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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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Chájé Szárá (1Mózes 23:1–25:18.)  ַחֵּיי ָׂשָרהָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Sára 127 éves korában meghal és Hebronban, a Machpéla barlangban temetik 
el, amelyet Ábrahám 400 sékel ezüstért vesz meg Efrontól, a hettitától.  
 (1Mózes 23.) 

• Ábrahám elküldi szolgáját, Eliezert, ajándékokkal megrakodva, Cháránba, hogy 
az feleséget találjon a fia, Izsák számára. A falu kútjánál Eliezer jelet kér Istentől: 
amikor a hajadonok kijönnek a kúthoz, ő majd inni kér tőlük; az a lány, aki 
majd felajánlja, hogy a tevéit is megitatja, az lesz az, akit az Örökkévaló Izsák-
nak szánt.  (1Mózes 24:1–14.) 

• Rebeka, Ábrahám unokaöccsének, Betuélnek a lánya megjelenik a kútnál, és 
kiállja a „próbát”. Eliezert meghívják otthonukba, ahol az feleleveníti a nap 
történéseit. Rebeka visszatér Eliezerrel Kánaán országába, ahol összetalálkoznak 
a mezőn imádkozó Izsákkal. Izsák feleségül veszi Rebekát, megszereti őt, és 
megvigasztalódik anyja halála után. (1Mózes 24:15–67.) 

• Ábrahám új feleséget vesz magának, Keturát (Hágárt), és újabb hat fiút nemz, 
de Izsákot nevezi meg egyedüli örökösének. Ábrahám 175 évesen hal meg, és 
két legidősebb fia, Izsák és Ismáél, Sára mellé temeti el.  (1Mózes 25:1–18.) 

 

  )א, בראשית כג(. ָׂשָרה ַחֵּיי ְׁשֵני ,ָׁשִנים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה ֶעְׂשִריםוְ  ָׁשָנה ֵמָאה ָׂשָרה ַחֵּיי ַוִּיְהיּו

És volt Sárának élete száz év, húsz év és hét év, ezek Sára életének évei. 
(1Mózes 23:1.) 

 És volt Sárának élete száz – ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים
év, húsz év és hét év... – ְלָכ ִנְכַּתב ָׁשָנה ְּבָכל ְּכָלל ּוְכָלל – Azért van írva mindegyik 
után „év”, – לֹוַמר ְל – hogy azt tanítsa: – ֶׁשָּכל ֶאָחד – mindegyik periódusnak –  ִנְדָרׁש
 – ְּכַבת ֶעְׂשִרים – ,Olyan volt 100 éves korában – ַּבת ֵמָאה – .külön üzenete van – ְלַעְצמוֹ 
mint egy 20 éves – ְלֵחְטא – a bűnelkövetés szempontjából. – א ָחְטָאה  – ַמה ַּבת ֶעְׂשִרים 
Ahogy egy 20 éves még nem vétkezett, – ֶׁשֲהֵרי ֵאיָנּה ַּבת ֹעָנִׁשין – mivel még nincs a 
felelősség korában [az égi bíróság előtt], – א ֵחְטא  olyan ártatlan volt ő – ַאף ַּבת ֵמָאה ְּב
100 évesen. – ּוַבת ֶעְׂשִרים – És olyan volt 20 évesen, – ְּכַבת ֶׁשַבע – amilyen egy 7 
éves – ְליֹוִפי – a szépség szempontjából. [Tehát Sára testben és lélekben egyaránt 
teljes volt.] 
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 Mind ezek az – ֻּכָּלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה – ...ezek Sára életének évei... – ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה
évek pozitívan megegyeztek. [Ezért vont Rási párhuzamot az évek között a 
fentiekben.] 

 
 .ְוִלְבֹּכָתּה ְלָׂשָרה ִלְסֹּפד ַאְבָרָהם ַוָּיֹבא ,ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ֶחְברֹון ִהוא ַאְרַּבע ְּבִקְרַית ָׂשָרה ַוָּתָמת

  )ב, בראשית כג(

És meghalt Sára Kirját Árbában, vagyis Chevronban, Kánaán 
országában; és eljött Ábrahám, hogy meggyászolja Sárát és megsirassa. 
(1Mózes 23:2.) 

 Azért ez a – ַעל ֵׁשם ַאְרָּבָעה ֲעָנִקים ֶׁשָהיּו ָׁשם – ...Kirját Árbában... – ְּבִקְרַית ַאְרַּבע
neve, mert négy (árbá) óriás lakott ott: – ֲאִחיָמן ֵׁשַׁשי ְוַתְלַמי – Áchimán, Sésáj, Tálmáj, 
 ַעל ֵׁשם ַאְרָּבָעה זּוגֹות – Egy másik magyarázat szerint – ָּדָבר ַאֵחר – .és apjuk1 – ַוֲאִביֶהם –
– arról a négy házaspárról kapta a nevét, –  ֶֹׁשִּנְקְּברּו ָׁשם ִאיׁש ְוִאְׁשּתו – akiket – férjt és 
feleséget közösen – ott temettek el: – ָאָדם ְוַחָּוה – Ádám és Éva; – ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה – 
Ábrahám és Sára; – ִיְצָחק ְוִרְבָקה – Izsák és Rebeka; –  ֹב ְוֵלָאהַיֲעק  – Jákob és Lea. 

 .Beér Sevából – ִמְּבֵאר ָׁשַבע – ...és eljött Ábrahám... – ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם
 – .hogy meggyászolja Sárát és megsirassa... – ִלְסּפֹוד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה

 A Tóra egymás mellett említi Sára halálát és Izsák – ְוִנְסְמָכה ִמיַתת ָׂשָרה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק
feláldozását,2 – ְלִפי ֶׁשַעל ְיֵדי ְּבׂשֹוַרת ָהֲעֵקָדה – mivel mikor eljutott hozzá (Sárához) a hír, 
א ִנְׁשַחט – ,hogy fia feláldozásra kerül – ֶׁשִּנְזַּדֵּמן ְּבָנּה ִלְׁשִחיָטה –  amit kis híján – ְוִכְמַעט ֶׁש
meg is tettek, – ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתּה ִמֶּמָּנה – akkor szállt el belőle a lélek – ּוֵמָתה – és 
meghalt. 

 
  )ג, בראשית כג(. ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאֹמר ,ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתוֹ 

És fölkelt Ábrahám az ő halottja mellől és szólt Chész fiaihoz, mondván 
(1Mózes 23:3.) 

 
  )ד, בראשית כג(. ִמְּלָפָני ֵמִתי ְוֶאְקְּבָרה ִעָּמֶכם ֶקֶבר ֲאֻחַּזת ִלי ְּתנּו ,ִעָּמֶכם ָאֹנִכי ְותֹוָׁשב ֵּגר

Jövevény és telepes vagyok én nálatok. Adjatok nekem sírnak való 
birtokot nálatok, hogy eltemessem halottamat szemem elől. (1Mózes 
23:4.) 

 Jövevény és telepes vagyok én nálatok... [Idegen – ֵּגר ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי ִעָּמֶכם
vagy megtelepedett?] – ֵּגר ֵמֶאֶרץ ַאֶחֶרת – Ugyan jövevény vagyok egy másik 
országból, – ְוִנְתַיַּׁשְבִּתי ִעָּמֶכם – de már letelepedtem közöttetek. –  ׁש ַאָּגָדהּוִמְדַר  – A 

                                                 
1 Lásd 4Mózes 13:22. 
2 1Mózes 22. 
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Midrás így magyarázza: – ִאם ִּתְרצּו – ha úgy akarjátok – ֲהֵריִני ֵגר – jövevény vagyok 
[és fizetek], – ְוִאם ַלאו – ha nem, – ֶאְהֶיה תֹוָׁשב – akkor telepes leszek – ְוֶאְּטֶלָּנה ִמן ַהִּדין 
– és elveszem a földet joggal, –  ִי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואֶׁשָאַמר ל  – mert így szólt hozzám az 
Örökkévaló:3 – ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת – „A te utódaidnak fogom adni ezt a 
földet!”. 

 – földbirtokot [:Jelentése] – ֲאֻחַּזת ַקְרַקע – .sírnak való birtokot – ֲאֻחַּזת ֶקֶבר
רֹותְלֵבית ַהְּקבָ   – temetkezési helyül. 

 
  )ה, בראשית כג(. ַוַּיֲענּו ְבֵני ֵחת ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לוֹ 

És feleltek Chész fiai Ábrahámnak, mondván: neki (1Mózes 23:5.) 

 
ִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת ֵמֶת א ִאיׁש  ,ְׁשָמֵענּו ֲאֹדִני ְנִׂשיא ֱא ִמֶּמּנּו ֶאת ִקְברֹו 

  )ו, בראשית כג(. ִיְכֶלה ִמְּמ ִמְּקֹבר ֵמֶת

„Hallgass meg bennünket, uram! isteni fejedelem vagy te közöttünk, 
legszebb sírhelyünkbe temesd el halottadat; senki közülünk nem tagadja 
meg tőled sírhelyét, hogy halottadat eltemesd”. (1Mózes 23:6.) 

א ִיְכֶלה  – nem tagadja meg. – א ִיְמַנע  – [Jelentése:] nem vonja meg, –  ְּכמֹו
א ִתְכָלא ַרֲחֶמי  – mint a „ne vond meg tőlem irgalmadat,”4 – ּוְכמֹו ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם – és a 

„megszűnt az eső”5 [szövegrészekben]. 
 

