה ּוֹבִאי  ,ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת ָאִבי

 )לד, בראשית יט(. ֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרעִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנחַ 

És történt másnap, szólt az idősebbik a fiatalabbikhoz: Ime, én háltam 
tegnap éjjel atyámmal, adjunk neki inni bort ez éjjel is és menj be, hálj 
vele, hogy fenntartsunk magzatot atyánktól. (1Mózes 19:34.) 

 
א ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה ,ןָ ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת ֲאִביֶהן ָיִיןַוַּתְׁשֶקי . ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב ִעּמֹו ְו

  )לה, בראשית יט(

És adtak inni azon éjjel is atyjuknak bort, és fölket a fiatalabbik s hált 
vele, és ő nem tudott annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről. (1Mózes 
19:35.) 

 
  )לו, בראשית יט(. ַוַּתֲהֶריןָ ְׁשֵּתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאִביֶהן

És viselős lett Lót két leánya atyjuktól. (1Mózes 19:36.) 

 Habár egy – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ִמְתַעֶּבֶרת – .És viselős lett stb – ַוַּתֲהֶריןָ ְוגֹוֵמר
nő nem lesz viselős – ִמִּביָאה ִראׁשֹוָנה – az első nemi érintkezésétől, – ֵאּלּו ָׁשְלטּו ְבַעְצָמן 
– ezeknek akaraterejük révén sikerült – ִציאּו ֶעְרָוָתן ַלחּוץוֹ ְוה  – előrehozni 
szüzességüket199 – ְוִנְתַעְּברּו ִמִּביָאה ִראׁשֹוָנה – és már az első érintkezésük során 
megfoganni. 

 
 )לז, בראשית יט(. הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום ,ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֹוָאב

És szült az idősebbik fiút s elnevezte őt Moávnak; ez a Moaviták atyja 
mind e mai napig. (1Mózes 19:37.) 

                                                 
199 A Toszáfot Hásálém-ban megfogalmazott vélemény szerint ez azt jelenti, hogy képesek 

voltak olyan helyzetbe hozni a méhüket, ami lehetővé tette, hogy már az első nemi 
aktus során teherbe essenek. Egyes korai szövegekben ez a rész így szerepel:  ְוהֹוִציאּו
 szó szerint „eltávolították tanúságukat.” A ,(vöhociu édután láchuc) ֵעדּוָתן ַלחּוץ
„tanúság” szó jelenti a szűzhártyát is, mert az tanúskodik a szüzesség mellett. Az a nő, 
akinek a szűzhártyája nem sértetlen, már az első aktus során is megfoganhat. 
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א ָהְיָתה ְצנּוָעה – .Moávnak – מֹוָאב  – ,Ez [a lány], aki nem volt tartózkodó – זֹו ֶׁש
ֲאָבל  – hogy [a gyermek] apjától van,200 – ֶׁשֵּמָאִביָה הּוא – ,nyíltan hirdette – ֵּפְרָׁשה
 eufemisztikusan nevezte el – ְקָרַאּתּו ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיה – a fiatalabbik azonban – ְצִעיָרה
[gyermekét], – ְוִקְּבָלּה ָׂשָכר ִּביֵמי ֹמֶׁשה – s ezért meg is kapta jutalmát Mózes idejében, 
ְוַאל  – :mivel az áll [a Szentírásban] az ámonitákkal kapcsolatban – ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְבֵני ַעּמֹון –
 Míg [ugyanakkor] – ּוְבמֹוָאב – .ne szorongasd őket”201 semmi módon„ – ִּתְתָּגר ָּבם ְּכָלל
Moávot illetően – א ִהְזִהיר ֶאָּלא  – [a Tóra] csupán azt tiltja meg, – א ִיָּלֵחם ָּבם  – ֶׁש
hogy háborút viseljünk ellenük,202 –  ֲֹאָבל ְלַצֲעָרן ִהִּתיר לו – a zaklatásukat azonban 
engedélyezi. 

 
, בראשית יט(. הּוא ֲאִבי ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום ,ִהוא ָיְלָדה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ַעִּמי ְוַהְּצִעיָרה ַגם

 )לח

és a fiatalabbik is szült fiút és elnevezte őt Ben-Amminak: az Ammón 
fiainak atyja mind e napig. (1Mózes 19:38.) 

 
  )א, כבראשית (. ַוָּיָגר ִּבְגָרר ,ֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּורַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה הַ 

Ábrahám pedig elvonult onnan Dél országa felé és letelepedett Kádés és 
Sur között, és Gerárban tartózkodott. (1Mózes 20:1.) 

ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשָחְרבּו  – Ábrahám pedig elvonult onnan.203 – ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם
 és – ּוָפְסקּו ָהעֹוְבִרים ְוַהָּׁשִבים – Amikor [Ábrahám] látta a városok pusztulását – ַהְּכַרִּכים
azt, hogy többé nem jön arrafelé utazó,204 – ָנַסע לֹו ִמָּׁשם – elvonult onnét. – ָּדָבר ַאֵחר 
– Egy eltérő magyarázat: –  ְִהְתַרֵחק ִמּלֹוטל  – Azért [vonult el], hogy minél távolabb 
kerüljön Lóttól, – ֶׁשָּיָצא ָעָליו ֵׁשם ָרע – akinek rossz híre kelt, – ֶׁשָּבא ַעל ְּבנֹוָתיו – hogy 
vérfertőző viszonyba keveredett a lányaival. 

 
בראשית (. ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה ,ִהוא ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאֹחִתי

 )ב, כ

És azt mondta Ábrahám Sáráról, feleségéről: a nővérem. És Abimelek, 
Gerár királya elküldött érte és elvette Sárát. (1Mózes 20:2.) 

                                                 
200 A מֹוָאב (moáv) szó a ֵמָאב (méáv)-ból ered [„az apától”]. Ezzel a névválasztással 

gyakorlatilag nyilvánvalóvá tette, hogy ez a gyermek az ő saját apjától fogant. 
201 5Mózes 2:19. 
202 Uo. 2:9. 
203 Az itt következő beszámoló miért követi közvetlenül Szodoma elpusztításának és a Lót 

lányaival történteknek a leírását? 
204 S így már nem tudta teljesíteni az utazók vendégül látásának előírását. 
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א ָנַטל ְרׁשּות – .És azt mondta Ábrahám – ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם  Itt205 nem – ַּכאן 
kérte [Sára] hozzájárulását, – א ְּבטֹוָבָתּה  hanem [az asszony] akarata – ֶאָּלא ַעל ָּכְרָחּה ֶׁש
ellenében [cselekedett], – ְלִפי ֶׁשְּכָבר ֻלְּקָחה – mivel egyszer már elvitték –  ְלֵבית ַּפְרֹעה ַעל
 a fáraó házába emiatt.206 – ְיֵדי ֵכן

 azt (el) ַעל Itt az] – ַעל ָׂשָרה ִאְׁשּתוֹ  – Sáráról, feleségéről.207 – ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתוֹ 
jelenti] Sáráról, feleségéről. –  ַָּכּיֹוֵצא בֹו ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון ְוגֹוֵמר ְוֶאל ָחִמיה – Hasonlóan a 
„mert elvették az Isten ládáját, és odalett az apósa”208 [szövegrészben], –  ְׁשֵניֶהם
 jelentésben [szerepel]209 (ál) ַעל [(el) ֶאל] mindkét [ahol] – ִּבְלׁשֹון ַעל

 
ִהים ֶאל ֲאִביֶמֶל ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוֹּיאֶמר לֹו ִהְּנ ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא  ,ַוָּיֹבא ֱא

 )ג, כבראשית (. ַעלְּבֻעַלת ּבָ 

De eljött Isten Ávimelechhez éjjeli álomban és mondta neki: Íme, te 
meghalsz az asszony miatt, akit elvettél, mert az férjes asszony.  (1Mózes 
20:3.) 

 
א ָקַרב ֵאֶליהָ   )ד, כית בראש(. ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהֹרג ,ַוֲאִביֶמֶל 

Avimelech tehát nem közeledett hozzá; és mondta: „Uram! vajon még 
egy igaz népet is meg akarsz ölni? (1Mózes 20:4.) 

א ָקַרב ֵאֶליהָ   – nem közeledett hozzá. –  ַֹהַּמְלָא ְמָנעו – [Ez azért volt, mert] az 
angyal meggátolta őt, –  ַרְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאמ  – amint írva van: –  ָא ְנַתִּתי ִלְנּגֹוַע ֵאֶליה  – „ezért 
nem engedtelek hozzá nyúlni.”210 

ַאף  – ?vajon még egy igaz népet is meg akarsz ölni – ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹוג
 – ֶׁשָּמא ָּכ ַּדְרְּכ – ?megölnél egy népet, még ha igaz is [Azaz] – ִאם הּוא ַצִּדיק ַּתַהְרֶגּנּו
Talán szokásod – ְלַאֵּבד ָהֻאּמֹות ִחָּנם – ok nélkül elpusztítani népeket? –  ָּכ ָעִׂשיָת ְלדֹור
 és a szétszóródás – ּוְלדֹור ַהְפָלָגה – Ugyanígy tettél a Vízözön nemzedékével – ַהַּמּבּול
nemzedékével is. – ֲאִני ַאף ֵהם אֹוֵמר  – Még azt is állítom, – א ָדָבר  hogy – ֶׁשֲהַרְגָּתם ַעל 
ok nélkül ölted meg őket, – ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ְלָהְרֵגִני – ahogy most engem szándékozol 
megölni. 

 
                                                 
205 Nem úgy, mint akkor, amikor lementek Egyiptomba. 
206 Azaz a hamis állítás miatt, miszerint Sára Ábrahám nővére. Ezért Sára nem lett volna 

hajlandó újra ehhez a fortélyhoz folyamodni. 
207 Az ֶאל (el) rendszerint azt jelenti: -hoz/-nak. 
208 1Sámuel 4:21. 
209 Héber eredetiben: ְוֶאל ָחִמיהָ ... ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון  (el hilákách áron… vöel chámijá), ahol az 

 .fordítástól függően nagyjából azt jelenti: vmi miatt, vmit illetően (el) ֶאל
210 6. vers. 
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א הּוא ָאַמר ִלי ֲאֹחִתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ּוְבִנְקֹין ַּכַּפי ָעִׂשיִתי ְּבָתם ְלָבִבי  ,ֲה
 )ה, כבראשית (. ֹזאת

Nem ő maga mondta-e nekem: nővérem ő; és ez is azt mondta: fivérem 
ő? Szívem feddhetetlenségében és kezem tisztaságában cselekedtem 
ezt.” (1Mózes 20:5.) 

 kiterjeszti [az állítást Sára] [Ez] – ְלַרּבֹות ֲעָבִדים – ez [ti. ő] is.211 – ַגם ִהוא
szolgáira, – ְוַגָּמִלים ְוַחָּמִרים ֶׁשָּלּה – tevehajcsárjaira és öszvérhajcsárjaira. –  ֶאת ֻּכָּלם
 – ָאִחיָה הּוא – ,és ők azt felelték – ְוָאְמרּו ִלי – ,Mindnyájukat megkérdeztem„ – ָׁשַאְלִּתי
hogy [Ábrahám] a fivére [Sárának].” 

א ִדִּמיִתי ַלֲחטֹוא – .Szívem feddhetetlenségében – ְּבָתם ְלָבִבי  [:Jelentése] – ֶׁש
„Nem volt szándékomban vétkezni.” 

 Ment„ [:Jelentése] – ָנִקי ֲאִני ִמן ַהֵחְטא – .és kezem tisztaságában – ּוְבִנְקיֹון ַּכַּפי
vagyok a bűntől, –  א ָנַגְעִּתי ָּבּהֶׁש  – hiszen nem érintettem őt.” 

 
ם ַּגם ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְב ָעִׂשיָת ֹּזאת ָוֶאְחׂשֹ ַּגם ָאֹנִכי אֹותְ  ִהים ַּבֲח  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָהֱא

א ְנַתִּתי ִלְנֹּגַע ֵאֶליהָ  ,ֵמֲחטֹו ִלי  )ו, כבראשית (. ַעל ֵּכן 

És mondta neki Isten álmában: „Én is tudom, hogy szíved 
feddhetetlenségében cselekedted ezt, azért én is visszatartottalak attól, 
hogy vétkezz ellenem, ezért nem engedtelek hozzá nyúlni. (1Mózes 20:6.) 

 Én is tudom, hogy szíved – ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְב ְוגֹוֵמר
feddhetetlenségében, stb. – ֱאֶמת – „Az igaz, – א ִדִּמיָת ִמְּתִחָּלה ַלְחטֹוא  hogy – ֶׁש
először nem volt szándékodban vétkezni, – ֲאָבל ִנְקיֹון ַּכַּפִים ֵאין ַּכאן – de tiszta kézről 
ne beszélj [mert]…” 

א ְנַתִּתי  – nem engedtelek. –  הּואא ִמְּמ  – Nem neked volt köszönhető, – 
א ָנַגְעָּת ָּבּה  hanem én voltam – ֶאָּלא ָחַׂשְכִּתי אֹוְת ֵמֲחטֹוא – ,hogy nem nyúltál hozzá – ֶׁש
az, aki meggátoltalak abban, hogy vétkezz, –  ַא ָנַתִּתי ְל ֹּכח  azáltal, hogy nem – ְו
adtam neked erőt hozzá. – ִהים א ְנָתנֹו ֱא  Hasonlóan212: „de Isten nem – ְוֵכן ְו
engedte.”213 – א ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא  Hasonlóan: „az asszony apja nem engedte – ְוֵכן ְו
bemenni.”214 

 

                                                 
211 A ַגם ִהוא (gám hi) szavak fölöslegesnek tűnnek, és arra utalnak, hogy mások is azt 

állították, hogy Sára Ábrahám nővére. 
212 Itt olyan szentírási helyek következnek, ahol a  ְֹנָתנו (nötáno) a megengedés értelmében 

szerepel. 
213 Lentebb 31:7. 
214 Bírák 15:1. 
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 ָּתמּות מֹות ִּכי ַּדע ֵמִׁשיב ְנֵאי ְוִאם ,ֶוְחֵיה ַּבַעְד ְוִיְתַּפֵּלל הּוא ָנִביא ִּכי ָהִאיׁש ֵאֶׁשת ָהֵׁשב ְוַעָּתה
  )ז, בראשית כ( .ָל ֲאֶׁשר ְוָכל ַאָּתה

És most add vissza annak a férfinak a feleségét, mert próféta ő és 
imádkozni fog éretted, és te élni fogsz; ha pedig nem adod vissza, tudd 
meg, hogy meg kell halnod neked és minden hozzátartozódnak.” (1Mózes 
20:7.) 

ְוַאל ְּתֵהא  – ...add vissza annak a férfinak a feleségét… – ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש
 hogy az asszony netán undort keltővé – ֶׁשָּמא ִּתְתַגֶּנה ְבֵעיָניו – ,És ne félj attól – ָסבּור
vált szemében, – א ְיַקְּבֶלָּנה א ִיְתַּפֵּלל  – ,és nem fogja őt visszafogadni – ְו אֹו ִיְׂשָנֲא ְו
 ִּכי ָנִביא הּוא ,vagy hogy a férfi gyűlölni fog téged, és nem fog imádkozni érted – ָעֶלי

– Mert próféta ő. – א ָנַגְעָּת ָּבּה  És tudja, hogy nem érintetted őt (az – ְויֹוֵדַע ֶׁש
asszonyt), – ְלִפיָכ ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעְד – és ezért hajlandó lesz imádkozni érted. 

 
ַוִּייְראּו  ,ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶל ַּבֹּבֶקר ַוִּיְקָרא ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶהם

  )ח, כבראשית (. ָהֲאָנִׁשים ְמֹאד

És fölkelt Ávimelech kora reggel, hivatta mind az ő szolgáit és elbeszélte 
mindezen dolgokat fülük hallatára, és a férfiak igen féltek. (1Mózes 20:8.) 