  )ז, בראשית כג(. ְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחתַוָּיָקם ַא

Ábrahám pedig fölkelt és meghajolt az ország népe, Chész fiai előtt. 
(1Mózes 23:7.) 

 
ְּבֶעְפרֹון ֶּבן ִאם ֵיׁש ֶאת ַנְפְׁשֶכם ִלְקֹּבר ֶאת ֵמִתי ִמְּלָפַני ְׁשָמעּוִני ּוִפְגעּו ִלי  ,ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ֵלאֹמר

  )ח, בראשית כג(. ֹצַחר

És szólt hozzájuk, mondván: „Ha akarjátok, hogy eltemessem 
halottamat szemem elől, hallgassatok meg és kérjétek meg nevemben 
Efrónt, Cóhar fiát, (1Mózes 23:8.) 

ְנֶכםְרצוֹ  [:Jelentése] – ְרצֹוְנֶכם – .akarjátok – ַנְפְׁשֶכם  (röconchem) [akarjátok]. 

                                                 
3 Uo. 12:7. 
4 Zsoltárok 40:12. 
5 Fentebb 8:2. 
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 Egy kérést jelentő – ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה – .és kérjétek meg nevemben – ּוִפְגעּו ִלי
kifejezés, – ְּכמֹו ַאל ִּתְפְּגִעי ִבי – mint [a ִּתְפְּגִעי (tifgöi)] a „Ne unszolj engem”6 
[szövegrészben]. 

 
ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַּזת  ,ְכֵּפָלה ֲאֶׁשר לֹו ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּוְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ 

 )ט, בראשית כג(. ָקֶבר

...hogy adja nekem Machpéla barlangját, amely mezeje szélén van; teljes 
árában adja nekem sírnak való birtokul közöttetek”. (1Mózes 23:9.) 

 Azaz egy ház, amelynek van egy – ַּבִית ַוֲעִלָּיה ַעל ַּגָּביו – Machpéla.7 – ַהַּמְכֵּפָלה
felső szintje [is]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ֶׁשְּכפּוָלה ְּבזּוגֹות – [Azért nevezik 
így,] mert házaspárok által megkettőzött8. 

אְּבֶכֶסף ָמלֵ   – teljes árában. – ָׁשֵלם ָּכל ָׁשְוָיּה – [Jelentése:] teljes értékében. –  ְוֵכן
 Teljes„ – ְּבֶכֶסף ָמֵלא – :Amiképpen Dávid mondta Árávnának – ָּדִוד ָאַמר ַלֲאַרְוָנה
áron.”9 

 
 ִעירוֹ  ַׁשַער ָּבֵאי ְלֹכל ֵחת ְבֵני ְּבָאְזֵני ָרָהםַאבְ  ֶאת ַהִחִּתי ֶעְפרֹון ַוַּיַען ,ֵחת ְּבֵני ְּבתֹו ֹיֵׁשב ְוֶעְפרֹון
  )י, בראשית כג( .ֵלאֹמר

Efrón ott ült Hét fiai között, és felelt Efrón, a hettita, Ábrahámnak, Hét 
fiai hallatára, és mindenki előtt, akik a város kapujába jöttek, mondván: 
(1Mózes 23:10.) 

בְוֶעְפרֹון ֹיׁשֵ   – Efrón éppen ott ült. – ְּכִתיב ָחֵסר – [A ֹיֵׁשב (josév) váv] nélkül van 
írva. – אֹותֹו ַהּיֹום ִמּנּוהּו – [Azért,] mert aznap nevezték őt ki – ׁשֹוֵטר ֲעֵליֶהם – 
hivatalnokká maguk fölé. – ִמְּפֵני ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם – Ábrahám magas rangú mivolta 
miatt, –  ֶֹׁשָהָיה ָצִרי לו – akinek szüksége volt rá [a földbirtok megvásárlása céljából], – 
 magas pozícióba emelték.10 [Efrónt] – ָעָלה ִלְגֻדָּלה

ןֶׁשֻּכָּלן ָּבְטלּו ִמְּמַלאְכּתָ  – ...akik a város kapujába jöttek... – ְלֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירוֹ   
– Mindenki félretette a munkát, – ּוָבאּו ִלְגמֹול ֶחֶסד ְלָׂשָרה – és jött kegyeletét leróni 
Sára előtt. 

 
ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִּמי ְנַתִּתיָה ָּל ְקֹבר  ,א ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ָל ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְל ְנַתִּתיהָ 

 )יא, שית כגברא(. ֵמֶת

                                                 
6 Rút 1:16. 
7 A „máchpélá” szó a „dupla” jelentésű ֶּכֶפל gyökérből ered. Miért nevezték így a helyet? 
8 Lásd a 2. vershez tartozó Rási-kommentárt. 
9 1Krónikák 21:24. 
10 Hogy Ábrahámnak így egyenrangú tárgyalópartnere legyen. 
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 „Nem úgy uram, hallgass meg engem, a mezőt neked adom, a 
barlangot, amely benne van, szintén neked adom, népem fiai előtt neked 
adom; temesd el halottadat”. (1Mózes 23:11.) 

א ֲאֹדִני  – Nem úgy uram. – א ִתְקֶנה אֹוָתּה ְּבָדִמים  – „Nem fogod te azt pénzért 
megvenni, [hanem]…” 

 Mintha már neked is – ֲהֵרי ִהיא ְּכמֹו ֶׁשְּנַתִּתיָה ְל – neked adom.11 – ָנַתִּתי ָל
adtam volna. 

 
  )יב, בראשית כג(. ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ

És meghajolt Ábrahám az ország népe előtt (1Mózes 23:12.) 

 
ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני  ,ַוְיַדֵּבר ֶאל ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַא ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני

  )יג, בראשית כג(. ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ֵמִתי ָׁשָּמה

...és szólt Efrónhoz az ország népe hallatára, mondván: „Mégis, kérlek, 
hallgass meg engem. Megadom a mezőért árát, fogadd el tőlem, hogy 
oda temessem halottamat”. (1Mózes 23:13.) 

ַאָּתה אֹוֵמר ִלי  – .Mégis, kérlek, hallgass meg engem – ַא ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני
ח ְּבִחָּנםְוִלּקַ  – Azt mondod, hallgassalak meg téged„ – ִלְׁשמֹוַע ְל  – és vegyem el [a 

barlangot] fizetség nélkül. – ֲאִני ִאי ֶאְפִׁשי ְּבָכ – Én ezt nem kívánom [megtenni].” 
ַהְלַואי  – Mégis, kérlek, hallgass meg engem.12 – ַא ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני

 ”?Lehetne-e, hogy meghallgass engem„ [:Jelentése] – ְוִתְׁשָמֵעִני
י ְּבַלַעז"דונא – Megadom.13 – ָנַתִּתי  – Ófranciául donne [„adok”]14. –  מּוָכן הּוא

 ,és azt kívánom – ְוַהְלַואי ָנַתִּתי ְל ְּכָבר – ,Itt van nálam készenlétben [az összeg] – ֶאְצִלי
bárcsak már át is adtam volna neked.15 

 
  )יד, בראשית כג(. ת ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לוֹ ַוַּיַען ֶעְפרֹון אֶ 

És felelt Efrón Ábrahámnak, mondván neki (1Mózes 23:14.) 

 

                                                 
11 Miért használ Efrón múlt időt? Az eredeti szövegben ugyanis az szerepel: ָנַתִּתי ָל (nátáti 

lách) – „neked adtam”. 
12 Mit jelent itt a לּו (lu) szó? 
13 Itt a ָנַתִּתי (nátáti)-t nem úgy kell magyarázni, mint a 11. versben. 
14 Jelen időben. 
15 És nem úgy, mint a 11. versben, ahol a következő az értelme: „Vedd úgy, mintha már 

neked is adtam volna.” 
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  )טו, בראשית כג(. ְוֶאת ֵמְת ְקֹבר ,ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמֹאת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנ ַמה ִהוא

„Uram, hallgass meg engem; négyszáz ezüst sekelt érő föld, mi az 
köztem és közted? Temesd csak el halottadat!” (1Mózes 23:15.) 

 Két barát között, mint – ֵּבין ְׁשֵני אֹוֲהִבים ָּכמֹונּו – .köztem és közted – ֵּביִני ּוֵביְנ
amilyenek mi vagyunk, – ָמה ִהיא ֲחׁשּוָבה ִלְכלּום – mi jelentősége van ennek? Semmi! 
 és temesd – ְוֶאת ֵמְת ְקבֹור – ,Ne törődj [most már] a fizetséggel – ֶאָּלא ַהַּנח ֶאת ַהֶּמֶכר –
el halottadat! 

 
 עַאְרּבַ  ,ֵחת ְבֵני ְּבָאְזֵני ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ֶאת ְלֶעְפֹרן ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשֹקל ֶעְפרֹון ֶאל ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַמע
  )טז, בראשית כג( .ַלֹּסֵחר ֹעֵבר ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמאֹות

Ábrahám meghallgatta Efront, és lemérte Efronnak az ezüstöt, amennyit 
mondott, Hét fiai hallatára, négyszáz ezüst sékelt, amilyen a kereskedők 
közt forgalomban van. (1Mózes 23:16.) 

ָהם ְלֶעְפֹרןַוִּיְׁשֹקל ַאְברָ   – …és [Ábrahám] lemérte Efronnak... – ו"ָחֵסר ָוי  – 
 – ְלִפי ֶׁשָאַמר ַהְרֵּבה – ,váv nélkül van írva [jelezve Efron hiányosságait] [Efron – ֶעְפֹרן]
mert sokat ígért, – א ָעָׂשה ל ֶׁשָּנטַ  – ,de még egészen keveset sem tett – ַוֲאִפּלּו ְמַעט 
 kántárint – ֶׁשֵהן ַקְנְטִרין – ,ugyanis nagyobb sékeleket vett tőle – ִמֶּמּנּו ְׁשָקִלים ְּגדֹוִלים
[aminek öszérteke 640 kg. tiszta ezüstnek felel meg], – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van: – 
ֶׁשִּמְתַקְּבִלים ְּבֶׁשֶקל ְּבָכל  – ”,Amilyen a kereskedők közt forgalomban van„ – עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר
 – ְוֵיׁש ָמקֹום ֶׁשִּׁשְקֵליֶהן ְּגדֹוִלים – ,vagyis ezeket mindenhol elfogadják sékelként – ָמקֹום
mivel vannak helyek, amelyeknek a sékelje nagyobb. –  ְּבַלַעזש "צינטיניירֶׁשֵהן ַקְנְטִרין  – 
Ezeket [a sékeleket] ófranciául: centenars. 

 
ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְוָכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר  ,ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַמְמֵרא

 )יז, בראשית כג(. ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְּבָכל ְּגֻבלֹו ָסִביב

Így lett Efrón földje, amely a Mamré előtt levő Machpélában van, a mező 
és a barlang, amely benne van és mind a fa, amely a mezőn van egész 
határában köröskörül. (1Mózes 23:17.) 

 [A földbirtok rangja] – ְּתקּוָמה ָהְיָתה לוֹ  – .Így lett Efrón földje – ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון
megnőtt, –  ְֶדיֹוטֶׁשָּיָצא ִמַּיד ה  – mivel megszűnt egy közember birtoka lenni, – ְלַיד ֶמֶל 
– hogy egy király birtokává [váljék]. – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – A vers egyszerű jelentése: – 
ָהם ְלִמְקָנה ְוָכל ָהֵעץ ְלַאְבָר  – A mező és benne a barlang – ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבוֹ 
 .és az összes fa Ábrahám birtokába ment át, stb – ְוגֹוֵמר

 
 )יח, בראשית כג(. ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירוֹ  ,ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת

Ábrahám megvásárolt birtoka Hét fiainak jelenlétében, valamennyi előtt, 
akik a város kapujába jöttek. (1Mózes 23:18.) 
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 – .valamennyi előtt, akik a város kapujába jöttek – ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירוֹ 
 – és mindnyájuk jelenlétében – ּוְבַמֲעַמד ֻּכָּלם – mindnyájuk között [Azaz] – ְּבֶקֶרב ֻּכָּלם
 .adta [Efrón Ábrahám] birtokába [a földet] – ִהְקָנהּו לוֹ 

 
 ,ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֶאל ְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון

  )יט, בראשית כג(. ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

És aztán eltemette Ábrahám Sárát, az ő feleségét Máchpéla mezejének 
barlangjába, Mámré előtt, az Hebrón; Kánaán országában (1Mózes 
23:19.) 

 
  )כ, בראשית כג(. ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת ,ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר

És maradt a mező, meg a barlang, mely benne van, Ábrahámé sírnak 
való birtokul Chész fiaitól. (1Mózes 23:20.) 

 
  )א, בראשית כד(. ַויֹהָוה ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל ,ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים

Ábrahám öreg lett nagyon, magas korú, és az Örökkévaló megáldotta 
Ábrahámot mindennel. (1Mózes 24:1.) 

ַּבֹּכל עֹוֶלה  – megáldotta Ábrahámot mindennel.16 – ֵּבַר ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל
 ”fiú„] (ben) ֵּבן számértéke megegyezik a [(bákol) ַּבֹּכל] A – ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵּבן
számértékével], – ּוֵמַאַחר ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן – s mivel [Ábrahámnak] volt egy fia, –  ָהָיה ָצִרי
 .feleséget kellett számára találnia – ְלַהִּׂשיאֹו ִאָּׁשה

 
, בראשית כד(. ִׂשים ָנא ָיְד ַּתַחת ְיֵרִכי ,ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהֹּמֵׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לוֹ 

 )ב

És szólt Ábrahám háza öreg szolgájához, aki mindene fölött 
rendelkezett: „Tedd kezed csípőm alá, (1Mózes 24:2.) 

יתוֹ ְזַקן ּבֵ   – háza öreg szolgájához. – ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק – Mivel [a ְזַקן (zökán) szó] 
birtokos szerkezetben szerepel, – ְזַקן – ָנקּוד ְזַקן (zökán)-nak van pontozva [és nem 
 .[nek-(zákén) ָזֵקן

 – ,Mivel annak, aki fogadalmat tesz – ְלִפי ֶׁשַהִּנְׁשָּבע – .csípőm alá – ַּתַחת ְיֵרִכי
 – ,egy szent tárgyat17 kell a kezében tartania [közben] – ָצִרי ֶׁשִּיּטֹול ְּבָידֹו ֵחֶפץ ֶׁשל ִמְצָוה
ְוַהִּמיָלה ָהְיָתה  – ,például egy Tóratekercset vagy egy tfilint – ְּכגֹון ֵסֶפר ּתֹוָרה אֹו ְּתִפִּלין

                                                 
16 Vagyis az Örökkévaló fiúgyermekkel áldotta meg Ábrahámot. 
17 Szó szerint egy micva-tárgyat, vagyis olyasvalamit, amelynek segítségével egy isteni 

parancsolatot lehet teljesíteni. 
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לוֹ ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה   – és [mivel] a körülmetélés volt az első [közvetlenül neki adott] micva, 
 így – ְוָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו – ,és azt fájdalom közepette telejsítette – ּוָבָאה לֹו ַעל ְיֵדי ַצַער –
az értékes volt számára, – ּוְנָטָלּה – és vette, [hogy arra tegyen fogadalmat]. 

 
ֵהי ָהָאֶרץ ֵהי ַהָּׁשַמִים ֵוא א ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר  ,ְוַאְׁשִּביֲע ַּביֹהָוה ֱא ֲאֶׁשר 

  )ג, בראשית כד(. ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבוֹ 

Én megesketlek téged az Örökkévalóra, az ég Istenére és a föld 
Istenére, hogy nem veszel feleséget fiamnak a Kánaáni leányai közül, 
akinek közepette én lakom; (1Mózes 24:3.) 

 
  )ד, בראשית כד(. ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק ,ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵל

hanem országomba, szülőföldemre mész el és veszel feleséget az én 
fiamnak, Izsáknak (1Mózes 24:4.) 

 
א ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת ִּבְנ  ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי 

  )ה, בראשית כד(. ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיָצאָת ִמָּׁשם

De a szolga mondta neki: Talán nem akar majd a nő eljönni utánam 
ebbe az országba, vajon vissza vigyem-e fiadat az országba, melyből te 
kijöttél? (1Mózes 24:5.) 

 
  )ו, בראשית כד(. ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמה ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם

És mondta neki Ábrahám: Őrizkedjél, nehogy visszavidd fiamat oda 
(1Mózes 24:6.) 

 
ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי  ְיֹהָוה ֱא

. ה ִלְבִני ִמָּׁשםהּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶני ְוָלַקְחָּת ִאּׁשָ  ,ֵלאֹמר ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת
  )ז, בראשית כד(

Az Örökkévaló, az ég Istene, aki elvitt engem atyám házából és 
szülőföldem országából, aki szólt hozzám és esküdött nekem, mondván: 
‘Magzatodnak adom ezt az országot’, ő elküldi majd angyalát elébed, és 
onnan veszel feleséget fiamnak. (1Mózes 24:7.) 

ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי' ה ֱא  – Az Örökkévaló, az ég Istene, aki 
elvitt engem atyám házából. – ֵהי ָהָאֶרץ א ָאַמר ֵוא  Itt nem mondta, hogy „és a – ְו
föld Istene,” – ּוְלַמְעָלה ָאַמר – holott fentebb18 mondta: – ְוַאְׁשִּביֲע ְוגֹוֵמר – „és 
                                                 
18 3. vers. 
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megesketlek, stb.”19 –  ָֹאַמר לו – [Ábrahám lényegében] azt mondta neki20: –  ַעְכָׁשו
ֵהי ָהָאֶרץ ֵהי ַהָּׁשַמִים ֵוא ֶׁשִהְרַּגְלִּתיו ְּבִפי  – ,Ő most [már] az ég és a föld Istene„ – הּוא ֱא
 Ám – ֲאָבל ְּכֶׁשְּלָקַחִני – mivel bevetté tettem őt az emberek beszédében.”21 – ַהְּבִרּיֹות
akkoriban, amikor elvitt engem – ִמֵּבית ָאִבי – atyám házából, – ֵהי ַהָּׁשַמִים  az – ָהָיה ֱא
ég Istene volt, – ֵהי ָהָאֶרץ א ֱא א ָהיּו ָּבאֵ  – ,de nem a föld Istene – ְו י עֹוָלם ַמִּכיִרים ּבוֹ ֶׁש  – 
mivel az emberiség [még] nem fogadta el Őt, – א ָהָיה ָרִגיל ָּבָאֶרץ  és az Ő – ּוְׁשמֹו 
Neve még nem volt általánosan [ismert] a földön. 