 
ל ַמְמַלְכִּתי ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶל ְלַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר לֹו ֶמה ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי ָל ִּכי ֵהֵבאָת ָעַלי ְועַ 

א ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ,ֲחָטָאה ְגֹדָלה   )ט, כבראשית (. ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר 

És hivatta Avimelech Ábrahámot, és mondta neki: „Mit tettél velünk és 
mit vétettem ellened, hogy én reám és birodalmamra ilyen nagy vétket 
hoztál? Olyan dolgokat tettél velem, amiket nem lett volna szabad 
tenned!” (1Mózes 20:9.) 

א ֵיָעׂשּו  amiket nem lett volna szabad [,Olyan dolgokat] – ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר 
tenned. – א ֻהְרְּגָלה ָלֹבא ַעל ְּבִרָּיה  Olyan csapás, amely rendszerint nem – ַמָּכה ֲאֶׁשר 
szokott embereket érni, – ָּבָאה ָלנּו ַעל ָיְד – ért minket miattad: – ֲעִציַרת ָּכל ְנָקִבים – a 
test összes nyílásának elzáródása: – ֶׁשל ֶזַרע – a férfimagé, – ְוֶׁשל ְקַטִּנים – a vizeleté – 
 .a fülek és az orr [nyílásai] – ְוָאְזַנִים ְוחֹוֶטם – ,és a székleté – ּוְרִעי

 
 )י, כבראשית (. ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ,ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל ַאְבָרָהם

És mondta Ávimeleeh Ábrahámnak: Mire néztél, hogy ezt a dolgot 
tetted? (1Mózes 20:10.) 

 
הִ  בראשית (. ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי ,ים ַּבָּמקֹום ַהֶּזהַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱא

  )אי, כ
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És mondta Ábrahám: „Mert azt gondoltam, hogy nincs istenfélelem e 
helyen, és megölnek engem feleségem miatt. (1Mózes 20:11.) 

ִהים אי ֶׁשָּבא ָלִעירַאְכְסנַ  – nincs istenfélelem.215 – ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱא  – Ha látogató 
érkezik egy városba –  ַֹעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ׁשֹוֲאִלין אֹותו – étellel és itallal kapcsolatban 
szokták faggatni –  ֹאֹו ַעל ִעְסֵקי ִאְׁשּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותו – vagy a feleségével kapcsolatban? – 

ֹו ֲאחֹוְת ִהיאִאְׁשְּת ִהיא א  – [Nevezetesen:] „a feleséged ő vagy a nővéred?” 
 

  )יב, בראשית כ(. ְלִאָּׁשה ִלי ַוְּתִהי ,ִאִּמי ַבת א ַא ִהוא ָאִבי ַבת ֲאֹחִתי ָאְמָנה ְוַגם

És azon kívül valóban nővérem ő, atyám leánya, de nem anyám leánya, 
és így lett feleségemmé. (1Mózes 20:12.) 

 És egy – ּוַבת ָאב – ...nővérem ő, atyám leánya… – ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא
ugyanattól az apától származó lányt –  ַֻמֶּתֶרת ְלֶבן ֹנח – megengedett feleségül vennie 
Noé leszármazottainak216, – ֶׁשֵאין ָאבֹות ְלגֹוי – ugyanis bálványimádók között jogilag 
nem számít az apai rokonság. [Azaz apai ágú féltestvérek összeházasodhatnak 
egymással.] – ּוְכֵדי ְלַאֵּמת ְּדָבָריו – Hogy a szavai hitelesen hangozzanak,217 – ֱהִׁשיבֹו ֵּכן 
– válaszolt neki így [azt állítva tehát, hogy Sára atyja leánya]. –  ְִאם ֹּתאַמרו  – 
[Mindazonáltal] ha azt kérdeznéd: [De hát nem volt még így is hazug?] –  א ַּבת ַוֲה
ְּבֵני  – hiszen [Sára] tulajdonképpen [Ábrahám] fivérének leánya volt?218 – ָאִחיו ָהְיָתה
ֲהֵרי ֵהם  – Az ember gyermekeinek a gyermekei [:Én erre azt válaszolnám] – ָבִנים
 Így hát [mivel Sára – ַוֲהֵרי ִהיא ִּבּתֹו ֶׁשל ֶּתַרח – ,olyanok, akár a saját gyermekei – ְּכָבִנים
Terách unokája volt, beszélhetünk róla úgy, mint] Terách leányáról. – ְוָכ הּוא אֹוֵמר 
 – ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו – Ebben az értelemben mondta Lótnak [is Ábrahám]:219 – ְללֹוט
„Hisz testvérek [rokonok] vagyunk.”220 

א ַבת ִאִּמי  Hárán – ָהָרן ֵמֵאם ַאֶחֶרת ָהָיה – ...de nem anyám leánya… – ַא 
[Sára apja és Ábrahám fivére] más anyától származott [mint Ábrahám]. 

 
ִהים ִמֵּבית ָאִבי ָוֹאַמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּד ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדיַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתע ֶאל ָּכל ַהָּמקֹום  ,ּו ֹאִתי ֱא

 )יג, כבראשית (. ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא

                                                 
215 Mire alapozta Ábrahám a gyanúját? 
216 Noé nem zsidó leszármazottja, azaz a zsidókon kívül minden más ember. 
217 Mivel korábban azt állította Sáráról (2. vers): „A nővérem.” 
218 Lásd 1Mózes 11:29. Sára Hárán leánya volt. 
219 Uo. 13:8. 
220 Fivéreként szólítja meg Lótot, aki valójában az unokaöccse. 
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És történt, midőn elbujdostatott engem Isten atyám házából, mondtam 
neki: Ezt a kedvességet tedd velem minden helyen, ahová jövünk, hogy 
azt mondjad felőlem: Ő az én fivérem.” (1Mózes 20:13.) 

 És történt, midőn elbujdostatott engem – ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו אֹוִתי ְוגֹוֵמר
Isten, stb. – אּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ַמה ֶּׁשִּתְרֵּגם – Onkelosz ezt úgy fordította ahogyan [jónak 
látta] fordítani.221 – ְוֵיׁש ְלַיְּׁשבֹו עֹוד – [Mindazonáltal] lehet ezt úgy is értelmezni, –  ָּדָבר
ְּכֶׁשהֹוִציָאִני ַהָּקדֹוׁש  – :hogy az jobban illeszkedjék a vers szerkezetéhez – ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו
ִביָּברּו הּוא ִמֵּבית ָא  – Amikor az Örökkévaló kivezetett engem atyám házából, –  ִלְהיֹות

 aki egyik helytől a másikig – ָוָנד ִמָּמקֹום ְלָמקֹום – ,hogy vándor legyek – ְמׁשֹוֵטט
kóborol, – ָיַדְעִּתי ֶׁשֶאֱעבֹור – és tudtam, hogy utam olyan helyeken vezet majd 
keresztül, –  ְִמקֹום ְרָׁשִעיםּב  – ahol züllött emberek laknak, – ָואֹוַמר ָלּה – akkor azt 
mondtam neki [Sárának]: – ֶזה ַחְסֵּד – „Ezt a kedvességet tedd velem.” 

 ִהְתעּו A] – ְלׁשֹון ַרִּבים – .És történt, midőn elbujdostatott – ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו
(hit’u) szó többes számban szerepel]. – ְוַאל ִּתְתַמּה – De ne csodálkozz ezen,222 –  ִּכי
הּות – ,mert sok helyen – ַהְרֵּבה ְמקֹומֹות  vagy – ּוְלׁשֹון ָמרּות – ahol egy Istenre – ְלׁשֹון ֱא
valamely egyéb tekintélyre vonatkozó kifejezés [szerepel] – ָקרּוי ְלׁשֹון ַרִּבים – többes 
számot alkalmaz [a Szentírás]. – ִהים  amelyért elment Isten [és„ [,.Pl] – ֲאֶׁשר ָהְלכּו ֱא
kiváltotta],”223 – ִהים ַחִּיים ִהים ְקדֹוִׁשים – az élő Isten,”224„ – ֱא  szent Isten Ő.”225„ – ֱא
ִהים ְלׁשֹון ַרִּבים –  Minden Istenre [vagy valamely tekintélyre] való utalás – ְוָכל ְלׁשֹון ֱא
többes számú, – ְוֵכן ַוִּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף – mint az „És József ura vette őt,”226 –  ַוֲאדֹוֵני
 az ország ura”228„ [vagy az] – ֲאדֹוֵני ָהָאֶרץ – úr az urak fölött,”227„ [vagy az] – ָהֲאדֹוִנים
[szövegrészekben]. –  ְּבָעָליו ִעּמוֹ ְוֵכן  – Hasonlóan: „Ha a gazdája vele van...,”229 – 
 Ha azt – ְוִאם ֹּתאַמר – erre figyelmeztették a gazdáját.”230„ [vagy] – ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו

                                                 
221 Azaz ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו (kááser hit’u) – amikor a népek eltévelyedtek, és bálványokat kezdtek 

imádni. ִהים ִמֵּבית ָאִבי  ám az Örökkévaló elhozott engem – (oti Elokim mibét ávi) ֹאִתי ֱא
atyám [bálványimádó] házából. Rási azonban fenntartotta azon véleményét, hogy a 
 .nem fordíthatók külön tagmondatok részeiként (oti) אֹוִתי és az (hit’u) ִהְתעּו

222 Azaz, ha a ִהְתעּו (hit’u) az egyetlen Istenre vonatkozik, akkor az ige miért áll többes 
számban? 

223 2Sámuel 7:23. A ָהְלכּו (hálchu) ugyanis többes szám. 
224 5Mózes 5:22. A ַחִּיים (chájim) többes szám. 
225 Józsua 24:19. A ְקדֹוִׁשים (ködusim) többe szám. 
226 Lentebb 39:20. 
227 5Mózes 10:17. 
228 Lentebb 42:33. 
229 2Mózes 22:14. 
230 Uo. 21:29. 
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kérdenéd, – ַמהּו ְלׁשֹון ִהְתעּו – miért a ִהְתעּו (hit’u) kifejezés szerepel itt,231 –  ָּכל ַהּגֹוֶלה
ְּמקֹומוֹ ִמ   – [én azt válaszolnám,] bárkire, akit száműztek lakhelyéről, – ְוֵאינֹו ְמיָֻּׁשב – és 

még nem telepedett meg [máshol], – ָקרּוי ּתֹוֶעה – a ּתֹוֶעה (toe) [kifejezéssel] utalnak, – 
 [vagy a] – ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֹוֵבד – mint az „És ő elment és bolyongott,”232 – ְּכמֹו ַוֵּתֶל ַוֵּתַתע
„Bolyongok, mint az eltévedt juh,”233 – ִיְתעּו ִלְבִלי ֹאֶכל – [vagy a] „kóvályognak, mert 
nincs mit enniük,”234 – ֵיְצאּו ְוִיְתעּו ְלַבֵּקׁש ָאְכָלם – [azaz] kóborolnak, élelem után 
kutatva. 

ְוֵכן ַוִּיְׁשֲאלּו  – .rólam [:itt azt jelenti (li) ִלי a] – ָעַלי – .mondjad felőlem – ִאְמִרי ִלי
ַעל  – (löisto) ְלִאְׁשּתוֹ  Hasonlóan: „És kérdezősködtek a hely lakói – ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתוֹ 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלְוֵכן ְוָאַמר ַּפְרֹעה  – felesége felől [ti. feleségéről].”235 [azaz] – ִאְׁשּתוֹ   – 
Hasonlóan: „És a fáraó így fog szólani ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל (livné Jiszráél) – ְּכמֹו ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
– mintha [csak az állna itt, hogy ַעל (ál)] Izráel fiairól.”236 – ֶּפן ֹיאְמרּו ִלי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו – 
„Hogy ne mondják [ִלי (li)] rólam: Asszony gyilkolta meg!”237 

 
בראשית (. ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתוֹ  ,ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶל ֹצאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפֹחת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם

 )יד, כ

És vett Avimelech juhokat, marhát, szolgákat és szolgálókat és odaadta 
Ábrahámnak; és visszaadta neki Sárát, a feleségét. (1Mózes 20:14.) 

 Hogy kiengesztelje – ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּיס – .és odaadta Ábrahámnak – ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם
[Ábrahámot], – ְוִיְתַּפֵּלל ָעָליו – és hogy [Ábrahám] imádkozzon érte.238 

 
 )טו, כבראשית (. ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶני ֵׁשב ,ָפֶניַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ִהֵּנה ַאְרִצי לְ 

És mondta Ávimelech: „Íme országom előtted van; ahol tetszik neked, 
ott telepedj le.” (1Mózes 20:15.) 

 A fáraó – ֲאָבל ַּפְרֹעה ָאַמר לוֹ  – .Íme országom előtted van – ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶני
viszont azt mondta neki: – ִהֵּנה ִאְׁשְּת ַקח ָוֵל – „Itt a feleséged, vedd és menj,”239 – 

                                                 
231 A ָּתָעה gyök ugyanis rendszerint olyasvalakire utal, aki letért az útról és eltévedt. 
232 Lentebb 21:14. 
233 Zsoltárok 119:176. 
234 Jób 38:41. 
235 Lentebb 26:7. 
236 2Mózes 14:3. 
237 Bírák 9:54. 
238 Ti. Ávimelech jólétéért és egészségéért. 
239 Fentebb 12:19. 
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ֶׁשַהִּמְצִרים  – ,mert félt [Ábrahámot és Sárát országában marasztalni] – ְלִפי ֶׁשִּנְתָיֵרא
 .mivel az egyiptomiak mélységesen erkölcstelen életet éltek – ְׁשטּוֵפי ִזָּמה

 
ְוֵאת ֹּכל  ,ְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחי ִהֵּנה הּוא ָל ְּכסּות ֵעיַנִים ְלֹכל ֲאֶׁשר ִאָּתּו

 )טז, כבראשית (. ְוֹנָכַחת

Sárának pedig mondta: „Íme adtam fivérednek ezer darab ezüstöt, íme 
ez neked szemtakaró mindazok előtt, akik nálad vannak; mindenki előtt 
igazolt vagy.” (1Mózes 20:16.) 