 .Cháránból [Azaz] – ֵמָחָרן – .atyám házából – ִמֵּבית ָאִבי
-Úr [Azaz] – ֵמאּור ַּכְׂשִדים – .és szülőföldem országából – ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי

Kászdimból.22 
 – ,felőlem [:azt jelenti (li) ִלי Itt a] – ְלָצְרִּכי – .aki szólt hozzám – ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי

ִלי ְולֹו ְוָלֶהםְוֵכן ָּכל  – .akár a „melyet felőlem tett”23 [szövegrészben] – ְּכמֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי  
– Ugyanígy valahányszor ִלי (li),  ֹלו (lo) és ָלֶהם (láhem) szerepel – ַהְּסמּוִכים ֵאֶצל ִּדּבּור – 
a ִּדּבּור (dibur)-t24 követően, – ְמפֹוָרִׁשים ְּבָלׁשֹון ַעל – azt ַעל (ál)-ként25 kell értelmezni, – 

י ֲעֵליהֹוןְוַתְרּגּום ֶׁשָּלֶהם ֲעַלי ֲעלֹוהִ   – Tárgum-beli megfelelőik pedig: ֲעַלי (áláj), ֲעלֹוִהי 
(álohi) és ֲעֵליהֹון (áléhon), – ֶׁשֵאין נֹוֵפל ֵאֶצל ִּדּבּור ְלׁשֹון ִלי ְולֹו ְוָלֶהם – ugyanis a ִּדֶּבר ige 
nem ִלי (li)-t,  ֹלו (lo)-t és ָלֶהם (láhem)-et vonz, –  ֲֵליֶהםֶאָלא ֵאַלי ֵאָליו א  – hanem ֵאַלי 
(éláj)-t, ֵאָליו (éláv)-ot és ֲאֵליֶהם (áléhem)-et, – ְוַתְרּגּום ֶׁשָּלֶהם ִעִּמי ִעֵּמיּה ִעְּמהֹון – Tárgum-
beli megfelelőik pedig: ִעִּמי (imi), ִעֵּמיּה (iméj) és ִעְּמהֹון (imhon). – ֲאָבל ֵאֶצל ֲאִמיָרה – Az 
 (láhem) ָלֶהם és (lo) לוֹ  ,(li) ִלי – נֹוֵפל ְלׁשֹון ִלי ְולֹו ְוָלֶהם – igét követően azonban ָאַמר
szerepel. 

 ”A „részek közötti – ֵּבין ַהְּבָתִרים – .és esküdött nekem – ַוֲאֶשר ִנְׁשַּבע ִלי
szövetségkötéskor. 

 
א ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי ְוִנִּקיָת ִמּׁשְ  א ָתֵׁשב ָׁשָּמה ,ֻבָעִתי ֹזאתְוִאם  . ַרק ֶאת ְּבִני 

 )ח, בראשית כד(

Ha pedig az asszony nem akar tégedet követni, akkor föl vagy mentve 
esküm alól, csak fiamat oda vissza ne vidd”. (1Mózes 24:8.) 

                                                 
19 „és megesketlek az Örökkévalóra, az ég és föld Istenére.” 
20 Azaz Eliezernek, a szolgájának. 
21 Azaz „Megismertettem az embereket Istennel.” 
22 Úr-Kászdim volt Ábrahám szülőhelye, Chárán pedig az a hely, ahol apja és fivére lakott. 
23 1Királyok 2:4. 
24 Azaz a beszélni ige valamely alakját. 
25 Vki felől, vkit illetően. 
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ְוַקח לֹו  – .akkor föl vagy mentve esküm alól, stb – ְוִנִּקיָת ִמְּׁשבּוָעִתי ְוגֹוֵמר
 Ánér, Eskol és Mámré – ִמְּבנֹות ָעֵנר ֶאְׁשּכֹול ּוַמְמֵרא – És vehetsz feleséget neki – ִאָּׁשה
leányai közül. 

 szó itt kivételt (rák) ַרק A – ַרק ִמיעּוט הּוא – .csak fiamat, stb – ַרק ֶאת ְּבִני ְוגֹוֵמר
jelöl. –  חֹוֵזרְּבִני ֵאינֹו  – [Azaz] „a fiam nem tér vissza oda, – ֲאָבל ַיֲעֹקב ֶּבן ְּבִני – unokám, 
Jákob, azonban – סֹופֹו ַלֲחזֹור – végül is visszatér.” 

 
  )ט, בראשית כד(. ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה ,ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת ָידֹו ַּתַחת ֶיֶר ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו

És odatette a szolga a kezét Ábrahám, az ő ura csípője alá és 
megesküdött neki e dologra (1Mózes 24:9.) 

 
ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים  ,ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו ַוֵּיֶל ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ְּבָידוֹ 

  )י, בראשית כד( .ֶאל ִעיר ָנחֹור

Azután kiválasztott a szolga tíz tevét urának a tevéi közül, elindult és 
elvitte magával ura összes értékes dolgát. Felkerekedett, és elment 
Árám-Náháráimba, Náchór városába. (1Mózes 24:10.) 

 Felismerhetően eltértek – ִנָּכִרין ָהיּו – ...urának a tevéi közül... – ִמְּגַמֵּלי ֲאדֹוָניו
 mert ezek mindig bekötött – ֶׁשָהיּו יֹוְצִאין ְזמּוִמין – ,a többi tevétől – ִמְּׁשָאר ְּגַמִּלים –
szájjal mentek, – ִמְּפֵני ַהֶּגֶזל – tartva a lopás [tilalmának megszegésétől] – א ִיְרעּו  – ֶׁש
[vagyis attól] nehogy legelhessenek – דֹות ֲאֵחִרים   .idegen mezőn – ִּבֹשְ

 – ְׁשַטר ַמָּתָנה ָּכַתב ְלִיְצָחק – ...ura összes értékes dolgát... – ְוָכל טּוב ֲאדֹוָניו ְּבָידוֹ 
Ajándék nyilatkozatot írt Ábrahám Izsáknak –  ַֹעל ָּכל ֲאֶׁשר לו – egész tulajdonáról, – 
 .hogy lelkesen küldjék el neki leányukat – ְּכֵדי ֶׁשִּיְקְּפצּו ִלְׁשלֹוַח לֹו ִּבָּתם

 Ez [a terület] két folyó – ֵּבין ְׁשֵּתי ְנָהרֹות יֹוֶׁשֶבת – Mezopotámiába.26 – ֲאַרם ַנֲהַרִים
között terül el. 

 
 )יא, בראשית כד(. ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת ,ִיםַוַּיְבֵר ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ְּבֵאר ַהּמָ 

Letérdeltette a tevéket a városon kívül a kútnál estefelé, mikor a 
leányok kimentek vizet meríteni. (1Mózes 24:11.) 

 Lefektette [:Jelentése] – ִהְרִּביָצם – .Letérdeltette a tevéket – ַוַּיְבֵר ַהְּגַמִּלים
őket [a hasukra]. 

 
ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום בראשית (. ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ,ַוֹּיאַמר ְיֹהָוה ֱא

  )יב, כד

                                                 
26 Árám Náhárájimba. 
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És mondta: Örökkévaló, Istene az én uramnak, Ábrahámnak! Mutasd 
csak rendelésedet előttem ma és művelj kegyelmet az én urammal, 
Ábrahámmal (1Mózes 24:12.) 

 
  )יג, בראשית כד(. ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים ,ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים

Íme, én állok a vízforrásnál és a város embereinek leányai kijönnek vizet 
meríteni; (1Mózes 24:13.) 

 
ֹאָתּה ֹהַכְחָּת  ,ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה

  )יד, בראשית כד(. ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני

Legyen tehát úgy, hogy amely leánynak azt mondom: hajtsd meg 
korsódat, hogy igyam, ő pedig azt mondja: „Igyál, és tevéidnek is adok 
inni”, – azt szántad szolgádnak, Izsáknak. Erről fogom megtudni, hogy 
kegyes voltál uramhoz. (1Mózes 24:14.) 

 neki [Az a leány] – ְראּוָיה ִהיא לוֹ  – …azt [a leányt] szántad… – אֹוָתּה הֹוַכְחּתָ 
való, – ֶׁשְּתֵהא ּגֹוֶמֶלת ֲחָסִדים – mert jóságosan fog cselekedni, –  ּוְכַדאי ִלָּכֵנס ְּבֵביתֹו ֶׁשל
 הֹוַכְחּתָ  A – ּוְלׁשֹון הֹוַכְחָּת ֵּבַרְרּתָ  – .s így méltó rá, hogy Ábrahám házába lépjen – ַאְבָרָהם
(hocháchtá) szó azt jelenti „kiválasztottad”, – ט ְּבַלַעז"אפרוביש  – ófranciául: 
approuvest [azaz egyértelműen megmutatni]. 

 – ְלׁשֹון ְּתִחָּנה – ...Erről [a lány viselkedéséről] fogom megtudni… – ּוָבּה ֵאַדע
Ez könyörgés volt: – הֹוַדע ִלי ָּבּה – „Hadd tudjam meg erről [a lány 
viselkedéséről]…”. 