 Ávimelech [azt – ֲאִביֶמֶל ִלְכבֹוָדּה – .Sárának pedig mondta – ּוְלָׂשָרה ָאַמר
mondta] iránta érzett tiszteletből, – ְּכֵדי ְלַפְּיָסּה – [és] hogy megengesztelje: –  ִהֵּנה

בֹוד ֶזהָעִׂשיִתי ָל ּכָ   – „Íme a következő megtiszteltetésben részesítettelek: –  ָנַתִּתי ָממֹון
 ,annak [a férfinek] [vagyis] – ֶׁשָאַמְרְּת ָעָליו ָאִחי הּוא – ,pénzt adtam fivérednek – ְלָאִחי

akiről azt állítottad, fivéred ő, –  ִָהֵּנה ַהָּממֹון ְוַהָּכבֹוד ַהֶּזה ל – ez a pénz és a tisztelet 
szemtakaró neked…” 

 ְיַכּסּו ֵעיֵניֶהם – .mindazok előtt, akik nálad vannak – ְּכסּות ֵעיַנִים ְלֹכל ֲאֶׁשר ִאָּת
– [Vagyis] el fogják takarni a szemüket, – א ְיִקּלּו  amennyiben nem fognak – ֶׁש
rossz hírbe hozni téged. – ֶׁשִאּלּו ֲהִׁשיבֹוִתי ֵריָקִנית – Ugyanis, ha üres kézzel küldenélek 
vissza, – ֵיׁש ָלֶהם לֹוַמר – azt mondanák: – ְלַאַחר ֶׁשִּנְתַעֵּלל ָּבּה ֶהֱחִזיָרּה – »Miután erőszakot 
tett rajta, visszaküldte őt.« – ַעְכָׁשו ֶׁשֻהְצַרְכִּתי ְלַבְזֵּבז ָממֹון – Most azonban, hogy egy 
jókora összeget kellett kiadnom, – ּוְלַפְּיֵס – hogy kiengeszteljelek téged, – יֹוְדִעים ִיְהיּו 
– tudni fogják, – ֶׁשַעל ָּכְרִחי ֲהִׁשיבֹוִתי – hogy akaratom ellenére kellett visszaküldjelek, 
 ”.és egy csodás [közbeavatkozás] eredményeképpen – ְוַעל ְיֵדי ֵנס –

 a világon mindenki [:Jelentése] – ְוִעם ָּכל ָּבֵאי עֹוָלם – .mindenki [előtt] – ְוֵאת ֹּכל
[előtt]… 

 ְלִהְתַוֵּכַח ּוְלַהְראֹות – Lehetőséged lesz – ְיֵהא ָל ִּפְתחֹון ֶּפה – .igazolt vagy – ְוֹנָכַחת
– cáfolni és demonstrálni – ְּדָבִרים ִנָּכִרים ַהָּללּו – ezeket a nyilvánvaló tényeket. –  שֹון ְ ּו
 – ,kifejezés szerepel [a Szentírásban] (hocháchá) הֹוָכָחה Ahol a – הֹוָכָחה ְּבָכל ָמקֹום
ר"ז אשפרוביּוְבַלעַ  – .az mindahányszor dolgok tisztázására utal [ott] – ֵּברּור ְּדָבִרים  – 
Ófranciául éprouver [bizonyítani]. – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְּבָפִנים ֲאֵחִרים – Onkelosz 
ugyanakkor másképpen fordítja, – ּוְלׁשֹון ַהִּמְקָרא ָּכ הּוא נֹוֵפל ַעל ַהַּתְרּגּום – és a szöveg a 
Tárgum szerint a következőképpen kellene hangozzék: – ִהֵּנה הּוא ָל ְּכסּות ֶׁשל ָּכבֹוד – 
„Íme legyen ez számodra a tisztelet fátyla – ַעל ָהֵעיַנִים ֶׁשִּלי – szemeimért, – ֶׁשָּׁשְלטּו ָב 
– melyek rajtad legeltek – ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִאָּת – és mindenkin, aki veled van.” –  ְוַעל ֵּכן
 Láttalak téged, és„ – ַוֲחֵזית ָיִתי ְוָית ָּכל ְּדִעָּמ – :Ő éppen ezért így fordította – ִּתְרְּגמוֹ 
mindenkit, aki veled van.” – ְוֵיׁש ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה – Létezik még egy midrási értelmezés 
[is], – שֹון ַהִּמְקָרא ֵּפַרְׁשִּתי ְ  de én úgy magyaráztam, hogy az leginkább – ֲאָבל ִיּׁשּוב 
illeszkedjék a szöveghez. 

 



238 A Rási kommentár a Tórához 

ִהים ִהים ֶאת ֲאִביֶמֶל ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאְמֹהָתיו ַוֵּיֵלדּו ,ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱא . ַוִּיְרָּפא ֱא
 )יז, כבראשית (

És imádkozott Ábrahám Istenhez; és Isten meggyógyította Avimelechet, 
feleségét és szolgálóit, és szültek gyermekeket. (1Mózes 20:17.) 

 És„ – ְוִאְתְרָוחּו – :A Tárgum fordítása szerint – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .és szültek – ַוֵּיֵלדּו
megkönnyebbültek.” – ִנְפְּתחּו ִנְקֵביֶהם – [Azaz] nyílásaik újra megnyittattak, –  ִיאּוְוהֹוצ  – 
s így eltávolíthatták [magukból azt, amit el kellett távolítani]. – ְוִהיא ֵליָדה ֶׁשָּלֶהם – És 
ez értendő a „szülésük” alatt. 

 
 )יח, כבראשית (. ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם ,ִּכי ָעֹצר ָעַצר ְיֹהָוה ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל

Mert az Örökkévaló elzárta minden anya méhét Avimelech házában, 
Ábrahám felesége, Sára miatt. (1Mózes 20:18.) 

 [Vagyis inkább240 a test] – ְּכֶנֶגד ָּכל ֶּפַתח – .minden [anya] méhét – ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם
minden nyílását. 

ּבּוָרּה ֶׁשל ָׂשָרהַעל ִּפי ִּד  – Sára miatt.241 – ַעל ְּדַבר ָׂשָרה  – [Azaz] Sára szavai 
szerint.242 

 
 )א, כאבראשית (. ַוַּיַעׂש ְיֹהָוה ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ,ַויֹהָוה ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר

És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról, amint mondta, és az 
Örökkévaló úgy tett Sárával, amint szólott. (1Mózes 21:1.) 

ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ְוגֹוֵמר' ַוה  – És az Örökkévaló megemlékezett Sáráról... –  ָסַמ
 Ez a rész (Sára teherbe esése) azért került ide (Ávimelech története – ַּפְרָׁשה זֹו ְלַכאן
után), – ְלַלֶּמְד – hogy arra tanítson bennünket, –  ֶָּכל ַהְמַבֵּקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברוֹ ׁש  – hogy 
aki könyörületért imádkozik egy másik ember számára, – ְוהּוא ָצִרי ְלאֹותֹו ָדָבר – és 
sajátmagának is ugyanarra a dologra van szüksége, [mint, aminek ügyében a másik 
emberért imádkozik] –  ָּלההּוא ַנֲעֶנה ְּתִח  – ő hallgattatik meg először [azaz a szüksége 
még a másikénál is előbb elégíttetik ki]. – ֶׁשֶּנֱאַמר ַוִּיְתַּפֵּלל ְוגֹוֵמר – Miként az az Írásban 
áll:243 „És imádkozott [Ábrahám]”, [hogy Ávimelech háznépében újra gyermekek 
születhessenek,] – ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה'  ֵליּה ַוהּוְסִמי  – majd rögvest: „És az Örökkévaló 
megemlékezett Sáráról,” – ֶׁשְּפָקָדּה ְּכָבר – azaz már korábban megemlékezett róla, – 
 .azt megelőzően, hogy meggyógyította Ávimelechet [még] – קֹוֶדם ֶׁשִרָּפא ֶאת ֲאִביֶמֶל

[Ha Sára fogamzása Ávimelech meggyógyulását követően történt volna, a 
                                                 
240 Az előző magyarázat értelmében. 
241 Azt, hogy „miatt”, rendszerint a ִּבְגָלל (biglál) vagy az אֹודֹות (odot) szóval fejezzük ki. 
242 Vagyis az ő rendelésére. 
243 1Mózes 20:17. 
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Szentírásban az állna, hogy  ְהד קֹ ַוִּיפ'  (vájifkod Hásém) – Isten megemlékezett. A ַוה '
 [.”azt jelenti, hogy „Isten [már korábban] megemlékezett (váHásém pákád) ָּפַקד

ָמרָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָא  – …megemlékezett Sáráról, amint mondta... – 
  .a fogamzás [ígéretére vonatkozik] [Ez] – ְּבֵהָריֹון

 a szülés [ígéretére [Ez pedig] – ְּבֵליָדה – .amint szólott… – ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר
vonatkozik]. – ְוֵהיָכן הּוא ֲאִמיָרה – Hol van [az utalás Isten] mondására [a fogamzásra 
vonatkozóan]? – ְוֵהיָכן הּוא ִּדּבּור – és hol van [az utalás Isten] szólására [a szülésre 
vonatkozóan]? – ִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּת ְוגֹוֵמר  Mondás: „Isten pedig – ֲאִמיָרה ַוֹּיאֶמר ֱא
mondta: »De bizony, Sára feleséged [szül neked fiút]«”244. – ֶאל ַאְבָרם' ִּדּבּור ָהָיה ְדַבר ה  
– Szólás: „Szólott az Örökkévaló igéje Ábrámhoz”245 – ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים – a 
darabok közötti szövetség megkötésénél, – ְוָׁשם ֶנֱאַמר – ahol az áll:246 –  א ִייָרְׁש ֶזה
 és – ְוֵהִביא ַהּיֹוֵרׁש ִמָּׂשָרה – ,”…Nem ez az ember, [Eliezer,] lesz az örökösöd„ – ְוגֹוֵמר
Sárától támasztott neki örököst. 

ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר' ַוַּיַעׂש ה  – …és az Örökkévaló úgy tett Sárával, amint 
szólott. – ְלַאְבָרָהם – [Vagyis miként] Ábrahámhoz [szólott, hiszen sehol sem 
találjuk, hogy Sárához szólott volna].  

 
ִהים ,ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו  )ב, כאבראשית (. ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹאתֹו ֱא

Sára viselős lett és fiút szült Ábrahámnak öregségére, arra az időre, 
amelyről Isten szólt neki. (1Mózes 21:2.) 

 – Azaz [Izsák] arcvonásai – ֶׁשָהָיה ִזיו ִאּקּוִנין ֶׁשּלוֹ  – öregségére.247 – ֵּבן ִלְזֻקָניו
 .hasonlítottak [Ábrahám]éira – ּדֹוֶמה לוֹ 

ַרִּבי יּוָדן ְוַרִּבי  – .arra az időre, amelyről [Isten] szólt neki – ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר
 Judán rabbi – ַרִּבי יּוָדן אֹוֵמר – :Judán rabbi és Chámá rabbi [között] [Vita van] – ָחָמא
azt mondja: – ְמַלֵּמד – Ez azt tanítja, – ֶׁשּנֹוַלד ְלִתְׁשָעה ֳחָדִׁשים – hogy [Izsák] kilenc 
hónapra született, – א ֹיאְמרּו ִמֵּביתֹו ֶׁשל  – ,nehogy azt mondják [az emberek] – ֶׁש
 Chámá rabbi – ְוַרִּבי ָחָמא אֹוֵמר – .hogy Ávimelech háznépéből [fogant] – ֲאִביֶמֶל הּוא
ugyanakkor azt állítja, – ְלִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים – hogy [Izsák] hét hónapra [született]. 

ִּדי ַמִּליל  – .arra az időre, amelyről [Isten] szólt neki – ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹאתוֹ 
ֶאת ַהּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר  – ”.amelyről [Isten] beszélt„ [Onkelosz egy úg fordítja, hogy] – ָיֵתּה
 – ְּכֶׁשָאַמר לוֹ  – ,arra az időre, amelyről [Isten] beszélt és [amelyet] kijelölt [Azaz] – ְוָקַבע
amikor azt mondta neki [ti. Ábrahámnak]: – ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי – „A kijelölt időben 
visszatérek hozzád.” – ָׂשַרט לֹו ְׂשִריָטה ַּבּכֹוֶתל – Egy jelet vésett a falba –  ָֹאַמר לו – és azt 

                                                 
244 Uo. 17:19.  – utalva a fogamzásra. 
245 Uo. 15:1. 
246 Uo. 15:4. Utalás a szülésre. 
247 A ִלְזֻקָניו (lizkunáv) egy szóösszevonás a ִזיו ִאּקּוִנין (ziv ikunin) – „arc vonások” – 

szavakból. 
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mondta neki: –  ְֹּכֶׁשַּתִּגיַע ַחָּמה ִלְׂשִריָטה זו – „Amikor a nap [újra] eléri ezt a jelet –  ַּבָּׁשָנה
 ”.szülni fog [Sára] – ֵּתֵלד – ,jövőre – ָהַאֶחֶרת

 
  )ג, כאבראשית (. ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק

És elnevezte Ábrahám az ő fiát, aki született neki, akit szült neki Sára: 
Izsáknak. (1Mózes 21:3.) 

 
ִהים ,ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ֶּבן ְׁשֹמַנת ָיִמים   )ד, כאבראשית (. ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱא

És körülmetélte Ábrahám Izsákot, az ő fiát nyolc napos korában, amint 
megparancsolta neki Isten. (1Mózes 21:4.) 

 
  )ה, כאבראשית (. ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנוֹ  ,ן ְמַאת ָׁשָנהְוַאְבָרָהם ּבֶ 

Ábrahám pedig száz éves volt, midőn született neki Izsák, az ő fia. 
(1Mózes 21:5.) 

 
ִהים   )ו, כאבראשית (. ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיְצַחק ִלי ,ַוֹּתאֶמר ָׂשָרה ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱא

És szólt Sára: „Nevetséget okozott nekem Isten, mert bárki hallja, 
nevetni fog velem”. (1Mózes 21:6.) 

 örvendezni fognak [:Jelentése] – ִיְׂשַמח ָעַלי – nevetni fog velem.248 – ִיֲצַחק ִלי
miattam, [vagyis azért, ami velem történt]. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázata 
[ennek az, hogy] – ַהְרֵּבה ֲעָקרֹות ִנְפְקדּו ִעָּמּה – számos [eladdig] gyermektelen asszony 
fogant [gyermeket] akkor, amikor ő; – ַהְרֵּבה חֹוִלים ִנְתַרְּפאּו ּבֹו ַבּיֹום – sok beteg 
meggyógyult azon a napon; – ַהְרֵּבה ְּתִפּלֹות ַנֲענּו ִעָּמּה – sok könyörgés meghallgatásra 
talált az övével együtt; – ְוֹרב ְׂשחֹוק ָהָיה ָּבעֹוָלם – és nagy-nagy öröm volt a világban. 

 
 )ז, כאבראשית (. ִּכי ָיַלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקָניו ,ַוֹּתאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה

És így szólt: „Ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiakat szoptat, 
pedig fiút szültem neki öregségére.” (1Mózes 21:7.) 

 – ְלׁשֹון ֶׁשַבח ַוֲחִׁשיבּות – Ki mondta volna Ábrahámnak.249 – ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם
Ez itt a dicsőítés és a tisztelet kifejezése, – ְּכמֹו ִמי ָפַעל ְוָעָׂשה – mint a „Ki tette, ki vitte 
véghez ezt?”250 – ִמי ָבָרא ֵאֶּלה – [vagy a] „ki teremtette ezeket?”251 [szövegrészben]. – 

                                                 
248 Sára ezzel nem azt akarta mondani, hogy az emberek, akik hallják, ki fogják nevetni. 
249 A ִמי (mi) itt nem kérdést, hanem felkiáltást vezet be. 
250 Jesájá 41:4. 
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ְוַכָּמה הּוא ָּגדֹול ׁשֹוֵמר  – ,Nézzétek csak, ki Ő„ [:Itt a következő jelentéssel] – ְראּו ִמי הּוא
 Isten megígér – ּוַמְבִטיַח ְועֹוֶׂשה – !és mennyire megtartja, amit ígért – ַהְבָטָחתוֹ 
[valamit], és azt meg is teszi!” 

א  – ,A Szentírás itt egy másik szót használ – ִׁשָּנה ַהָּכתּוב – .mondta – ִמֵּלל ְו
 [(milél) ִמֵּלל] mivel a – ִּגיַמְטִרָּיא ֶׁשּלֹו ֵמָאה – ,(diber) ִּדֶּבר :és nem azt mondja – ָאַמר ִּדֶּבר
számértéke 100, – ְּכלֹוַמר ְלסֹוף ֵמָאה ְלַאְבָרָהם – ezzel utalva Ábrahám 100 esztendős 
korára. 

 Miért – ּוַמהּו ָבִנים ְלׁשֹון ַרִּבים – .hogy Sára fiakat szoptat – ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה
van a ָבִנים (bánim) [„gyermekek”] többes számban? – ְּביֹום ַהִּמְׁשֶּתה – [Mert] az 
[elválasztási] ünnep napján – ֵהִביאּו ַהָּׂשרֹות ְּבֵניֶהן ִעָּמֶהן – a hercegnők magukkal hozták 
gyermekeiket, – ְוֵהִניָקה אֹוָתם – és ő [ti. Sára] megszoptatta őket. – ֶׁשָהיּו אֹוְמרֹות – [A 
hercegnők] ugyanis azt állították, hogy – א ָיְלָדה ָׂשָרה  – Sára [igazából] nem szült, – 
 hanem [csupán] egy talált gyermeket hozott be az – ֶאָּלא ֲאסּוִפי ֵהִביָאה ִמן ַהּׁשּוק
utcáról. 

 
 )ח, כאבראשית (. ם ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחקַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביוֹ  ,ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל

És a gyermek nőtt és elválasztatott; Ábrahám pedig nagy lakomát 
szerzett azon a napon, amelyen Izsákot elválasztották. (1Mózes 21:8.) 

ְוַאְרָּבָעה ֹחֶדׁש ְלסֹוף ֶעְׂשִרים – .és elválasztatott – ַוִּיָּגַמל  – Miután elmúlt 24 
hónapos. 

 Mert jelen voltak rajta a – ֶׁשָהיּו ָׁשם ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור – nagy lakomát.252 – ִמְׁשֶּתה ָגדֹול
kor nagyjai, – ֵׁשם ָוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶל – [nevezetesen:] Sém, Éver és Ávimelech. 

 
 )ט, כאבראשית (. ַאְבָרָהם ְמַצֵחקַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה לְ 

Mikor Sára látta, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit Ábrahámnak szült, 
gúnyolódik, (1Mózes 21:9.) 

 Ez egy bálványimádatra történő – ְלׁשֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה – gúnyolódik.253 – ְמַצֵחק
utalás, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוָּיקּומּו ְלַצֵחק – „azután felkeltek 
mulatozni.”254 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő magyarázat: – ְלׁשֹון ִּגּלּוי ֲעָריֹות – [Ez] egy tiltott 
viszonyra való utalás, – ְּכָמה ְּדֵתיָמא – amint írva van: – ְלַצֵחק ִּבי – „hogy csúfot űzzön 
velem.”255 –  ָבר ַאֵחרָּד  – Egy eltérő magyarázat: – ְלׁשֹון ְרִציָחה – [Ez] egy gyilkosságra 

                                                                                                                                      
251 Uo. 40:26. 
252 A ָּגדֹול (gádol) [„nagy”] nem a lakomára utal, hanem azokra, akik részt vettek rajta. 
253 Ez nem jelenthette szó szerint azt, hogy „nevet”. 
254 2Mózes 32:6. – utalva az aranyborjúra. 
255 Lentebb 39:17. – Potifárné megvádolja Józsefet. 
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való utalás, –  ְֹּכמו – amint írva van: – ָיקּומּו ָנא ַהְּנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו ְוגֹוֵמר – „Rajta, 
álljanak ki a legények, és rendezzenek harci játékot előttünk!” stb.256  

 
 .ִיְצָחק ִעם ְּבִני ִעם ַהֹּזאת ָהָאָמה ֶּבן ִייַרׁש א ִּכי ,ְּבָנּה ְוֶאת ַהֹּזאת ָהָאָמה ָּגֵרׁש ְלַאְבָרָהם ַוֹּתאֶמר

  )י, בראשית כא(

[Sára] szólt Ábrahámhoz: „Kergesd el ezt a szolgálót és fiát, hogy ennek 
a szolgálónak a fia ne örököljön az én fiammal, Izsákkal”. (1Mózes 
21:10.) 

 – Sára válaszából – ִמְּתׁשּוַבת ָׂשָרה – .az én fiammal, Izsákkal… – ִעם ְּבִני ְוגֹוֵמר
א ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני  hogy ennek a szolgálónak a fia ne örököljön az én„ – ִּכי 
fiammal” – ַאָּתה ָלֵמד – következtethetünk arra – ֶׁשָהָיה ֵמִריב ִעם ִיְצָחק – hogy [Jismáél] 
pörlekedett Izsákkal – ַעל ַהְיֻרָּׁשה – a jussukat illetően, – ְואֹוֵמר – [mire aztán Jismáél] 
azt mondta: – ֲאִני ְּבכֹור ְונֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים – „Nekem, mint elsőszülöttnek, dupla örökrész 
jár.” – ְויֹוְצִאים ַלָּׂשֶדה – Kimentek a mezőre, –  ְֹונֹוֵטל ַקְׁשּתו – [ahol Jismáél] vette az íját 
 – :amint írva van – ְּכָמה ְדַאְּת ָאַמְרּתְ  – ,és nyilakat lődözött rá257 – ְויֹוֶרה בֹו ִחִּצים –
 ,.Mint az eszeveszett ember, aki… nyilakat lövöldöz, stb„ – ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֹוֶרה ִזִּקים ְוגֹוֵמר
א ְמַׂשֵחק ָאִני –  ez ázt mondja: „Hiszen csak tréfáltam!”258 – ְוָאַמר ֲה

 ,Csak azért – ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבִני – .az én fiammal, Izsákkal… – ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק
mert ő az én fiam, –  ָֹהגּון ְּכִיְצָחק ֲאִפּלּו ִאם ֵאינו  – még ha nem lenne is olyan 
tisztességes, mint Izsák; – אֹו ָהגּון ְּכִיְצָחק – vagy ha csupán annyira lenne tisztességes, 
mint Izsák, – ֲאִפּלּו ֵאינֹו ְּבִני – még ha nem lenne is a fiam, – ֵאין ֶזה ְּכַדאי – ez (Ismáél) 
nem érdemli meg, –  ִֹליַרׁש ִעּמו – hogy vele együtt örököljön. – ַקל ָוֹחֶמר – Ez annál 
inkább így van – ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק – „az én fiammal, Izsákkal,” –  ֶֹׁשְּׁשֵּתיֶהן ּבו – aki 
mindkét [vonással] rendelkezik [azaz a fiam is és tisztességes is]. 

 
  )אי, כאבראשית (. ַעל אֹוֹדת ְּבנוֹ  ,ָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהםַוֵּיַרע ַהּדָ 

De a dolog nagyon bántotta Ábrahámot a fia miatt. (1Mózes 21:11.) 

 – ֶׁשָּיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה – ,Mert azt hallotta – ֶׁשָּׁשַמע – .a fia miatt – ַעל אֹודֹות ְּבנוֹ 
hogy [Jismáél] rossz útra tévedt. –  ֹּוְפׁשּוטו – Az egyszerű magyarázat az, hogy –  ַעל
 .azért, mert [Sára] azt kérte, hogy küldje el [Jismáélt] – ֶׁשאֹוֶמֶרת לֹו ְלַׁשְּלחוֹ 

 
ִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶני ַעל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶת ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר אֵ  ֶלי ָׂשָרה ַוֹּיאֶמר ֱא

  )יב, כאבראשית (. ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע ,ְׁשַמע ְּבֹקָלּה

                                                 
256 2Sámuel 2:14. – Ahol a fiatalemberek megölték egymást. 
257 Vagyis Izsákra. 
258 Példabeszédek 26:18-19. 
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Ekkor szólt Isten Ábrahámnak: „Ne bántson ez téged a fiú miatt és 
szolgálód miatt; és mindenben, amit neked Sára mond, hallgass az ő 
szavára, mert csak Izsák magzatát nevezik majd rólad. (1Mózes 21:12.) 

ֶׁשָהָיה  – ,Ebből megtudjuk – ָלַמְדנּו – .hallgass az ő szavára – ְׁשַמע ְּבֹקָלּה
 – ִּבְנִביאּות – hogy Ábrahám szerényebb képességű volt Sáránál – ַאְבָרָהם ָטֵפל ְלָׂשָרה
prófétálás dolgában. 

 
 )יג, כאבראשית (. ִּכי ַזְרֲע הּוא ,י ֲאִׂשיֶמּנּוְוַגם ֶאת ֶּבן ָהָאָמה ְלגוֹ 

De a szolgáló fiát is néppé fogom tenni, mert magzatod ő. (1Mózes 
21:13.) 

 
 ,הָ חֶ ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשּלְ 

  )יד, כאבראשית (. ַוֵּתֶל ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע

És fölkelt Ábrahám kora reggel, vett kenyeret és egy tömlő vizet és 
odaadta Hágárnak, vállára tette, és a gyermekkel együtt elbocsátotta őt. 
És ő elment és bolyongott Beér Sevá pusztájában. (1Mózes 21:14.) 

א ֶכֶסף ְוָזָהב – .kenyeret és egy tömlő vizet – ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים  De ezüstöt és – ְו
aranyat azt nem, –  ְֹלִפי ֶׁשָהָיה ׂשֹוְנאו – mert megvetette [Jismáélt], –  ַעל ֶׁשָּיָצא ְלַתְרּבּות
 .amiért rossz útra tért – ָרָעה

 A gyermeket is – ַאף ַהֶּיֶלד ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה – .a gyerekkel együtt – ְוֶאת ַהֶּיֶלד
[Hágár] vállára rakta, – ֶׁשִהְכִניָסה בֹו ָׂשָרה ַעִין ָרָעה – mert Sára szemmel megverte 
[Jismáélt], – ַוֲאָחַזּתּו ַחָּמה – akin láz tört ki, – א ָיכֹול ֵליֵל ְּבַרְגָליו  és nem tudott a – ְו
saját lábán járni. 

 [Azaz] – ָחְזָרה ְלִגּלּוֵלי ֵּבית ָאִביהָ  – .És ő elment és bolyongott – ַוֵּתֶל ַוֵּתַתע
visszatért családja bálványimádó [szokásaihoz]. 

 
 )טו, כאבראשית (. ַוַּתְׁשֵל ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם ,ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת

Midőn kifogyott a víz a tömlőből, odadobta a gyermeket egy bokor alá. 
(1Mózes 21:15.) 

 Mert a – ְלִפי ֶׁשֶּדֶר חֹוִלים ִלְׁשּתֹות ַהְרֵּבה – kifogyott a víz.259 – ַוִּיְכלּו ַהַּמִים
betegeknek nagy mennyiségű vízre [van szükségük]. 

 
ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד  ,ֶל ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלדַוּתֵ 

 )טז, כאבראשית (. ַוִּתָּׂשא ֶאת ֹקָלּה ַוֵּתְבּךְ 

                                                 
259 Miért nem látta el őket Ábrahám elegendő vízzel? 
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Ő pedig elment és leült jó messzire, egy íjlövésnyire, mert azt mondta: 
„Ne lássam a gyermek halálát”; és leült vele szemben, fölemelte hangját 
és sírt. (1Mózes 21:16.) 

 .Messziről – ֵמָרחֹוק – .vele szemben – ִמֶּנֶגד
 – .két [íj]lövés [távolságra] [Azaz] – ִּכְׁשֵּתי ִטיחֹות – íjlövésnyire.260 – ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת

 a Misna – ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – íjlövést jelent [(mötáchávé) ְמַטֲחֵוי A] – ְוהּוא ְלׁשֹון ְיִרַּית ֵחץ
nyelvezetében:261 –  ֶֹׁשִהִּטיַח ְּבִאְׁשּתו – „aki meglőtte262 a feleségét.” –  ַעל ֵׁשם ֶׁשַהֶּזַרע יֹוֶרה
 mert a mag is úgy repül, mint a [,Azért szerepel a Misnában ez a kifejezés] – ַּכֵחץ
nyílvessző. – ְוִאם ֹּתאַמר – Ha azt mondod: – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב ִּכְמַטֵחי ֶקֶׁשת – az kellett volna 
szerepeljen [a szövegben, hogy] ִּכְמַטֵחי ֶקֶׁשת (kimtáché keset)263, – ו ִלָּכֵנס "ִמְׁשַּפט ַהָּוי
 nyelvtanilag helyes beleilleszteni itt egy váv-ot [a [:akkor én azt felelem] – ְלַכאן
szóba], – ְּכמֹו ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע – akárcsak a ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע (böchágvé hászelá) [„a 
sziklahasadékban”]264 [kifejezésben], – ִמִּגְזַרת – [ahol a ְּבַחְגֵוי (böchágvé)-nek] 
ugyanaz a gyökere [mint a ְלָחָּגא (löchágá) szónak az] –  ְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים
 – ;265 [rémületére] lesz Egyiptomnak”266(löchágá) ְלָחָּגא Akkor Júda földje„ – ְלָחָּגא
 – ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכִּׁשּכֹור – [szónak a (jáchogu) ָיחֹוּגּו mint a] és ugyanaz a gyökere – ּוִמִּגְזַרת
 – ְוֵכן ַקְצֵוי ֶאֶרץ – Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek.”267 [(jáchogu) ָיחֹוּגּו]„
Hasonlóan: [a ַקְצֵוי (kácvé) a] ַקְצֵוי ֶאֶרץ (kácvé erec)268 [„a föld sarkai” kifejezésben] – 
 .ered [szóból] (káce) ָקֶצה a – ִמִּגְזַרת ָקֶצה

 Ahogy [Jismáél] – ֵּכיָון ֶׁשָּקַרב ָלמּות – és leült vele szemben.269 – ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד
közeledett ahhoz, hogy meghaljon, – הֹוִסיָפה ְלִהְתַרֵחק – [Hágár] egyre távolabb 
húzódott tőle.270 

 
ִהים ֶאל ָהָגר ִמן הַ  ִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַא ֱא  ,ָּׁשַמִים ַוֹּיאֶמר ָלּה ַמה ָּל ָהָגרַוִּיְׁשַמע ֱא

ִהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם  )יז, כאבראשית (. ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱא

                                                 
260 A ִּכְמַטֲחֵוי (kimtáchávé) többes szám – „mint íjlövések.” 
261 Szánhedrin 46a. 
 ”.rokon kifejezés – „aki meglőtte :(sehitiách) ֶׁשִהִּטיחַ  262
263 Mivel  ָהחָ ט  a szó gyökere, hogyan kerül bele a váv? 
264 Énekek éneke 2:14. 
265 Látjuk tehát, hogy a szó gyökerében –  ָאגָ ח  – nincs váv, néha mégis felvesz egy váv-ot a 

 .alakban (chágvé) ַחְגֵוי
266 Jesájá 19:17. 
267 Zsoltárok 107:27. 
268 Uo. 65:6. 
269 Miért ismétli ezt a szöveg? 
270 Vagyis azért ismétel a szöveg, hogy ezzel érzékeltesse a távolodást. 
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És Isten meghallotta a fiú hangját és megszólította Isten angyala Hágárt 
az égből és mondta neki: „Mi bajod, Hágár? Ne félj, mert meghallotta 
Isten a fiú hangját ott, ahol van. (1Mózes 21:17.) 

ֶׁשָּיֶפה  – ,Ebből [arra következtetünk] – ִמַּכאן – a fiú hangját.271 – ֶאת קֹול ַהַּנַער
 mint – ִמְּתִפַּלת ֲאֵחִרים ָעָליו – ,hogy a beteg ember imája hatékonyabb – ְּתִפַּלת ַהחֹוֶלה
mások imája, [akik] érte [imádkoznak], – ְוִהיא קֹוֶדֶמת ְלִהְתַקֵּבל – és hamarabb 
meghallgatásra talál. 

 jelen [Azaz] – ְלִפי ַמֲעִׂשים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַעְכָׁשו – .ott, ahol van – ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם
cselekedetei alapján – הּוא ִנּדֹון – ítéltetik meg – א ְלִפיְו  – és nem az alapján, –  ַמה
 Az – ְלִפי ֶׁשָהיּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְמַקְטְרִגים – .amit a jövőben fog tenni – ֶּׁשהּוא ָעִתיד ַלֲעׂשֹות
angyalok ugyanis hevesen tiltakoztak [Jismáél] ellen, – ְואֹוְמִרים – mondván: –  ִרּבֹונֹו
ְלָהִמית  – annak, akinek az utódai a jövőben – ִמי ֶׁשָעִתיד ַזְרעוֹ  – ,Világ Ura„ – ֶׁשל עֹוָלם
 Te – ַאָּתה ַמֲעֶלה לֹו ְּבֵאר – ,szomjhalálát okozzák majd gyermekeidnek – ָּבֶני ַּבָּצָמא
kutat akarsz biztosítani?” – ְוהּוא ְמִׁשיָבם – Ő pedig így válaszol nekik: –  ָו ַמה הּואַעְכׁש  – 
„De mi ő most, – ַצִּדיק אֹו ָרָׁשע – igaz vagy gaz?” – ָאְמרּו לֹו ַצִּדיק – Ők azt felelik Neki: 
„Igaz.”272 – ָאַמר ָלֶהם – [Mire] Ő így felel nekik: –  ְֹלִפי ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ַעְכָׁשו ֲאִני ָּדנו – „Jelen 
cselekedetei alapján ítélem meg őt.” – ְוֶזהּו ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם – Ezt jelenti az „ahol van”.  