 Ha [a lány] az ő – ִאם ִּתְהֶיה ִמִּמְׁשַּפְחּתוֹ  – ...hogy kegyes voltál… – ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד
[Ábrahám] családjából való lesz, –  ְֹוהֹוֶגֶנת לו – és való hozzá, – ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד – 
akkor tudni fogom, hogy kegyet gyakoroltál. 

 
ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי 

  )טו, בראשית כד(. ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה ,ַאְבָרָהם

És történt, ő még nem végzett azzal, hogy beszéljen, íme jött Rebeka, 
aki született Beszúélnek Milkó fiának, aki Nóchornak, Ábrahám 
testvérének felesége volt, és korsója a vállán (1Mózes 24:15.) 

 
א ְיָדָעּה בראשית (. ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל ,ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש 

  )טז, דכ

És a leány igen szép volt, hajadon, akit férfi még nem ismert; lement a 
forráshoz, megtöltötte korsóját és feljött. (1Mózes 24:16.) 
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 akinek a szüzessége is ,[Olyan hajadon] – ִמְּמקֹום ְּבתּוִלים – hajadon.27 – ְּבתּוָלה
[sértetlen volt]. 

א  ְיָדָעּהְוִאיׁש   – akit férfi még nem ismert. – א ְכַדְרָּכּה  [Nem voltak] – ֶׁש
természetellenes érintkezései. – ְלִפי ֶׁשְּבנֹות ַהּגֹוִים – Mivel a nem-zsidó hajadonok [is] – 
ן ִמָּמקֹום ַאֵחרּוַמְפִקירֹות ַעְצמָ  – ,őrzték szüzességüket – ָהיּו ְמַׁשְּמרֹות ְמקֹום ְּבתּוֵליֶהן  – és 
szexuális kicsapongásaikat természetellenes módokon [űzik], –  ֵֹהִעיד ַעל זו – ezért a 
Szentírás tanúságot tesz [Rebeka] mellett, – ֶׁשְּנִקָּיה ִמֹּכל – hogy ő ártatlan volt minden 
effélében. 

 
 )יז, בראשית כד(. ר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדַוֹּיאמֶ  ,ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה

És a szolga elébe futott és azt mondta: „Hagyj, kérlek, innom egy kis 
vizet korsódból”. (1Mózes 24:17.) 

 ְלִפי ֶׁשָרָאה ֶׁשָעלּו ַהַּמִים – És a szolga elébe futott.28 – ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה
 .Mert a víz szintje megemelkedett felé [ti. a lány felé] – ִלְקָראָתּה

 a [(hágmiini) ַהְגִמיִאיִני A] – ְלׁשֹון ְּגִמיָעה – .Hagyj, kérlek, innom – ַהְגִמיִאיִני ָנא
ר ְּבַלַעז"הומי – ,kifejezésből származik [kortyolás] (gmiá) ְּגִמיָעה  – az ófranciában 
humer. 

 
 )יח, בראשית כד(. ַוְּתַמֵהר ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו ,ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני

Ő pedig felelt: „Igyál, uram”, és sietve leeresztette korsóját kezébe és 
adott neki inni. (1Mózes 24:18.) 

ַעל ִׁשְכָמּהמֵ  – .leeresztette korsóját – ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה  – A válláról. 
 

 )יט, בראשית כד(. ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת ,ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתוֹ 

Miután megitatta, így szólt hozzá: „Tevéidnek is merítek, míg eleget 
nem ittak”. (1Mózes 24:19.) 

 (im) ִאם Itt az – ֲהֵרי ִאם ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֲאֶׁשר – .míg eleget nem [ittak] – ַעד ִאם ִּכּלּו
„hogy” értelemben van használa.  

 elég volt„ [:Onkelosz úgy fordítja] – ִּדי ַסְּפקּון – .eleget nem [ittak] – ִאם ִּכּלּו
nekik,”29 – ֶׁשּזֹו ִהיא ְּגַמר ְׁשִתָּיָתן – mivel akkor végeztek az ivással, – ְּכֶׁשָּׁשתּו ֵּדי ִסּפּוָקן – 
amikor már eleget [ittak]. 

 

                                                 
27 A ְּבתּוָלה (bötulá) [szűz, hajadon] és a א ְיָדָעּה  akit férfi még nem] (vöis lo jödáá) ְוִאיׁש 

ismert] közül az egyik meghatározás fölöslegesnek tűnik. 
28 Mitől volt Eliezer olyan biztos abban, hogy ez a lány lesz az? 
29 Noha a ִּכּלּו (kilu) azt jelenti: „végeztek”. 
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, בראשית כד(. ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו ,ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל ַהֹּׁשֶקת ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב
 )כ

Sietve kiürítette korsóját az itatóba s újra a kúthoz futott, hogy 
merítsen, és merített összes tevéinek. (1Mózes 24:20.) 

 ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – .kiöntötte [:Jelentése] – ְלׁשֹון ְנִפיָצה – .kiürítette – ַוְּתַער
– Ezt a kifejezést gyakran használja a Misna: – ַהְמָעֶרה ִמְּכִלי ֶאל ְּכִלי – „Aki egyik 
edényből a másikba önt át.”30 – ּוַבִּמְקָרא ֵיׁש לֹו ּדֹוֶמה – Ugyanígy megtalálható [a 
kifejezés] a Szentírásban is: – ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי – „Ne öntsd ki lelkemet”31 –  ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה
 mert lelkét kiöntötte halálra.”32„ [és] – ַלָּמֶות ַנְפׁשוֹ 

ֹּׁשֶקתהַ   – az itatóba. – ֶאֶבן ֲחלּוָלה – Egy kivájt kő, – ֶׁשּׁשֹוִתים ָּבּה ַהְּגַמִּלים – amiből 
a tevék isznak. 

 
א ,ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה  )כא, בראשית כד(. ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיֹהָוה ַּדְרּכֹו ִאם 

És az ember nagyon megnézte, elgondolkozott, vajon szerencséssé tette-
e az Örökkévaló az ő útját vagy nem. (1Mózes 24:21.) 

 [kihalt/elhagyatott] (söijá) ְׁשִאָּיה A – ְלׁשֹון ְׁשִאָּיה – .megnézte – ִמְׁשָּתֵאה
kifejezésből, – ְּכמֹו ָׁשאּו ָעִרים...  – akárcsak a „Ameddig a városok pusztán üresen nem 
tátonganak… – ִּתָּׁשֶאה ְׁשָמָמה – és a föld sivataggá nem sorvad”33 [versben]. 

 meglepetten és [:Jelentése] – ִמְׁשּתֹוֵמם ּוִמְתַּבֵהל – .megnézte – ִמְׁשָּתֵאה
megrendülten, –  ַַעל ֶׁשָרָאה ְּדָברֹו ָקרֹוב ְלַהְצִליח – mert azt látta, hogy vállalkozását 
lassan siker koronázza. –  ֲַאָבל ֵאינֹו יֹוֵדע – Azt még nem tudta, –  ִאם ִמִּמְׁשַּפַחת ַאְבָרָהם
  .hogy a lány Ábrahám családjából való-e – ִהיא ִאם ָלאו

ו ֶׁשל ִמְׁשָּתֵאה"ְוַאל ִּתְתַמּה ַּבָּתי –  – Ne csodálkozz a ת betűn a ִמְׁשָּתֵאה (mistáé) 
szóban34, – ֶׁשֵאין ְל ֵּתָבה – mivel nincs olyan szó, – ן"ֶׁשְּתִחַּלת ְיסֹוָדּה ִׁשי  – amelynek az 
első gyökbetűje ּוְמַדֶּבֶרת ִּבְלׁשֹון ִמְתָּפֵעל – ש – és amely visszaható alakban szerepel, – 

ו ַמְפִריָדה"ֶׁשֵאין ָּתי  – ahol a ת nem választ el egymástól – ֵּבין ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֶׁשל ִעַּקר ַהְיסֹוד – 
két gyökbetűt, – ְּכגֹון ִמְׁשָּתֵאה – mint a ִמְׁשָּתֵאה (mistáé) szóban, – ִמְׁשּתֹוֵלל ִמִּגְזַרת ׁשֹוֵלל 
– vagy a ִמְׁשּתֹוֵלל (mistolél)-ben35, ugyanabból a gyökből, mint a ׁשֹוֵלל (solál), – 

ְׁשּתֹוֵמם ִמִּגְזַרת ְׁשָמָמהַוּיִ   – vagy a ַוִּיְׁשּתֹוֵמם (vájistomém)-ben36, ugyanabból a gyökből, 