ְּכֶׁשִהְגָלם  – ?Hol szomjaztatták halálra Izraelt – ְוֵהיָכן ֵהִמית ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַּבָּצָמא –
 – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,akkor [történt], amikor Nevuchádnecár száműzte őket [Ez] – ְנבּוַכְדֶנַצר
amint írva van: – ַמָּׂשא ַּבֲעָרב ְוגֹוֵמר – „Fenyegető jövendölés Arábia ellen: … –  ִלְקַראת
ְּכֶׁשָהיּו מֹוִליִכין אֹוָתם ֵאֶצל  – hozzatok vizet a szomjazónak srb.”273 – ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים ְוגֹוֵמר
 Amikor [a babiloniak] az arabok [:Ezek a versek a következőkre utalnak] – ַעְרִבִּיים
[földjének] közelében vezették [a zsidókat], – שֹוֵביֶהם ְ  az izraeliták – ָהיּו ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים 
így szóltak fogvatartóikhoz: – ְּבַבָּקָׁשה ִמֶּכם הֹוִליכּונּו – „Kérünk titeket, vigyetek oda 
minket –  ֵָעאלֵאֶצל ְּבֵני דֹוֵדנּו ִיְׁשמ  – nagybátyánknak, Jismáélnek leszármazottaihoz, – 
אֹוְרחֹות  – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,ők meg fognak könyörülni rajtunk – ִויַרֲחמּו ָעֵלינּו
 ne úgy [de ezt] – ַאל ִּתְקֵרי ּדֹוָדִנים – karavánjai;”274 [(dedánim) ְּדָדִנים] Dedán„ – ְּדָדִנים
olvasd, hogy ּדֹוָדִנים (dedánim) [Dedaniták], – ֶאָּלא ּדֹוִדים – hanem [úgy, hogy] ּדֹוִדים 
(dodim) [rokonok]. – ְוֵאּלּו יֹוְצִאים ִלְקָראָתם – [Mire aztán a jismáeliták] kimentek 
[eléjük], hogy fogadják őket, –  ַּוֵמִביִאין ָלֶהם ָּבָׂשר ְוָדג ָמלּוח – és vittek nekik sózott húst 
meg halat – ְונֹודֹות ְנפּוִחים – és levegővel felfújt víztömlőket. –  ִּכְסבּוִרים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמֵלִאים
 és – ּוְכֶׁשַּמְכִניסֹו ְלתֹו ִּפיו – ,Az izraeliták azt hitték, hogy vízzel vannak tele – ַמִים
amikor valamelyikük a szájához emelt [egy ilyen tömlőt] –  ֹּופֹוְתחו – és kinyitotta, – 
 .és ő meghalt – ּוֵמת – ,a [benne lévő] levegő behatolt a testébe – ָהרּוַח ִנְכֶנֶסת ְּבגּופוֹ 

                                                 
271 Hágár hangosan sírt, Isten mégis a fiú hangját hallotta meg! 
272 Noha Rási korábban azt mondta, hogy Jismáél rossz útra tért (9. vers). 
273 Jesájá 21:13-14. 
274 Uo. 
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 )יח, כאראשית ב(. ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו ,קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵד ּבוֹ 

Kelj föl, vedd föl a fiút, fogd meg erősen kezeddel őt, mert nagy néppé 
teszem őt. (1Mózes 21:18.) 

 
ִהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים . ַוֵּתֶל ַוְּתַמֵּלא ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער ,ַוִּיְפַקח ֱא

  )יט, כאבראשית (

És megnyitotta Isten szemeit (Hágárnak) és látott egy kutat vízzel; 
odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút. (1Mózes 21:19.) 

 
ִהים ֶאת ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל   )כ, כאבראשית (. ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי ֹרֶבה ַקָּׁשת ,ַוְיִהי ֱא

És Isten a fiúval volt s az nőtt; letelepedett a pusztában és íjas vadász 
lett. (1Mózes 21:20.) 

 olyasvalaki, aki íjjal [(rove) רֹוֶבה A] – יֹוֶרה ִחִּצים ַּבֶּקֶׁשת – .íjas vadász – רֹוֶבה ַקָּׁשת
nyilakat lő ki. 

 ez] – ְּכמֹו ַחָּמר – ,A foglalkozása miatt nevezik így – ַעל ֵׁשם ָהֻאָּמנּות – .íjas – ַקָּׁשת
ugyanolyan,] mint a ַחָּמר (chámár) [öszvérhajcsár], – ַּגָּמל – a ַּגָּמל (gámál) 
[tevehajcsár] – ַצָּיד – [vagy] a ַצָּיד (cájád) [vadász]. – ן ֻמְדֶּגֶׁשת"ְלִפיָכ ַהִּׁשי  – 
Következésképp a ש (sin)-ben van egy dages.275 – ָהָיה יֹוֵׁשב ַּבִּמְדָּבר – [Jismáél] a 
pusztában fog lakni, – ּוְמַלְסֵטם ֶאת ָהעֹוְבִרים – és kifosztja az arrajárókat. – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר – 
Erre utal [a vers], amikor azt mondja: – ָידֹו ַבֹּכל ְוגֹוֵמר – „keze mindenki ellen lesz, 
stb.”276 

 
  )כא, בראשית כא( .ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִאָּׁשה ִאּמוֹ  לוֹ  ַוִּתַּקח ,ָּפאָרן ְּבִמְדַּבר ֶׁשבַוּיֵ 

Lakott Párán vadonában és anyja feleséget vett neki Egyiptom 
országából. (1Mózes 21:21.) 

קֹום ִמְּמ  – Egyiptom országából. [Miért éppen Egyiptomból?]… – ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים
ְוָלּה  – :mint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,Arról a helyről, ahol [Hágár] nevelkedett – ִּגּדּוֶליהָ 
 – ַהְינּו ְּדָאְמֵרי ֱאיָנֵׁשי – És volt neki egy egyiptomi szolgálója.”277„ – ִׁשְפָחה ִמְצִרית ְוגֹוֵמר
Ez az értelme a [következő] szállóigének: –  ֹק חּוְטָרא ַלֲאִויָראְזרו  – „Dobj fel egy botot a 
levegőbe, – ַאִעָּקֵריּה ָקֵאי – s az visszatér forrásához.” 

                                                 
275 A dáges [pont] egy betűben nyelvtani változatot jelöl. A Rási által hozott három 

példában a középső gyökérbetű szintén dáges-t kap. 
276 Fentebb 16:12. 
277 Uo. 16:1. 
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ִהים ִעְּמ ְּבֹכל ֲאֶׁשר  ,ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל ַאְבָרָהם ֵלאֹמר ֱא

 )בכ, כאבראשית (. ַאָּתה ֹעֶׂשה

És történt azon időben, szólt Avimelech és Pikól, seregének kapitánya, 
Ábrahámhoz, mondván: „Isten veled van mindenben, amit teszel, 
(1Mózes 21:22.) 

ִהים ִעְּמ ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשכּוַנת ְסדֹום  – ,Mert látták – ְלִפי ֶׁשָראּו – .Isten veled van – ֱא
לֹוםְלׁשָ   – hogy épségben hagyta el Szodoma környékét – ְוִעם ַהְּמָלִכים ִנְלַחם – és, hogy 

csatázott a királyokkal –  ְֹוָנְפלּו ְבָידו – és legyőzte őket – ְוִנְפְקָדה ִאְׁשּתֹו ִלְזקּוָניו – és, 
hogy a felesége [Ábrahám] idős kora dacára [gyermeket] fogant. 

 
ִהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמ ַּתֲעֶׂשה  ,ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא

 )כג, כאבראשית (. ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה

...most tehát esküdj meg nekem itten Istenre, hogy nem leszel hamis 
sem hozzám, sem fiamhoz, sem unkámhoz. A jóindulat szerint, amellyel 
én cselekedtem veled, cselekedj majd te is velem és az országgal, 
amelyben tartózkodtál.” (1Mózes 21:23.) 

ָאב ַעל ַהֵּבןַעד ַּכאן ַרֲחֵמי הָ  – .sem fiamhoz, sem unokámhoz – ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִדי  – 
Eddig278 terjed egy apának a fia iránt [érzett] szeretete.279 

 A jóindulat szerint, amellyel én – ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמ ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי
cselekedtem veled, cselekedj majd te is velem. – ֶׁשָאַמְרִּתי ְל – „Amikor azt 
mondtam neked: – ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶני – »Íme országom előtted van.«”280 

 
  )כד, כאבראשית (. ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבעַ 

És mondta Ábrahám: Én esküszöm! (1Mózes 21:24.) 

 
, כאבראשית (. י ֲאִביֶמֶלַעל ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבדֵ  ,ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶל

  )כה

És Ábrahám szemrehányást tett Avimelechnek a kút miatt, amelyet 
elraboltak Avimelech szolgái. (1Mózes 21:25.) 

 Vitája volt vele [:Jelentése] – ִנְתַוַּכח ִעּמֹו ַעל ָּכ – .szemrehányást tett – ְוהֹוִכחַ 
erről [a kérdésről]. 

                                                 
278 Ti. az unokák generációjáig. 
279 Onnantól kezdve a fiú szeretetében öröklődik tovább az apa szeretete. 
280 Fentebb 20:15. 
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א ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה א ָׁשַמְעִּתי  ,ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל  א ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי  ְוַגם ַאָּתה 

  )כו, כאבראשית (. ִּבְלִּתי ַהּיֹום

És mondta Ávimelech: Nem tudom ki tette ezt a dolgot, te sem adtad 
tudtomra és én nem is hallottam, csak ma. (1Mózes 21:26.) 

 
  )כז, כאבראשית (. ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית ,ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֹצאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶל

És Ábrahám vett juhot és marhát és Ávimelechnek adta és ők ketten 
kötöttek szövetséget. (1Mózes 21:27.) 

 
  )כח, כאבראשית (. ב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת ַהֹּצאן ְלַבְּדֶהןַוַּיּצֵ 

És Ábrahám külön állította a hét juhbárányt. (1Mózes 21:28.) 

 
, כאבראשית (. ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה ,ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל ַאְבָרָהם

  )כט

És mondta Ávimelech Ábrahámnak: Mire való ez a hét juhbárány, melyet 
különállítottál? (1Mózes 21:29.) 

 
. ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהֹּזאת ,ַוֹּיאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי

  )ל, כאבראשית (

Erre azt mondta: „A hét bárányt fogadd kezemből azért, hogy 
tanúbizonyságul szolgáljon nekem, hogy én ástam ezt a kutat!” (1Mózes 
21:30.) 

 .Ez – ֹזאת – .hogy tanúbizonyságul szolgáljon nekem – ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִלי
שֹון ֵעדּות ֶׁשל ְנֵקָבה – tanúbizonyságul – ְלֵעָדה ְ  – [A ְלֵעָדה (löédá)] a „tanú” 

nőnemű alakja, – ְּכמֹו ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה – mint a „legyen [ֵעָדה (édá)] tanú az oszlop”281 
[szövegrészben]. 

 ְמִריִבים ָהיּו ָעֶליָה רֹוֵעי ֲאִביֶמֶל – .hogy én ástam ezt a kutat – ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר
– Ávimelech pásztorai vitatkoztak [a kútról], –  ְָואֹוְמִרים ֲאַנְחנּו ֲחַפְרנּוה – azt mondták: 
„Mi ástuk.” – ָאְמרּו ֵּביֵניֶהם – Megállapodtak egymás között, – ָּכל ִמי ֶׁשִּיְתָרֶאה ַעל ַהְּבֵאר – 
hogy bárki jelenjék is meg a kútnál, –  ְֹוַיֲעלּו ַהַּמִים ִלְקָראתו – ha a víz szintje 
megemelkedik felé, – ֶׁשּלֹו ִהיא – akkor övé [a kút]. – ְוָעלּו ִלְקַראת ַאְבָרָהם – És [a víz] 
Ábrahám felé emelkedett. 

                                                 
281 Lentebb 31:52. 
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  )אל, כאבראשית (. ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם ,ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע

Azért nevezte azt a helységet Beér-Sevának, mert ott esküdtek 
mindketten. (1Mózes 21:31.) 

 
בראשית (. ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶל ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ,ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע

  )לב, כא

És szövetséget kötöttek Beér-Sevában; azután fölkerekedett Ávimelech 
és Fichól, az ő hadvezére visszatértek a filiszteusok földjére. (1Mózes 
21:32.) 

 
  )לג, כאבראשית (. ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ֵאל עֹוָלם ,ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע

És Ábrahám egy tamariszk fát ültetett Beér Sevában és szólította ott az 
Örökkévalót, az örök Istent. (1Mózes 21:33.) 

ַרב  – tamariszk fát (esel)... [Miért lényeges ennek az emesélése?]… – ֵאֶׁשל
 Egyikük – ַחד ָאַמר ַּפְרֵּדס – .Ráv és Smuél [véleménye eltér erről a kérdésről] – ּוְׁשמּוֵאל
azt mondja, hogy ez valójában egy gyümölcsfa volt, –  ְלָהִביא ִמֶּמּנּו ֵּפרֹות ְלאֹוְרִחים
 onnan vittek gyümölcsöt a [melynek ültetése azért volt fontos, mert] – ַּבְּסֻעָּדה
vendégek étkezéséhez, – ְוַחד ָאַמר ּפּוְנָּדק ְלַאְכַסְנָיא ּובֹו ָּכל ִמיֵני ֵּפרֹות – másikuk szerint [az 
„ésel” szó itt nem a tamariszk fát jelenti, hanem ez] egy vendégház, ahol sokféle 
gyümölcs volt található. – ּוָמִצינּו ְלׁשֹון ְנִטיָעה ְּבֹאָהִלים – Az „ültetés” szót pedig 
sátrakkal kapcsolatban [másutt is] találjuk, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:282 –  ִַּטע ָאֳהֵלי ְוי
 ”.Felállítja pompás sátrát„ – ַאַּפְדנוֹ 

 – ַעל ְיֵדי אֹותו ֵאֶׁשל – ...és szólította ott [az Örökkévalót]… – ַוִּיְקָרא ָׁשם ְוגֹוֵמר
[Azaz] annak az eselnek, vendéglátásnak a segítségével –  ִנְקָרא ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 az egész – ֱאלֹוַּה ְלָכל ָהעֹוָלם – a Szent, áldassék, Neve „Isten”-nek neveztetett – הּוא
világ számára; – ְלַאַחר ֶׁשאֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים – mert miután a vendégek ettek és ittak, – 
י ְלִמ  – ,Áldjátok Azt„ – ָּבְרכּו – :mindig azt mondta nekik [Ábrahám] – אֹוֵמר ָלֶהם
 Azt – ְסבּוִרים ַאֶּתם ֶׁשִּמֶּׁשִּלי ֲאַכְלֶּתם – .Akinek ételéből ettetek – ֶׁשֲאַכְלֶּתם ִמֶּׁשּלוֹ 
hihetnétek, hogy az én ételemet ettétek, – ִמֶּׁשל – [holott valójában] Azéból, –  ִמי
 ”.ettetek – ֲאַכְלֶּתם – ,Aki szavával létrehozta a világot – ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם

 
 )לד, כאבראשית (. ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים

És Ábrahám sok ideig tartózkodott a filiszteusok földjén. (1Mózes 21:34.) 