                                                 
30 Ávodá zárá 72a. 
31 Azaz „ne vedd el életemet.” Zsoltárok 141:8. 
32 Jesájá 53:12. 
33 Uo. 6:11. 
34 Ha ugyanis a szó gyökere ָׁשָאה, hogyan kerül bele a ת? 
35 Jesájá 59:15. 
36 Uo. 16. 
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mint a ְׁשָמָמה (sömáá), – ְוִיְׁשַּתֵּמר ֻחּקֹות ָעְמִרי ִמִּגְזַרת ַׁשֵּמר – vagy mint a ְוִיְׁשַּתֵּמר ֻחּקֹות ָעְמִרי 
(vöjistámér chukot omri) [szövegrészben]37, ugyanabból a gyökből, mint a ַׁשֵּמר 
(sámér). – ַאף ַּכאן ִמְׁשָּתֵאה ִמִּגְזַרת ִּתָּׁשֶאה – Itt is a ִמְׁשָּתֵאה (mistáé) ugyanabból a gyökből 
[ered], mint a ִּתָּׁשֶאה (tisáe). – ּוְכֵׁשם ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְלׁשֹון ְמׁשֹוֵמם – Már most a ְמׁשֹוֵמם 
(mösomém)38 kifejezéssel találkozhatunk – ְּבָאָדם ִנְבָהל ְוֶנֱאָלם – olyan személyre 
vonatkozólag, aki a döbbenettől elnémult – ּוַבַעל ַמֲחָׁשבֹות – és mélyen gondolataiba 
merült, – ְּכמֹו ַעל יֹומֹו ָנַׁשּמּו ַאֲחרֹוִנים – akár a „Végnapján ָנַׁשּמּו (násámu) 
[elszörnyednek] a nyugaton lakók,”39 – ֹׁשּמּו ָׁשַמִים – vagy a ֹׁשּמּו ָׁשַמִים (somu 
sámájim), „Egek, ámuljatok [ezen],”40 – ֶאְׁשּתֹוַמם ְּכָׁשָעה ֲחָדא – vagy az ֶאְׁשּתֹוַמם 
(estomám), „egy pillanatra megdöbbent”41 [szövegrészekben]. –  ֵָרׁש ְלׁשֹון ְׁשִאָּיהָּכ ְּתפ  
– Ugyanígy magyarázd a ְׁשִאָּיה (söijá) kifejezést [is] – ְּבָאָדם ָּבהּול – egy olyan 
megdöbbent emberre vonatkozóan, – ּוַבַעל ַמֲחָׁשבֹות – aki mélyen elmerült 
gondolataiba.  

 ”várás„ ,(söhijá) ְׁשִהָּיה Onkelosz [mindazonáltal] a – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְלׁשֹון ְׁשִהָּיה –
[jelentésű] kifejezésből fordítja: – ְוַגְבָרא ָׁשֵהי – „Az ember várt,” –  ׁשֹוֶהא ְועֹוֵמד ְּבָמקֹום
ַּדְרּכוֹ ' ִלְראֹות ַהִהְצִליַח ה – ,állt egy helyen és várt [azaz] – ֶאָחד  – hogy lássa, vajon Isten 
sikerrel koronázta-e útját. – ְוֵאין ְלַתְרֵּגם ָׁשֵתי – [A ִמְׁשָּתֵאה (mistáé) szót] nem szabad 
 nem [(mistáé) ִמְׁשָּתֵאה a] mert – ֶׁשֲהֵרי ֵאינֹו ְלׁשֹון ְׁשִתָּיה – ,nak [ivás] fordítani-(sáté) ָׁשֵתי
ivást jelent, –  ֶָּיהף נֹוֶפֶלת ִּבְלׁשֹון ְׁשתִ "ֶׁשֵאין ָאל  – az „iszik” igében ugyanis nincs א. 

 csodálkozva [:Jelentése] – ִמְׁשּתֹוֵמם ָעֶליהָ  – .megnézte [a lányt] – ִמְׁשָּתֵאה ָלּה
tűnődött felőle, – ְּכמֹו ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא – mint a „mondjad felőlem: Ő az én 
fivérem,”42 –  ֵי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתוֹ ּוְכמֹו ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנׁש  – és az „És kérdezősködtek a hely lakói 
felesége felől”43 [szövegrészekben]. 

 
 ָיֶדיהָ  ַעל ְצִמיִדים ּוְׁשֵני ,ִמְׁשָקלוֹ  ֶּבַקע ָזָהב ֶנֶזם ָהִאיׁש ַוִּיַּקח ִלְׁשּתֹות ַהְּגַמִּלים ִּכּלּו ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי

  )כב, בראשית כד(. םִמְׁשָקלָ  ָזָהב ֲעָׂשָרה

És mikor a tevék már eleget ittak, elővett az ember egy arany orrgyűrűt, 
amelynek súlya fél sékel volt, és két karperecet, melyeknek súlya tíz 
aranysékel volt. (1Mózes 24:22.) 

                                                 
37 Michá 6:16. 
38 A  ֵםָׁשמ  gyökből – jelentése: üres, elhagyatott. 
39 Jób 18:20. 
40 Jeremiás 2:12. 
41 Dániel 4:16. 
42 Fentebb 20:13, ahol a ִלי (li) [„nekem”] „rólam/felőlem” értelemben szerepel. 
43 Lentebb 26:7, ahol a  ְֹלִאְׁשּתו (löisto) azt jelenti, hogy a felesége felől, a feleségéről. 
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[Rási értelmezésében az itt felsorolt értékek mennyisége és súlya nem csupán 
Ábrahám gazdagságát hivatottak kifejezni, hanem egyben azokra a későbbi 
eseményekre utalnak, amelyek majd Izsák és Rebeka leszármazottaival történnek:] 

 Ez utalás Izrael sékeljeire. [amit a – ֶרֶמז ְלִׁשְקֵלי ִיְׂשָרֵאל – ...fél sékel… – ֶּבַקע
Szentély számára kellett adományozni], – ֶּבַקע ַלֻּגְלֹּגֶלת – [amely] fejenként fél sékel 
volt. 

 Utalás a két – ֶרֶמז ִלְׁשֵני ֻלחֹות ְמֻצָּמדֹות – ...és két karperecet… – ּוְׁשֵני ְצִמיִדים
összetartozó Törvénytáblára. [A  – cámud) ָצמּוד rokon a (cmidim – karperec) ְצִמיִדים 
összetartozó) szóval. Ezek szerint nem csak a kettes szám, hanem a cmidim szó is a 
kőtáblákra utal.] 

ֶרֶמז ַלֲעֶׂשֶרת  – .melyeknek súlya tíz aranysékel volt… – ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם
 .Utalás az azokra [vésett] Tízparancsolatra – ַהִּדְּברֹות ֶׁשָּבֶהן

 
 )כג, בראשית כד(. ֲהֵיׁש ֵּבית ָאִבי ָמקֹום ָלנּו ָלִלין ,ַוֹּיאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת ַהִּגיִדי ָנא ִלי

...és így szólt: „Kinek leánya vagy te? mondd meg, kérlek, nekem, van-e 
atyád házában számunkra hely, hogy megháljunk?” (1Mózes 24:23.) 

ְלַאַחר ֶׁשָּנַתן ָלּה  – és így szólt: „Kinek leánya vagy te?44 – ַוֹּיאֶמר ַּבת ִמי ַאּתְ 
ְלִפי  – Azután kérdezte ezt meg tőle, miután odaadta neki [az ajándékokat] – ְׁשָאָלּה
 mert bízott abban, hogy Ábrahám érdemeinek – ֶׁשָהָיה ָּבטּוַח ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם
köszönhetően –  ֶֹׁשִהְצִליַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּדְרּכו – Isten sikerrel koronázta útját. 

 egy éjszakányi szállásra [(lálin) ָלִלין A] – ִליָנה ַאַחת – .hogy megháljunk – ָלִלין
utal. – ִלין ֵׁשם ָּדָבר – A ִלין (lin) főnév. – ְוִהיא ָאְמָרה ַּגם ָמקֹום ָללּון – [Rebeka] azonban a 
 .amely több [éjszakányi] szállásra utal – ַּכָּמה ִלינֹות – ,igét használta (lálun) ָללּון

 
 )כד, בראשית כד(. ֶּבן ִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור ,ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּבת ְּבתּוֵאל ָאֹנִכי

És ő felelt neki: „Betuél leánya vagyok én, a Milka fiáé, akit szült 
Náchórnak”. (1Mózes 24:24.) 

 első [kérdésére] [Eliezer] – ֱהִׁשיַבּתּו ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון – .Betuél leánya – ַּבת ְּבתּוֵאל
válaszolt először, – ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון – és az utolsó [kérdésére] utoljára. 

 
 )כה, בראשית כד(. ַּגם ָמקֹום ָללּון ,ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ַּגם ֶּתֶבן ַּגם ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו

És mondta még neki: „Szalma is, abrak is sok van nálunk, meg hely is a 
meghálásra”. (1Mózes 24:25.) 

                                                 
44 Miért adta oda neki Eliezer az ajándékokat, mielőtt még tudta, volna, hogy kicsoda? 
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ִמְסּפֹוא ָּכל ַמֲאַכל ַהְּגַמִּלים ָקרּוי – .Abrak – ִמְסּפֹוא  – Az összes fajta teveeledel 
[összefoglaló] elnevezése a ִמְסּפֹוא (miszpo), – ְּכגֹון ָעֶצה ּוְׂשעֹוִרים – [ilyen] például a 
széna és az árpa. 

 
 )כו, בראשית כד(. ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַליֹהָוה

És meghajolt a férfiú és leborult az Örökkévaló előtt (1Mózes 24:26.) 

 
א ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני  ,ַוֹּיאֶמר ָּברּו ְיֹהָוה ֱא

  )כז, בראשית כד(. ְיֹהָוה ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני

...és szólt: „Áldott legyen az Örökkévaló, uramnak, Ábrahámnak Istene, 
aki nem vonja el kegyelmét és hűségét uramtól; az Örökkévaló vezetett 
engem az úton uram testvéreinek házába”. (1Mózes 24:27.) 

 az – ֶּדֶר ַהָּיָׁשר – ,a kijelölt úton [:Jelentése] – ֶּדֶר ַהְּמזָֻמן – az úton.45 – ַּבֶּדֶר
egyenes úton, – ְּבאֹותֹו ֶּדֶר ֶׁשָהִייִתי ָצִרי – azon az úton, amelyen haladnom kellett. – 

א"ד ְוהֵ "ת ְוַלמֶ "ְוֵכן ָּכל ֵּבי  – Ugyanígy minden ל ,ב és ַהְמַׁשְּמִׁשים ְּבֹראׁש ַהֵּתָבה – ,ה – 
amikor prefixumként szerepel –  ָח"ּוְנקּוִדים ְּבַפּת  – és pátách-hal van vokalizálva, – 
ֶׁשִּנְזַּכר ְּכָבר ְּבָמקֹום  – ,valami olyan meghatározott dologra utal – ְמַדְּבִרים ְּבָדָבר ַהָּפׁשּוט
 vagy ha – אֹו ֶׁשהּוא ְמבֹוָרר ְוִנָּכר – amely korábban már említésre került – ַאֵחר
egyértelmű és nyilvánvaló, –  ֹהּוא ְמַדֵּבר ְּבֵאיזו  – hogy melyik [dologról] beszél [a 
beszélő]. 

 
 )כח, בראשית כד(. ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ,ַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה

A leány pedig elfutott és jelentette anyja házában ezeket a dolgokat. 
(1Mózes 24:28.) 

 Szokásos volt, hogy a nőknek – ֶּדֶר ַהָּנִׁשים ָהְיָתה – .anyja házában – ְלֵבית ִאָּמּה
 amelyben munkájukat – ֵליֵׁשב ּבֹו ִלְמַלאְכָּתן – ,volt egy [külön] házuk – ִלְהיֹות ָלֶהן ַּבִית –
végezték, – ְוֵאין ַהַּבת ַמֶּגֶדת ֶאָּלא ְלִאָּמּה – és egy leány csupán az anyjában bízik meg.46 

 
 )כט, בראשית כד(. ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל ָהָעִין ,ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן

És Rebekának volt egy fivére, akit Lábánnak hívtak, és Lábán futott a 
férfiúhoz, a forráshoz. (1Mózes 24:29.) 

                                                 
45 Miért pátách és miért nem svá áll a  ֶרַּבֶּד  (báderech) ב-je alatt? 
46 Máskülönben Rebekának apjához kellett volna sietnie, hiszen az apja volt Ábrahám 

rokona, nem az anyja. 
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 és mi [dologért] – ְוַעל ַמה ָרץ – Miért futott [Lábán] – ָלָּמה ָרץ – .futott – ַוָּיָרץ
futott? – ַוְיִהי ִּכְראֹות ֶאת ַהֶּנֶזם – Amikor látta az orrkarikát, – ָאַמר ָעִׁשיר הּוא ֶזה – azt 
mondta: „Ez [az ember] gazdag,” – ְוָנַתן ֵעיָניו ַּבָּממֹון – és terveket szőtt, hogy 
megszerezze a pénzét. 

 
ר ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר ֹּכה ִדּבֶ 

 )ל, בראשית כד(. ַוָּיֹבא ֶאל ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ַהְּגַמִּלים ַעל ָהָעִין ,ֵאַלי ָהִאיׁש

És történt, hogy midőn látta az orrgyűrűt s a karpereceket a nővére 
kezein és mikor hallotta nővére Rebeka szavait, mondván: „Így szólt 
hozzám a férfi” – akkor eljött a férfihoz és íme, az ott állt a tevék mellett 
a forrásnál. (1Mózes 24:30.) 

ְּכמֹו ְוהּוא עֹוֵמד  – ,Hogy őrizze őket – ְלָׁשְמָרן – .a tevék mellett – ַעל ַהְּגַמִּלים
 [:aminek jelentése] – ְלַׁשְּמָׁשם – mint a „mellettük állt”47 [szövegrészben] – ֲעֵליֶהם
hogy kiszolgálja őket. 

 
, בראשית כד(. ָמקֹום ַלְּגַמִּליםָלָּמה ַתֲעֹמד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּו ,ַוֹּיאֶמר ּבֹוא ְּברּו ְיֹהָוה

 )לא

És így szólt: „Jöjj be, Örökkévaló áldottja! Miért állsz künn, mert én már 
megtisztítottam a házat, és helyet csináltam a tevéknek”. (1Mózes 24:31.) 

 A bálványoktól. [A – ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה – ...megtisztítottam a házat… – ִּפִּניִתי ַהַּבִית
„megtisztítottam a házat” nem jelentheti csupán azt, hogy helyet csinált Eliezer 
számára, hiszen Rebeka korábban48 már mondta neki, hogy van hely számára.] 

 
א ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפוֹ  ,ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים

 )לב, בראשית כד(. ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתוֹ 

És bement az ember a házba, leszerelte a tevéket, adott szalmát és 
abrakot a tevéknek, vizet is megmosni lábát és a vele lévő emberek 
lábát is. (1Mózes 24:32.) 

ְיַפַּתחוַ   – …leszerelte… – ִהִּתיר ָזָמם ֶׁשָּלֶהם – vagyis levette a szájkosarukat, – 
א ִיְרעּו ַּבֶּדֶר – ,ugyanis szájkosarat rakott fel rájuk – ֶׁשָהָיה סֹוֵתם ֶאת ִּפיֶהם  hogy ne – ֶׁש
legeljenek út közben – ִּבְׂשדֹות ֲאֵחִרים – olyan földeken, amelyek más tulajdonában 
voltak. 

 
א ֹאַכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי  )לג, בראשית כד(. ַוֹּיאֶמר ַּדֵּבר ,ויישם ַוּיּוַׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוֹּיאֶמר 

                                                 
47 Fentebb 18:8. 
48 Uo. 24:25. 
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Tettek elébe ételt, de ő azt mondta: „Nem eszem, míg el nem mondtam 
mondanivalómat”. Mondta neki: „Beszélj”. (1Mózes 24:33.) 

 ִאם Itt az – ֲהֵרי ִאם ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֲאֶׁשר – .míg el nem mondtam – ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי
(im) egy olyan terminus, amely ֲאֶׁשר (áser) [„hogy”] értelemben [szerepel], –  ּוִבְלׁשֹון
ְּכמֹו ַעד ִּכי ָיֹבא  – ,értelemben [”amikor„] (ki) ִּכי azt is [mondhatnánk], hogy [de] – ִּכי
ה ֶזה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  – .mint a „míg el nem jő Siló”49 [szövegrészben] – ִׁשי
 a – ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ְּבַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות – :Erre gondoltak bölcseink, amikor azt mondták – ִלְבָרָכה
 és [ezek közül] egy az – ְוָהֶאָחד ִאי ְוהּוא ִאם – ,négyféle értelemben szerepelhet (ki) ִּכי
 50.(im) ִאם ,amely azt jelenti ,(i) ִאי

 
  )לד, בראשית כד(. ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ,ַוֹּיאַמר

És ő mondta: Ábrahám szolgája vagyok én (1Mózes 24:34.) 

 
ַוִּיֶּתן לֹו ֹצאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים  ,ֲאֹדִני ְמֹאד ַוִּיְגָּדלַויֹהָוה ֵּבַר ֶאת 

  )לה, בראשית כד(. ַוֲחֹמִרים

Az Örökkévaló pedig megáldotta az én uramat nagyon, úgy, hogy nagy 
lett; adott neki juhot és marhát, ezüstöt és aranyat, szolgákat és 
szolgálókat, tevéket és szamarakat. (1Mózes 24:35.) 

 
  )לו, בראשית כד(. ַוִּיֶּתן ּלֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לוֹ  ,ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה

És Sára, uram felesége, miután megöregedett, fiút szült, uramnak; és ő 
neki adott mindent, amije volt. (1Mózes 24:36.) 

ְׁשַטר ַמָּתָנה  – .és ő neki adott mindent, amije volt – ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לוֹ 
 .Mutatott nekik egy adománylevelet – ֶהְרָאה ָלֶהם

 
בראשית (. ְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹיֵׁשב ְּבַאְרצוֹ א ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות הַ  ,ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר

 )לז, כד

Engem pedig megesketett az uram, mondván: „Ne végy fiamnak 
feleséget a kánaániták leányai közül, akiknek országában lakom, (1Mózes 
24:37.) 

                                                 
49 Lentebb 49:10. 
50 Azaz noha a ִּכי (ki) itt ֲאֶׁשר (áser) [„hogy”] értelemben szerepel, amely nem eleme a 

négyes listának, ám az ֲאֶׁשר (áser)-t itt az ִאם (im) reprezentálja (hiszen az ִאם (im)-nek, 
mint látjuk, létezik ֲאֶׁשר (áser) jelentése is), amelyik viszont rajta van a négyes listán. 
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א ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני  – Ne végy fiamnak feleséget a kánaániták 
leányai közül. – א ֵתֵל ְּתִחָּלה ֶאל ֵּבית ָאִבי  Hacsak előbb nem mégy el atyám – ִאם 
családjához, – א ֹתאֶבה ָלֶלֶכת ַאֲחֶרי  .és ő51 nem lesz hajlandó követni téged – ְו

 
א ֶאל ֵּבית ָאִבי ֵּתֵל ְוֶאל ִמׁשְ   )לח, בראשית כד(. ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ,ַּפְחִּתיִאם 

hanem atyám házába menj el és családomhoz, hogy vegyél feleséget 
fiamnak (1Mózes 24:38.) 