                                                 
282 Dániel 11:45. 
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 hosszabb [Itteni tartózkodása] – ְמֻרִּבים ַעל ֶׁשל ֶחְברֹון – .sok ideig – ָיִמים ַרִּבים
volt, mint a chevroni. – 25 – ְּבֶחְברֹון ָעָׂשה ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה évet töltött el 
Chevronban, – ְוַכאן ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש – itt [ti. Beér Sevában] pedig 26 [évet]. –  ֶׁשֲהֵרי ֶּבן
 amikor elhagyta – ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן – ,Ugyanis hetvenöt éves volt – ִׁשְבִעים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ָהָיה
Cháránt, – אֹוָתּה ָׁשָנה ַוָּיֹבא ַוֵּיֶׁשב ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא – [és még] ugyanabban az évben [történt, 
hogy]: „letelepedett Mamré terebintusai mellé.”283 – א ָמִצינּו קֹוֶדם ָלֵכן ֶׁשִּנְתַיֵּׁשב  – ֶׁש
Korábban ugyanis nem találunk [arra való utalást], – ֶאָּלא ָׁשם – hogy ezen kívül 
bárhol [máshol] lakott volna. – ֶׁשְּבָכל ְמקֹומֹוָתיו – Ugyanis minden más [tartózkodási] 
helyén –  ַָהָיה ְּכאֹוֵרח – csupán afféle vendég volt, – חֹוֶנה ְונֹוֵסַע ְוהֹוֵל – aki megáll 
pihenni, utazik, majd továbbáll. – ֶׁשֶּנֱאַמר ַוַּיֲעבֹור ַאְבָרם – amint írva van: „Áthaladt 
Ábrám,”284 – ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם – „És onnan továbbment,”285 –  ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם
א  – Éhség volt az országban és Ábrám lement Egyiptomba.”286„ – ִמְצַרְיָמה ּוְבִמְצַרִים 
ָׁשה ֳחָדִׁשים  – ,csupán három hónapot töltött Egyiptomban [Ábrahám] – ָעָׂשה ֶאָּלא ְׁש
 Közvetlenül – ִמָּיד ַוֵּיֶל ְלַמָּסָעיו – a fáraó ugyanis elküldte onnét.287 – ֶׁשֲהֵרי ִׁשְּלחֹו ַּפְרֹעה
[ezt követően]: „továbbutazott,”288 –  ֵֶׁשב ְּבֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹוןַעד ַוָּיֹבא ַוּי  – mígnem: 
„eljutott és letelepedett Mamré terebintusai mellé, mely Chebronban van,”289 –  ָׁשם
ָּׁשם ַאְבָרָהםִמָּיד ַוִּיַּסע ִמ  – .ahol Szodoma feldúlásáig tartózkodott – ָיַׁשב ַעד ֶׁשֶּנֶהְפָכה ְסדֹום  
– Közvetlenül [ezt követően]: „Ábrahám pedig elvonult onnan,”290 –  ִמְּפֵני ּבּוָׁשה ֶׁשל
 és megérkezett a – ּוָבא ְלֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים – ,mivel szégyellte magát Lót miatt – לֹוט
filiszteusok földjére. –  ָהּוֶבן ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה ָהי  – Kilencvenkilenc éves volt [ekkor], – 
ָּבאּו ֶאְצלֹו  – mert a körülmetélését követő harmadik napon – ֶׁשֲהֵרי ַּבְּׁשִליִׁשי ְלִמיָלתוֹ 
 Ez összesen 25 év – ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה – .látogatták meg az angyalok – ַהַּמְלָאִכים
[azóta, hogy elhagyta Cháránt]. – ְוַכאן ְּכִתיב ָיִמים ַרִּבים – És mivel itt az áll, hogy „sok 
ideig,” – ְמֻרִּבים ַעל ָהִראׁשֹוִנים – [ez azt jelenti,] hogy tovább, mint korábban, 
[Chevronban]. – א ָבא ַהָּכתּוב ִלְסּתֹום  A Szentírásnak nem az a szándéka, hogy – ְו
homályos, – ֶאָּלא ְלָפֵרׁש – hanem az, hogy világos legyen; –  ְוִאם ָהיּו ְמֻרִּבים ֲעֵליֶהם ְׁשֵּתי
ָהָיה  – ,és ha [a „sok ideig”] kettő vagy több év lenne [és nem egy] – ָׁשִנים אֹו יֹוֵתר
 – ְוַעל ָּכְרֲח – .akkor [a Szentírás] ezt egyértelmű [formában] közölte volna – ְמָפְרָׁשם
[Ezért hát] azt kell mondanunk, – ֵאיָנם ְיֵתִרים יֹוֵתר ִמָּׁשָנה – hogy [a „sok idő”] nem 
haladta meg többel [a chevroni tartózkodást], mint egy évvel, – ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ָׁשָנה – 

                                                 
283 Fentebb 13:18. 
284 Uo. 12:6. 
285 Uo. 8. 
286 Uo. 10. 
287 Uo. 20. 
288 Uo. 13:3. 
289 Uo. 18. 
290 Uo.20:1. 
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ami összesen 26 év. –  ָם ְוָחַזר ְלֶחְברֹוןִמָּיד ָיָצא ִמּׁש  – Közvetlenül [ezt követően] 
eltávozott innét és visszatért Chevronba. –  ְואֹוָתּה ָׁשָנה ָקְדָמה ִלְפֵני ֲעֵקָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק ְׁשֵּתים
ֶדר ָּכ ְׁשנּוָיה ְּבסֵ  – .Ez az év Izsák megkötözését tizenkét évvel előzte meg – ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים
 A Széder Olámból.291 – עֹוָלם

 
ִהים ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי  .ִהֵּנִני ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ,ַאְבָרָהם ֶאת ִנָּסה ְוָהֱא

  )א, בראשית כב(

És történt ezek után, hogy Isten megkísértette Ábrahámot és szólt 
hozzá: „Ábrahám!” És ő felelt: „Itt vagyok”. (1Mózes 22:1.) 

 Egyes – ֵיׁש ֵמַרּבֹוֵתינּו אֹוְמִרים – És történt ezek után...292 – ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
bölcseink azt mondják, – ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל ָׂשָטן – hogy ez az eset „A Sátán szavait 
követően történt, –  ְואֹוֵמרֶׁשָהָיה ְמַקְטֵרג  – aki vádlón azt mondta [az Örökkévalónak], 
 ,Mindazon lakomák közül, amelyeket Ábrahám készített« – ִמָּכל ְסֻעָּדה ֶׁשָעָׂשה ַאְבָרָהם –
א ִהְקִריב ְלָפֶני –  – nem áldozott Neked – ַּפר ֶאָחד אֹו ַאִיל ֶאָחד – egyetlen bikát vagy 
kost sem.« –  ָֹאַמר לו – Az Örökkévaló erre így válaszolt neki: –  ְּכלּום ָעָׂשה ֶאָּלא ִּבְׁשִביל
 – ִאּלּו ָהִייִתי אֹוֵמר לוֹ  – ?Cselekedett-e [Ábrahám] bármit is másért, mint a fiáért« – ְּבנוֹ 
Mégis, ha arra kérném őt: – א ָהָיה ְמַעֵּכב  ,”!Áldozd fel őt nekem„ – ְזַבח אֹותֹו ְלָפַני 
nem utasítana vissza.«”  

ַאַחר ְּדָבָריו ֶׁשל  – :Mások azt mondják, [hogy ez a következőre utal] – ְוֵיׁש אֹוְמִרים –
 aki azzal kérkedett – ֶׁשָהָיה ִמְתָּפֵאר ַעל ִיְצָחק – ”,Ismáél szavait követően„ – ִיְׁשָמֵעאל
Izsák előtt, –  ֶׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהׁש ָּמל ֶּבן ְׁש  – hogy őt, [Ismáélt,] tizenhárom éves korában 
metélték körül, – א ִמָחה  Izsák erre így – ָאַמר לֹו ִיְצָחק – .és ő nem ellenkezett – ְו
válaszolt neki: – ְּבֵאֶבר ֶאָחד ַאָּתה ְמָיְרֵאִני – „Egyetlen testrésszel [annak feláldozásával] 
akarsz félelmet kelteni bennem? – ִאּלּו ָאַמר ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – Ha az Örökkévaló azt 
mondaná nekem: – א ָהִייִתי ְמַעֵּכב  Áldozd fel magad Nekem!«, én« – ְזַבח ַעְצְמ ְלָפַני 
nem utasítanám vissza.” 

ְלׁשֹון  – ;Ez a jámborak válasza – ָּכ ִהיא ֲעִנָּיָתם ֶׁשל ֲחִסיִדים – .Itt vagyok… – ִהֵּנִני
 .az alázatosság és szolgálatkészség kifejezése293 – ֲעָנָוה הּוא ּוְלׁשֹון ִזּמּון

 
ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם  ,ָּיהַוֹּיאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶל ְל ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִר 

 )ב, כבבראשית (. ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי

                                                 
291 1. fejezet. 
292 Az előző Rási-kommentárból azt tudtuk meg, hogy Izsák feláldozása tizenkét évvel azt 

követően történt, hogy Ábrahám elhagyta Beér Sevát. Akkor mire utal a „történt ezek 
után”, ami egy közvetlen időbeli következésre utal? 

293 Mintha csak azt mondaná az ember: „Kész vagyok megtenni bármit, amit kérsz tőlem.” 
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És szólott hozzá: „Vedd egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz és menj el 
Mórija földjére és áldozd fel őt égőáldozatul a hegyek egyikén, amelyet 
majd mondok neked.” (1Mózes 22:2.) 

 a kérés kifejező (ná) ָנא A – ֵאין ָנא ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה – .vedd [Kérlek] – ַקח ָנא
[szava]. –  ָֹאַמר לו – [Isten] azt mondta neki: – ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ֲעמֹוד ִלי ְּבֶזה ַהִּנָּסיֹון – „Kérlek 
téged, álld ki ezt a próbát, – א ֹיאְמרּו ֶׁש  – nehogy azt mondják, –  א ָהָיה ָהִראׁשֹונֹות 
 ”.hogy az első [próbák] nem voltak valódi [próbák] – ָבֶהן ַמָּמׁש

 azt felelte: „Két fiam [Ábrahám] – ָאַמר לֹו ְׁשֵני ָבִנים ֵיׁש ִלי – fiadat.294 – ֶאת ִּבְנ
van.” – ָאַמר לֹו ֶאת ְיִחיְד – [Isten erre] azt mondta neki: „Egyetlen [fiad].” –  ָֹאַמר לו – 
[Ábrahám erre] azt felelte: –  ֶֹזה ָיִחיד ְלִאּמו – „Ez [is] egyetlen [fia] az anyjának –  ְוֶזה
 azt [Isten] – ָאַמר לֹו ֲאֶׁשר ָאַהְבּתָ  – ”.és a másik [is] egyetlen [fia] az anyjának – ָיִחיד ְלִאּמוֹ 
mondta neki: „Akit szeretsz.” – ָאַמר לֹו ְׁשֵניֶהם ֲאִני אֹוֵהב – „Mindkettőt szeretem,” 
felelte. – ָאַמר לֹו ֶאת ִיְצָחק – Ekkor azt mondta [Isten]: „Izsákot!” –  א ִגָּלה לֹו ְוָלָּמה 
א ְלַעְרְּבבֹו ִּפְתאֹום – ?Miért nem árulta el neki rögtön, [hogy kire gondol] – ִמְּתִחָּלה  – ֶׁש
Nehogy hirtelen megzavarja, – ְוָתזּוַח ַּדְעּתֹו ָעָליו ְוִתָּטֵרף – nehogy megrémüljön és 
megtébolyodjon.295 – ּוְכֵדי – És azért is, – ְלַחֵּבב ָעָליו ֶאת ַהִּמְצָוה – hogy annál 
értékesebb legyen a micva [Ábrahám számára] – ְוִלֵּתן לֹו ָׂשָכר – és megjutalmazhassa 
[Ábrahámot] – ַעל ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור – minden egyes kifejezésért.296 

ְוֵכן ְּבִדְבֵרי  – .Jeruzsálemre [utal] [Ez] – ְירּוָׁשַלִים – .Mórija földjére – ֶאֶרץ ַהּמֹוִרָּיה
 Azután elkezdte építeni„ – ִלְבנֹות – :A Krónikák könyvében297 is [ez áll] – ַהָּיִמים
[Salamon az Örökkévaló] – ִּבירּוָׁשַלִים ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה' ֶאת ֵּבית ה  – házát Jeruzsálemben, a 
Mórija-hegyen.” – ְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו – Bölcseink úgy magyarázták, [hogy azért nevezik 
így], – ֵׁשם ֶׁשִּמָּׁשם הֹוָרָאה ַעל  – mert a tanítás298 [vagyis a Tóra] onnét – יֹוְצָאה ְלִיְׂשָרֵאל – 
hirdettetik Izraelnek.299 –  ְֹואּוְנְקלּוס ִּתְרְּגמו – Onkelosz a fordítását –  ַעל ֵׁשם ֲעבֹוַדת
ֵנְרְּד ּוְׁשָאר ְּבָׂשִמיםֶׁשֵּיׁש ּבֹו מֹור  – ,arra az illatáldozatra alapozza – ַהְּקֹטֶרת  – amely 
mirhát300, nárdust és egyéb fűszereket tartalmaz. 

א ָאַמר לֹו ְׁשָחֵטהּו – .áldozd fel őt – ְוַהֲעֵלהּו  – [Isten] nem azt mondta neki: 
„Vágd le őt!” –  ֹא ָהָיה ָחֵפץ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלָשֳחטו  ,mivel Isten nem akarta – ְלִפי ֶׁש
hogy [Izsák] meghaljon, – ֶאָּלא ְלַהֲעלֹותֹו ָלָהר – csupán azt, hogy [Ábrahám] felhozza 

                                                 
294 Miért nem rögtön azt mondta: „Vedd Izsákot”? 
295 És aztán azt mondhassák, hogy Ábrahám csak azért egyezett bele, hogy feláldozza a fiát, 

mert megbomlott az elméje. 
296 Amellyel ennek az áldozatnak a nagyságát hangsúlyozta Isten Ábrahám számára. 
297 2Krónikák 3:1. 
298 Ez a magyarázat a ּמֹוִרָּיה (morijá) szót rokonságba hozza a מֹוָרא (more) [tanító] szóval. 
299 A Szanhderinnek a Templom-hegyen van a székhelye. 
ִרָּיהּמוֹ  300  (morijá) a מֹור (mor)-ból [mirha]. 
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őt a hegyre, – ַלֲעׂשֹותֹו עֹוָלה – és égő-áldozatként301 felajánlja. – ּוִמֶּׁשֶהֱעָלהּו – Mihelyst 
felhozta [a hegyre], – ָאַמר לֹו הֹוִריֵדהּו – [Isten] azt mondta neki: „Vigyed le.”302 

 Isten az – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְתֵהא ַהַּצִּדיִקים – a hegyek egyikén.303 – ַאַחד ֶהָהִרים
igazakat [először] bizonytalansággal tölti el304, – ְוַאַחר ָּכ ְמַגֶּלה ָלֶהם – és [csupán] 
később árulja el [a szándékát]. – ְוָכל ֶזה – Mindezt abból a célból, – ְּכֵדי ְלַהְרּבֹות ְׂשָכָרן – 
hogy [aztán] annál nagyobb legyen a jutalmuk. –  ְָוֵכן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּך – 
Hasonlóan: „az országba, amelyet mutatok neked,”305 – ְוֵכן ְּביֹוָנה – és ugyanígy 
Jonával kapcsolatban is:306 – ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה – „hirdesd ott [azt] az 
üzenetet.”307 

 
 ֲעֵצי ַוְיַבַּקע ,ְּבנוֹ  ִיְצָחק ְוֵאת ִאּתוֹ  ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם
ִהים לוֹ  ָאַמר רֲאׁשֶ  ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶל ַוָּיָקם ֹעָלה   )ג, בראשית כב(. ָהֱא

Fölkelt Ábrahám kora reggel, fölnyergelte szamarát, vett két legényt 
maga mellé és fiát, Izsákot; és fát hasogatott az égőáldozathoz, azután 
fölkelt, és elindult arra a helyre, amelyről Isten szólott neki. (1Mózes 
22:3.) 

 .Igyekezett teljesíteni a parancsot – ִנְזָּדֵרז ַלִּמְצָוה – ...Fölkelt – ַוַּיְׁשֵּכם
א ִצָּוה ְלֶאָחד ֵמֲעָבָדיו – ,ő maga – הּוא ְבַעְצמוֹ  – ...fölnyergelte… – ַוַּיֲחֹבׁש  és – ְו

nem az egyik szolgáját utasította, hogy megtegye, –  ַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרהֶׁשָהַאֲהָבה ְמ  – mert 
„A szeretet miatt az ember figyelmen kívül hagyja a konvenciókat.” [Vagyis nem 
volt helyénvaló, hogy Ábrahám ilyen alantas tevékenységeket végezzen, ő Isten 
iránti szeretettől vezéreltetve mégis megtette ezt.] 

יוֶאת ְׁשֵני ְנָעָר   – …két legényt... – ִיְׁשָמֵעאל ֶוֱאִליֶעֶזר – Ismáélt és Eliezert, –  ֶׁשֵאין
א ְׁשֵני ֲאָנִׁשים – ugyanis egy nagyra becsült személy nem – ָאָדם ָחׁשּוב ַרַּׁשאי  ָלֵצאת ַלֶּדֶר ְּב
– utazhat két ember [kísérete] nélkül, –  ְִנָקָביוֶׁשִאם ִיְצָטֵר ָהֶאָחד ל  – mert így ha az 
egyiknek el kell végeznie a szükségét, – ְוִיְתַרֵחק – és ezért eltávolodik egy bizonyos 
távolságra, –  ִֹיְהֶיה ַהֵּׁשִני ִעּמו – még akkor is ott marad vele a másik. 

 (vöcálách) ְוַצַּלח Onkelosz ezt a – ַּתְרּגּום ְוַצַּלח – ...hasogatott [fát]… – ַוְיַבַּקע
szóval fordítja, – ְּכמֹו ְוָצְלחּו ַהַּיְרֵּדן – mint [abban a versben, hogy] ְוָצְלחּו (vöcálchu) 

                                                 
301 Olyan áldozat, amelyet teljesen elégetnek az oltáron. 
302 Azaz vissza. 
303 Miért nem árulta el az Örökkévaló rögtön, hogy melyik hegyen? 
304 Mivel nem mondja meg Ábrahámnak, melyik hegyre gondol. 
305 Fentebb 12:1. 
306 Joná 3:2. 
307 Isten nem árulta el neki rögtön, mit hirdessen. 
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[átkeltek] a Jordánon,”308 –  ְַלׁשֹון ִּבּקּוע – ez a kifejezés hasítás-t jelent, – א ְּבַלַעז"פינדר  
– ófranciául: fendre. 

 
 )ד, כבבראשית (. ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרֹחקּבַ 

A harmadik napon felemelte Ábrahám szemét és megpillantotta távol azt 
a helyet. (1Mózes 22:4.) 

ַהְראֹותֹו ִמָּידָלָמה ֵאַחר ִמּלְ  – .A harmadik napon – ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  – Miért 
késlekedett [Isten] azonnal megmutatni neki? – א ֹיאְמרּו  Hogy az emberek ne – ְּכֵדי ֶׁש
mondhassák, – ֲהָממֹו ְוִעְרְּבבֹו ִּפְתאֹום – hogy [az Örökkévaló] hirtelen elképesztette és 
összezavarta [Ábrahámot], – וֹ ְוָטַרף ַּדְעּת  – és ő megtébolyodott, –  ְוִאּלּו ָהָיה לֹו ָׁשהּות
א ָהָיה עֹוֶׂשה – ,mert ha lett volna ideje elgondolkodni a dolgon – ְלִהָּמֵל ֶאל ִלּבוֹ   – 
akkor nem tette volna meg. 

ׁשּור ַעל ָרָאה ָעָנן קָ  – .és megpillantotta távol azt a helyet – ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום
 .Meglátott egy felhővel borított hegyet – ָהָהר

 
ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה  ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ֹּכה

 )ה, כבבראשית (. ֲאֵליֶכם

Ekkor szólt Ábrahám legényeihez: „Maradjatok ti itt a szamárral, én és a 
fiú elmegyünk oda, imádkozunk és visszatérünk hozzátok. (1Mózes 22:5.) 

 arra a – ַלָּמקֹום ֲאֶׁשר ְלָפֵנינּו – ,Azaz nem messze – ְּכלֹוַמר ֶּדֶר מּוָעט – .oda – ַעד ֹּכה
helyre, amely előttünk van.309 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázat: –  ֶאְרֶאה ֵהיָכן
 amit az Örökkévaló – ַמה ֶּׁשָאַמר ִלי ַהָּמקֹום – ,Meglátom, hol van [az ígéret] – הּוא
mondott nekem:310 – ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶע – „[ֹּכה (ko)] Ilyenek lesznek a te magzataid!”311 

ֵּבא ֶׁשָּיׁשּובּו ְׁשֵניֶהםִנְתנַ  –és visszatérünk.312 – ְוָנׁשּוָבה  – Megjósolta, hogy 
mindketten vissza fognak térni.313 

 
ַוֵּיְלכּו  ,ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוָּיֶׂשם ַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת

 )ו, כבבראשית (. ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו

                                                 
308 2Sámuel 19:18. 
309 A ָׁשם (sám) [ott] olyan helyre utal, amely meglehetős távolságra van, míg a ֹּכה (ko) egy 

közeli helyre mutat. 
310 Fentebb 15:5. 
311 Azaz meglátom, hogyan egyeztethető össze a nekem megígért utódok sokasága Izsák 

feláldozásának parancsával. 
312 Nem azt kellett volna mondania, hogy  ְׁשּוָבהאָ ו  (vöásuvá) – „és visszatérek”?! 
313 Azaz Isten adta a szájába ezeket a szavakat. 
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És Ábrahám vette az égőáldozathoz való fát, rátette Izsákra, fiára, és a 
maga kezébe vette a tüzet meg a kést, és mentek ketten együtt. (1Mózes 
22:6.) 

 Azért nevezi így [a – ַעל ֵׁשם – .egy kést [Azaz] – ַסִּכין – .a kést – ַהַּמֲאֶכֶלת
szöveg]314, mert: –  ֶת ַהָּבָׂשרֶׁשאֹוֶכֶלת א  – 1. elfogyasztja a húst, – ְּכָמה ְּדֵתיָמא – mint 
amikor azt mondja [a Szentírás]: – ְוַחְרִּבי ֹּתאַכל ָּבָׂשר – „és kardom jóllakik hússal,”315 
ֵחרָּדָבר ַא – és mert 2. előkészíti az elfogyasztandó húst.316 – ְוֶׁשַּמְכֶׁשֶרת ָּבָׂשר ַלֲאִכיָלה –  – 
Egy eltérő magyarázat: – 3 – ֹזאת ִנְקֵראת ַמֲאֶכֶלת. Ennek a késnek317 azért ַמֲאֶכֶלת 
(mááchelet) a neve, – ַעל ֵׁשם ֶׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְכִלים ַמַּתן ְׂשָכָרּה – mert Izrael a jutalmából 
táplálkozik.318 

 – ַאְבָרָהם ֶׁשָהָיה יֹוֵדעַ  – és mentek ketten együtt.319 – ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו
Ábrahám, dacára a tudásnak, –  ֶֹׁשהֹוֵל ִלְׁשחֹוט ֶאת ְּבנו – hogy nemsokára fel kell 
áldoznia a fiát, – ָהָיה הֹוֵל ְּבָרצֹון ְוִׂשְמָחה – készségesen és örömmel ment, –  ְּכִיְצָחק

א ָהָיה ַמְרִּגיׁש ַּבָּד  ָברֶׁש  – akárcsak Izsák, aki semmit sem sejtett. 
 

ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה  ,ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני
  )ז, כבבראשית (. ַהֶּׂשה ְלֹעָלה

És mondta Izsák Ábrahámnak, az ő atyjának és mondta: Atyám! Az 
mondta: Itt vagyok, fiam. És ő mondta: Íme, a tűz és a fa, de hol van a 
bárány az égőáldozatra? (1Mózes 22:7.) 

 
ִהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני   )ח, כבבראשית (. ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֱא

És felelt Ábrahám: „Isten majd kiszemeli magának a bárányt az 
égőáldozathoz”. És mentek ketten együtt, fiam. (1Mózes 22:8.) 

 – :Vagyis – ְּכלֹוַמר – .majd kiszemeli magának a bárányt – ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה
ְוִאם ֵאין  – .Isten majd széttekint és választ Magának egy bárányt – ִיְרֶאה ְוִיְבַחר לֹו ַהֶּׂשה
ְוַאף ַעל ִּפי  – .a fiam lesz az áldozat [akkor] – ְלעֹוָלה ְּבִני – ,Ha nem lesz bárány – ֶׂשה
 hogy ő lesz – ֶׁשהּוא הֹוֵל ִלָּׁשֵחט – ,És noha Izsák [mostanra] megértette – ֶׁשֵהִבין ִיְצָחק

                                                 
314 Vagyis nem ַסִּכין (szákin)-nak, hanem ַמֲאֶכֶלת (mááchelet)-nek. 
315 5Mózes 32:42. 
316 A ַמֲאֶכֶלת (mááchelet) mint ami az ֲאִכיָלה (áchilá)-ból [evés] származik. 
317 Vagyis Ábrahám késének. Ez utóbbi magyarázat szerint csupán Ábrahám kését nevezi a 

Szentírás ַמֲאֶכֶלת (mááchelet)-nek. 
318 Azaz Izrael népe még ma is hasznát látja az Ábrahám Istennek való totális 

engedelmessége jutalmának. 
319 Miért kell hangsúlyozni, hogy ַיְחָּדו (jáchdáv) – együtt? 
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az áldozat, –  ֶם ַיְחָּדוַוֵּיְלכּו ְׁשֵניה  – [mégis] „mentek ketten együtt” – ְּבֵלב ָׁשֶוה – 
változatlan kedvvel.320 

 
ִהים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲעֹר ֶאת ָהֵעִצים  ,ַוָּיֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱא

 )ט, כבבראשית (. ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִציםַוַּיֲעֹקד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָּיֶׂשם ֹאתֹו ַעל 

Elértek arra helyre, amelyet neki Isten mondott, Ábrahám fölépítette az 
oltárt, elrendezte a fát, megkötözte fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a 
fa fölé. (1Mózes 22:9.) 

ַרְגָליו ֵמֲאחֹוָריוָיָדיו וְ  – .megkötözte – ַוַּיֲעֹקד  – A [két] kezét és a [két] lábát a 
[háta] mögött. – ַהָּיַדִים ְוָהַרְגַלִים ְּבַיַחד ִהיא ֲעֵקָדה – Az ֲעֵקָדה (ákédá) terminus a kezek és 
lábak összekötözésére utal. – ְוהּוא ְלׁשֹון ֲעֻקִּדים – Erre a jelentésre utal az ֲעֻקִּדים 
(ákudim) [„csíkos”] [kifejezés is]321, – ֶׁשָהיּו ַקְרֻסֵּליֶהם ְלָבִנים – mert a [kecskék] bokája 
fehér csíkos volt, –  ָֹמקֹום ֶׁשעֹוְקִדים אֹותֹו ּבו – s így a hely, ahol [rendszerint] 
megkötözik őket, – ָהָיה ִנָּכר – könnyen felismerhető volt. 

 
  )י, כבבראשית (. ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנוֹ  ,ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ַוִּיְׁשַלח

és kinyújtotta Ábrahám a kezét, vette a kést, hogy levágja az ő fiát. 
(1Mózes 22:10.) 

 
  )אי, כבבראשית (. ֹּיאֶמר ִהֵּנִניוַ  ,ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא ְיֹהָוה ִמן ַהָּׁשַמִים ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם

Ekkor megszólította őt az Örökkévaló angyala az égből és mondta: 
„Ábrahám! Ábrahám!” És ő felelt: „Itt vagyok”. (1Mózes 22:11.) 

 A – ְלׁשֹון ִחָּבה הּוא ֶׁשּכֹוֵפל ֶאת ְׁשמוֹ  – Ábrahám! Ábrahám!322 – ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם
név ismétlése a szeretet kifejezése. 

 
ִהים ְיֵרא ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה ִּכי ,ְמאּוָמה לוֹ  ַּתַעׂש ְוַאל ַהַּנַער ֶאל ָיְד ִּתְׁשַלח ַאל ַוֹּיאֶמר א ַאָּתה ֱא  ְו
  )יב, בראשית כב( .ִמֶּמִּני ְיִחיְד ֶאת ִּבְנ ֶאת ָחַׂשְכּתָ 

És mondta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra és ne tégy neki semmit, mert 
most tudom, hogy istenfélő vagy, minthogy nem tagadtad meg tőlem 
egyetlen fiadat”. (1Mózes 22:12.) 

 Hogy – ִלְׁשחֹוט – ...Ne nyújtsd ki [kezedet a fiúra]… – ַאל ִּתְׁשַלח
lemészárold őt. –  ָֹאַמר לו – [Ábrahám] ekkor azt mondta Neki: – ִאם ֵּכן ְלִחָּנם ָּבאִתי ְלַכאן 

                                                 
320 Azaz ugyanolyan elszántsággal. 
321 1Mózes 30:39. 
322 Miért az ismétlés? 
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– „Akkor fölöslegesen jöttem volna ide. – ֶאֱעֶׂשה בֹו ַחָּבָלה ְואֹוִציא ִמֶּמּנּו ְמַעט ָּדם – 
Megsebesítem hát, hogy egy kevés vérét ontsam.” –  ָֹאַמר לו – Mire Isten azt 
válaszolta neki: – לֹו ְמאּוָמה ַאל ַּתַעׂש  – „ne tégy neki semmit (möumá)”! –  ַאל ַּתַעׂש ּבֹו
 [.seb – szóra – (mum) מּום utalás a (möumá) ְמאּוָמה A] !Ne okoz neki sebet – מּום

 :Ábá rabbi azt mondta – ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא – ...mert most tudom… – ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי
ָרָהםָאַמר לֹו ַאבְ  –  – Ábrahám azt mondta Neki: – ֲאָפֵרׁש ְלָפֶני ֶאת ִׂשיָחִתי – „Szeretném 
tisztázni előtted a problémámat. – ֶאְתמֹול ָאַמְרָּת ִלי – Tegnap azt mondtad nekem: – 
ְוָחַזְרָּת  – Mert csak Izsák magzatát nevezik majd rólad,«323« – ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע
ַעְכָׁשו ַאָּתה אֹוֵמר  – majd azt mondtad: »Vedd egyetlen fiadat.«324 – ְוָאַמְרָּת ַקח ָנא ֶאת ִּבְנ
 Ne nyújtsd ki kezedet« – ַאל ִּתְׁשַלח ָיְד ֶאל ַהַּנַער – :Most pedig azt mondod nekem – ִלי
a fiúra!«” – אָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו  – Az Örökkévaló erre így válaszolt neki: –  א ֲאַחֵּלל
א ֲאַׁשֶּנה – ,Nem csúfolom meg szövetségemet„ – ְּבִריִתי  és nem – ּומֹוָצא ְׂשָפַתי 
másítom meg ajkaim szózatját,325 – ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ְל ַקח – amikor azt mondtam neked 
„Vedd, [kérlek, fiadat]…” – א ֲאַׁשֶּנה -nem másítom meg ajkaim szózat – מֹוָצא ְׂשָפַתי 
ját – א ָאַמְרִּתי ְל ְׁשָחֵטהּו  – nem azt mondtam neked: »Vágd le őt«, – ֶאָּלא ַהֲעֵלהּו – 
csupán azt, hogy: »Áldozd fel őt.« – ַאִּסְקֵּתיּה ַאֲחֵתיּה – Most, miután felhoztad őt, vidd 
le őt.” 

 mert most tudom... [De hiszen Isten ezt megelőzően is… – ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי
tudta, hogy Ábrahám istenfélő ember!] – ֵמַעָּתה ֵיׁש ִלי ַמה ְּלָהִׁשיב – Most már van 
válaszom – ַלָּׂשָטן ְוָלֻאּמֹות – Sátánnak és a népeknek, – ִהיא ִחָּבִתי ֶאְצְל ַהְּתֵמִהים ַמה  – 
akik csodálkoznak irántad érzett szeretetemen. – ֵיׁש ִלי ִּפְתחֹון ֶּפה ַעְכָׁשו – Most már 
van mentségem, – ִהים ַאָּתה  mert [ők is] láthatják, hogy istenfélő – ֶׁשרֹוִאים ִּכי ְיֵרא ֱא
vagy. 

 
ַוֵּיֶל ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאת ָהַאִיל  ,ַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַּבְּסַב ְּבַקְרָניוַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו וַ 

 )יג, כבבראשית (. ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנוֹ 

Ábrahám fölemelte szemét és íme, látott utána egy kost, amely 
szarvával megakadt a bozótban; odament Ábrahám, megfogta a kost és 
azt áldozta égőáldozatul fia helyett. (1Mózes 22:13.) 

 erre a célra lett [Kifejezetten] – מּוָכן ָהָיה ְלָכ – egy kost.326 – ְוִהֵּנה ַאִיל
előkészítve – ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית – a Teremtés hat napja során.327 

                                                 
323 1Mózes 21:12. 
324 Uo. 22:2. 
325 Zsoltárok 89:35. 
326 Miért nem egyszerűen csak ַוַּיְרא ַאִיל (vájáár ájil) – „meglátott egy kost”? 
327 Vagyis a ְוִהֵּנה ַאִיל (vöhiné ájil) egy különleges kosra történő utalás. 
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 az után, hogy az angyal azt [Vagyis] – ַאֲחֵרי ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּמְלָא – .utána – ַאַחר
mondta neki: – ַאל ִּתְשַלח ָיְד – „Ne nyújtsd ki kezedet,” – ָרָאהּו ְּכֶׁשהּוא ֶנֱאַחז – 
megpillantotta a [bozótba] gabalyodva. – ְוהּוא ֶׁשְּמַתְרְּגִמיָנן – Onkelosz ezt szem előtt 
tartva fordítja így: – ּוְזַקף ַאְבָרָהם ַית ֵעינֹוִהי ָּבַתר ִאֵּלין – „És Ábrahám e [szavakat] 
követően fölemelte tekintetét.”328 

 .Egy fa [ágai között] – ִאיָלן – .a bozótban – ַּבְּסַב
 ,Mert [éppen] Ábrahám felé futott – ֶׁשָהָיה ָרץ ֵאֶצל ַאְבָרָהם – .szarvával – ְּבַקְרָניו

 de a Sátán megragadta és megakasztotta a fák – ְוַהָּׂשָטן סֹוְבכֹו ּוְמַעְרְּבבֹו ָּבִאיָלנֹות –
között, –  ְֹּכֵדי ְלַעְּכבו – hogy feltartóztassa. 

 Ha egyszer már le lett – ֵמַאַחר ֶׁשָּכתּוב ַוַּיֲעֵלהּו ְלעֹוָלה – fia helyett.329 – ַּתַחת ְּבנוֹ 
írva, hogy „és azt áldozta égőáldozatul,” – א ָחֵסר ַהִּמְקָרא ְּכלּום  – akkor már nem 
hiányzik semmi a versből. –  ַֹמהּו ַּתַחת ְּבנו – Akkor hát miért [áll a versben az, hogy] 
„fia helyett”? – ַעל ָּכל ֲעבֹוָדה – [Azért, mert] a szolgálat minden egyes [aktusa előtt], – 
ְיִהי  – :így imádkozott – ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְואֹוֵמר – ,amelyet [Ábrahám] elvégzett – ֶׁשָעָׂשה ִמֶּמּנּו
 ,hogy ez [az aktus] úgy tekintessék – ֶׁשְּתֵהא זֹו ְּכִאּלּו – ,Legyen [Isten] akarata„ – ָרצֹון
mintha –  ֲׂשּוָיה ִּבְבִניִהיא ע  – a fiammal cselekedtem volna meg; – ְּכִאּלּו ְּבִני ָׁשחּוט – 
mintha a fiamat vágtam volna le, – ְּכִאּלו ָּדמֹו ָזרּוק – mintha az ő vérét hintettem 
volna, – ְּכִאּלּו ְּבִני ֻמְפָׁשט – mintha a fiamat nyúztam volna meg, – א ִנְקָטר ְוַנֲעֶׂשה ְּכִאּלּו הּו
 ”.mintha ő égett volna el és vált volna hamuvá – ֶדֶׁשן

 
, כבבראשית (. ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיֹהָוה ֵיָרֶאה ,ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ְיֹהָוה ִיְרֶאה

 )יד

És Ábrahám elnevezte azt a helyet: Az Örökkévaló lát; ahogy ma 
mondják: Az Örökkévaló hegyén látható lesz. (1Mózes 22:14.) 

ִיְרֶאה' ה  – Az Örökkévaló lát. –  ְֹּפׁשּוטֹו ְּכַתְרּגּומו – Az egyszerű jelentés 
megegyezik Onkelosz fordításával: – ִיְבַחר ְוִיְרֶאה לֹו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה' ה  – az Örökkévaló 
kiválasztja ezt a helyet, –  ְֹלַהְׁשרֹות ּבֹו ְׁשִכיָנתו – hogy rajta nyugtassa az Ő Szent 
Jelenlétét, – ּוְלַהְקִריב ַּכאן ָקְרָּבנֹות – és az ott bemutatandó áldozatok számára. 

 Az – ֶׁשֹּיאְמרּו ִליֵמי ַהּדֹורֹות ָעָליו – .ahogy ma mondják – ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום
eljövendő nemzedékek azt mondják majd róla: –  ְֹּבַהר ֶזה ֵיָרֶאה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַעּמו – 
„Ezen a hegyen az Örökkévaló megmutatkozik népe előtt.” 

ֶּזהְּכמֹו ַעד ַהּיֹום הַ  – ,az eljövendő napokon [Vagyis] – ַהָּיִמים ָהֲעִתיִדין – .ma – ַהּיֹום  
– mint a „mind a mai napig” kifejezésben, – ֶׁשְּבָכל ַהִּמְקָרא – amely mindenhol 
olvasható a Szentírásban. – ֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים – Mert minden eljövendő nemzedék, 
ִריםאֹוְמ  – ,aki olvasni fogja ezt a verset – ַהּקֹוְרִאים ֶאת ַהִּמְקָרא ַהֶּזה –  – azt fogja 

                                                 
328 Ugyanis amúgy az ַאַחר (áchár) mondattanilag nincs jó helyen; ezért nem lehet 

másképpen értelmezni. 
329 Ez itt fölöslegesnek tűnik. 
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mondani: – ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה – „mind a mai napig,” –  ַֹעל ַהּיֹום ֶׁשעֹוְמִדים ּבו – utalva [ezzel] 
arra a napra, amelyen [éppen] léteznek. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázat [a 
következő]: – ִיְרֶאה ֲעֵקָדה זוֹ ' ה  – Isten látni fogja330 ezt az ákédá-t, –  ִלְסלֹוַח ְלִיְׂשָרֵאל ְּבָכל
 és – ּוְלַהִּציָלם ִמן ַהֻּפְרָענּות – ,hogy megbocsáthasson Izraelnek minden évben331 – ָׁשָנה
megóvja őket a büntetéstől. – ְּכֵדי ֶׁשֵּיָאֵמר ַהּיֹום ַהֶּזה – Hogy elmondhassuk: „Ezen a 
napon,” –  ְָכל ּדֹורֹות ַהָּבִאיםּב  – minden eljövendő nemzedékben, – ֵיָרֶאה' ְּבַהר ה  – az 
Örökkévaló hegyén látni lehet majd – ֶאְפרֹו ֶׁשל ִיְצָחק – Izsák hamvait –  ָצבּור ְועֹוֵמד
 .az engesztelés céljából felhalmozva – ְלַכָּפָרה

 
 )טו, כבבראשית (. ֵׁשִנית ִמן ַהָּׁשָמִים ,ַאְבָרָהםַוִּיְקָרא ַמְלַא ְיֹהָוה ֶאל 

Az Örökkévaló angyala pedig szólította Ábrahámot másodszor az égből, 
(1Mózes 22:15.) 

 
א ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבנְ  ,ַוֹּיאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ְיֹהָוה  ֶאת ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְו

  )טז, כבבראשית (. ְיִחיֶד

és mondta: Énmagamra esküszöm, – úgymond az Örökkévaló – 
mivelhogy megtetted ezt a dolgot és nem vontad meg tőlem a fiadat, a 
te egyetlenedet, (1Mózes 22:16.) 

 
ְוִיַרׁש ַזְרֲע  ,ְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּיםִּכי ָבֵר ֲאָבֶרְכ ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲע ְּככוֹ 

  )יז, כבבראשית (. ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו

...meg foglak áldani és úgy meg fogom sokasítani magzatodat, mint az 
égnek csillagai és mint a fövény, mely a tenger partján van, és elfoglalja 
majd ivadékod ellenségei kapuját, (1Mózes 22:17.) 

 Egy [áldás] az – ַאַחת ָלָאב ְוַאַחת ַלֵּבן – meg foglak áldani.332 – ָבֵר ֲאָבֶרְכ
apának és egy a fiának. 

 Egy [kifejezés] az apának és – ַאַחת ָלָאב ְוַאַחת ַלֵּבן – sokasítani.333 – ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה
egy a fiúnak. 

 
  )יח, כבבראשית (. ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי ,ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

                                                 
330 Vagyis emlékezni fog rá. 
331 Ros Hásáná napján, a sófár megfúvásakor. 
332 Miért az ismétlés? A ָבֵר ֲאָבֶרְכ (báréch ávárechöchá) ugyanis szó szerint valahogy így 

hangzik: „áldva megáldalak.” 
333 Ez is egy kettős kifejezés, akárcsak az előbbi: ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה (vöhárbá árbe) – „és sokasítva 

sokasítalak.” 



260 A Rási kommentár a Tórához 

És megáldják magukat magzatoddal a föld összes népei, jutalmául 
annak, hogy hallgattál szavamra. (1Mózes 22:18.) 

 
בראשית (. ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע ,ָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבעַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו וַ 

  )יט, כב

És visszatért Ábrahám legényeihez, ezek fölkeltek és elmentek együtt 
Beér Sevába; és Ábrahám Beér Sevában lakott. (1Mózes 22:19.) 

ֵאר ָׁשַבעַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבבְ   – és Ábrahám Beér Sevában lakott. – א ְיִׁשיָבה ַמָּמׁש  
– Ez nem állandó tartózkodásra utal, – ֶׁשֲהֵרי ְּבֶחְברֹון ָהָיה יֹוֵׁשב – ugyanis [Ábrahám] 
Chevronban lakott. – ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ִלְפֵני ֲעֵקָדתֹו ֶׁשל ִיְצָחק – Tizenkét évvel Izsák 
ákédá-ját megelőzően – ָיָצא ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ְוָהַל לֹו ְלֶחְברֹון – elhagyta Beér Sevát és 
Chevronba költözött, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים
ְמֻרִּבים ִמֶּׁשל  – És Ábrahám sok ideig tartózkodott a filiszteusok földjén,”334„ – ַרִּבים
 – ,tovább [élt Beér Sevában], mint korábban Chevronban [azaz] – ֶחְברֹון ָהִראׁשֹוִנים
 amint azt fentebb – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשנּו ְלַמְעָלה – összesen 26 évig,335 – ְוֵהם ֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ָׁשָנה
már kifejtettük.336 

 
 .ָאִחי ְלָנחֹור ָּבִנים ִהוא ַגם ִמְלָּכה ָיְלָדה ִהֵּנה ,ֵלאֹמר ְלַאְבָרָהם ַוּיַֻּגד ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי

  )כ, בראשית כב(

És történt e szavak után, hogy hírül adták Ábrahámnak, mondván: Íme 
Milka is szült fiakat Náchornak, a fivérednek. (1Mózes 22:20.) 

 És történt e szavak után, hogy hírül – ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיַֻּגד ְוגֹוֵמר
adták... [Hogyan kapcsolódik ez az előzőekhez?] – ְּבׁשּובֹו ֵמַהר ַהּמֹוִרָּיה – 
Visszatérvén a Moriá hegyéről, –  ֵרָהָיה ַאְבָרָהם ְמַהְרֵהר ְואֹומ  – Ábrahám tűnődve 
mondta: – ִאּלּו ָהָיה ְּבִני ָׁשחּוט – „Ha levágtam volna a fiamat, – א ָבִנים  ְּכָבר ָהָיה הֹוֵל ְּב
– akkor most fiam nélkül maradtam volna. – ָהָיה ִלי ְלַהִּׂשיאֹו ִאָּׁשה – Össze kellett volna 
már házasítanom –  ֶאְׁשּכֹול ּוַמְמֵראִמְּבנֹות ָעֵנר  – Ánér, Eskol, vagy Mámré valamelyik 
lányával.” – ִּבְּׂשרֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – Mire tudtára adta az Örökkévaló, –  ֶׁשּנֹוְלָדה ִרְבָקה
ְוֶזהּו  – .hogy Rebeka, az ő [vagyis Izsák] kiszemelt párja, megszületett – ַּבת זּוגוֹ 

ָבִרים ָהֵאֶּלהַהְּד   – Így kell érteni azt, hogy „ezen szavak után”, – ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים – vagyis 
azon gondolt szavai után, – ֶׁשָהיּו ַעל ְיֵדי ָהֲעֵקָדה – amelyek a feláldozás következtében 
[fogantak meg és] hangzottak el. 

                                                 
334 Fentebb 21:34. 
335 Ezek szerint tehát tizennégy évig élt még Beér Sevában az ákédá-t követően, vagyis az 

„és Ábrahám Beér Sevában lakott” csupán ideiglenes tartózkodás lehetett. 
336 21:34. 
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יא ִהְׁשְוָתה ִמְׁשְּפחֹוֶתיהָ ַאף הִ  – …is [Milka]… – ַגם ִהוא  – Ő is felszaporította 
családjainak számát, [s így azok száma egyenlővé lett] – ְלִמְׁשְּפחֹות ַאְבָרָהם ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
– Ábrahám családjainak számával; ami tizenkettő. – ָמה ַאְבָרָהם ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים – 
Amiképpen Ábrahámtól tizenkét törzs származott le – ֶׁשָיְצאּו ִמַּיֲעֹקב – Jákob fiai 
révén, – ְׁשמֹוָנה ְּבֵני ַהְּגִבירֹות – nyolc a fő feleségektől – ְוַאְרָּבָעה ְּבֵני ְׁשָפחֹות – és négy a 
szolgálólányoktól, – ַאף ֵאּלּו ְׁשמֹוָנה ְּבֵני ְגִבירֹות – úgy ezeknél is nyolc gyermek született 
a fő feleségektől – ְוַאְרָּבָעה ְּבֵני ִפֶלֶגׁש – és négy az ágyasoktól. 

 
  )אכ, כבבראשית (. ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם ,ֶאת עּוץ ְּבֹכרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו

Úcot, elsőszülöttét és Búzt, a fivérét és Kemúélt, Árám atyját; (1Mózes 
22:21.) 

 
  )כב, כבבראשית (. ְוֵאת ְּבתּוֵאל ,ְוֶאת ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף

és Keszedet és Cházót és Pildost és Jidlofot és Beszúélt. (1Mózes 22:22.) 

 
  )כג, כבבראשית (. ַאְבָרָהםְׁשֹמָנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי  ,ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה

És Betuél nemzette Rebekát; ezt a nyolcat szülte Milka Náhornak, 
Ábrahám fivérének. (1Mózes 22:23.) 

 – ָּכל ַהִּיחּוִסין ַהָּללּו – .És Betuél nemzette Rebekát – ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה
Mindezen genealógiák –  ֶָּלא ִּבְׁשִביל ָּפסּוק ֶזהא ִנְכְּתבּו א  – csupán ezen vers kedvéért 
lettek lejegyezve. 

 
, כבבראשית (. ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה ,ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה

  )כד

És ágyasa, kinek neve Reúmo, szintén szült; Teváchot és Gáchámot és 
Táchást és Mááchot. (1Mózes 22:24.) 
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