 
א ֵתֵל ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי ,ָוֹאַמר ֶאל ֲאֹדִני   )לט, בראשית כד(. ֻאַלי 

De én mondtam uramnak: Hátha nem követ majd az asszony engem? 
(1Mózes 24:39.) 

א ֵתֵל ָהִאָּׁשה  ֵאַלי ְּכִתיב – ?Hátha nem követ majd az asszony engem – ֻאַלי 
– [Az ֻאַלי (uláj)] itt olyan [helyesírással szerepel, hogy akár] ֵאַלי (éláj)-nak [is 
olvashatnánk].52 –  ֶֶזרַּבת ָהְיָתה לֹו ֶלֱאִליע  – Eliezernek volt egy lánya, –  ְוָהָיה ְמַחֵּזר ִלְמצֹוא
 ,hogy Ábrahám azt mondja neki – ֶׁשֹּיאַמר לֹו ַאְבָרָהם – ,és ezért ürügyet keresett – ִעָּלה
 és adja hozzá a lányát – ְלַהִּׂשיאֹו ִּבּתוֹ  – ,forduljon önmagához – ִלְפנֹות ֵאָליו –
[Izsákhoz]. – ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם – Ábrahám [azonban] azt felelte neki: – ְּבִני ָּברּו ְוַאָּתה ָארּור 
– „Az én fiam áldott, rajtad viszont átok ül,53 – ְוֵאין ָארּור – és az, akin átok ül, nem 
kötheti össze az életét – ִמַּדֵּבק ְּבָברּו – egy olyannal, aki áldott.” 

 
ְיֹהָוה ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּת ְוִהְצִליַח ַּדְרֶּכ ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני  ,ַוֹּיאֶמר ֵאָלי

  )מ, בראשית כד(. ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי

És ő mondta nekem: Az Örökkévaló, akinek színe előtt én jártam, 
elküldi majd angyalát veled és sikeressé teszi utadat, hogy vegyél 
feleséget fiamnak az én családomból, atyám házából (1Mózes 24:40.) 

 
א ִיְּתנּו ָל ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי ,ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא ֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי , בראשית כד(. ְוִאם 

  )מא

Akkor leszel fölmentve esküm alól, ha eljössz családomhoz és ha nem 
adják neked, akkor légy fölmentve esküm alól (1Mózes 24:41.) 

 

                                                 
51 Ti. az Izsáknak kiszemelt rokon lány. 
52 Ha ugyanis ו-val lenne írva, אּוַלי, akkor nem lehetne ֵאַלי (éláj)-nak olvasni (ami különben 

azt jelentené, hogy „hozzám”). 
53 Eliezer Kánaán leszármazottja volt, akit Noé megátkozott (lásd fentebb, 9:25.). 
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ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁש ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹ  ,ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין ֵל ָוֹאַמר ְיֹהָוה ֱא
  )מב, בראשית כד(. ָעֶליהָ 

És én eljöttem ma a forráshoz, és szóltam: Örökkévaló uram, Ábrahám 
Istene, vajha szerencséssé tennéd utamat, melyen járok. (1Mózes 24:42.) 

 Ma indultam, és – ַהּיֹום ָיָצאִתי ְוַהּיֹום ָּבאִתי – ...És én eljöttem ma – ָוָאֹבא ַהּיֹום
ma érkeztem. – ִמַּכאן – Ebből arra következtetünk, – ֶׁשָּקְפָצה לֹו ָהָאֶרץ – hogy a „a föld 
összezsugorodott számára” [vagyis utazása csodálatosmód megrövidült].  

ֹות ִלְפֵני ַהָּמקֹוםָיָפה ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאב – :Áchá rabbi azt mondta – ָאַמר ַרִּבי ֲאָחא –  – 
Az ősatyák szolgáinak beszélgetései nagyobb becsben állnak Isten előtt, –  ִמּתֹוָרָתן ֶׁשל
-hiszen Eli – ֶׁשֲהֵרי ַּפְרָׁשה ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר – ;mint gyermekeinek adott tóraiutasítások – ָּבִנים
ezer fejezetét – ְּכפּוָלה ַבּתֹוָרה – kétszer is megismétli a Tóra [hiszen a Tóra 
elbeszélése54 után, megismétlődik, amikor Eliezer elbeszéli Rebeka családjának55], – 
א ִנְּתנּו ֶאָּלא ִּבְרִמיָזה – míg ellenben a Tóra számos tanítását – ְוַהְרֵּבה ּגּוֵפי תֹוָרה  – 
csupán utalás révén kaptuk. 

 
ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהֹּיֵצאת ִלְׁשֹאב ְוָאַמְרִּתי ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים  ,ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים

  )מג, בראשית כד(. ִמַּכֵּד

íme, én állok a vízforrásnál, legyen tehát, hogy a leány, aki kijön, hogy 
vizet merítsen, én pedig mondom neki: Adj innom, kérlek, egy kis vizet 
korsódból, (1Mózes 24:43.) 

 
. ִהוא ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ְיֹהָוה ְלֶבן ֲאֹדִני ,ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם ַאָּתה ְׁשֵתה ְוַגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב

  )מד, בראשית כד(

...és ő azt mondja nekem: te is igyál és tevéidnek is merítek, – ez az 
asszony az, akit az Örökkévaló uram fiának szánt. (1Mózes 24:44.) 

 azokra az – ֲאָנִׁשים ֶׁשִעּמוֹ  – kiterjeszti ezt (gám) ַּגם A – ַּגם ְלַרּבֹות – .te is – ַּגם ַאָּתה
emberekre is, akik vele voltak.56 

יעַ ֵּבַרר ְוהֹוִד  – .szánt – הֹוִכיחַ   – [Jelentése:] Az Örökkévaló tisztázta és tudatta [a 
dolgot]. – ְוֵכן ָּכל הֹוָכָחה ֶׁשַּבִּמְקָרא – Hasonlóan a הֹוָכָחה (hocháchá) terminus 
Szentírásban megjelenő valamennyi formája – ֵּברּור ָּדָבר – valaminek a tisztázására 
utal. 

 

                                                 
54 1Mózes 24:1–33. 
55 Uo. 34–48. 
56 Azaz Rebeka nem csupán Eliezert, hanem Eliezer kíséretét is megkínálta vízzel. 
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ָוֹאַמר  ,ֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוִּתְׁשָאבֲאִני ֶטֶרם ֲאכַ 
 )מה, בראשית כד(. ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא

És mielőtt befejeztem gondolatom, s íme jött Rebeka korsójával a 
vállán, lement a forráshoz és merített és mondtam neki; Adj, kérlek, 
innom. (1Mózes 24:45.) 

 Még be [:Jelentése] – ֶטֶרם ֶׁשֲאִני ְמַכֶּלה – .mielőtt befejeztem – ֶטֶרם ֲאַכֶּלה
kellett fejeznem. – ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון הֹוֶוה – Ugyanígy, amikor jelen időre [történik utalás] – 

ַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ָעַברְּפָעִמים ֶׁשהּוא ְמ   – néha múlt időt használ [a szöveg], –  ְוָיכֹול ִלְכֹּתב ֶטֶרם
ּוְפָעִמים ֶׁשְּמַדֵּבר  – ”,és így állhatott volna az is, hogy „még nem fejeztem be – ִּכִּליִתי
ּיֹובְּכמֹו ִּכי ָאַמר אִ  – ,néha pedig jövőidőt használ – ִּבְלׁשֹון ָעִתיד  – mint például a „Mert 
azt mondta Jób”57 [szövegrészben], – ֲהֵרי ְלׁשֹון ָעַבר – ahol múlt időt [ָאַמר (ámár)] 
használ [a szöveg], – ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב – [vagy az] „Így szokott tenni Jób”58 
[szövegrészben], – ֲהֵרי ְלׁשֹון ָעִתיד – ahol jövő időt használ.59 – ּוֵפרּוׁש ְׁשֵניֶהם ְלׁשֹון הֹוֶוה – 
Mindazonáltal mindkét esetben jelen idejű [a mondat] értelme, – ִּכי אֹוֵמר ָהָיה ִאּיֹוב – 
Jób ugyanis azt mondta: – אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ְוגֹוֵמר – „Hátha vétkeztek a fiaim… –  ְוָהָיה
 Így szokott tenni Jób [minden alkalommal].”60 – עֹוֶׂשה ָּכ

 
. ָוֵאְׁשְּת ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה ,ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה

  )מו, בראשית כד(

Ő sietett és leeresztette korsóját magáról és mondta: Igyál és tevéidet is 
megitatom; én ittam és a tevéket is megitatta. (1Mózes 24:46.) 

 
ָוָאִׂשם ַהֶּנֶזם  ,ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת ִמי ַאְּת ַוֹּתאֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ִמְלָּכה

  )מז, בראשית כד(. ַעל ַאָּפּה ְוַהְּצִמיִדים ַעל ָיֶדיהָ 

Ezután megkérdeztem, szólván: Kinek a leánya vagy? Ő pedig felelt: 
Betuél leánya, aki Náchór fia, akit szült neki Milka; akkor rátettem az 
orrgyűrűt az orrára és a karpereceket a kezeire. (1Mózes 24:47.) 

 – ִׁשָנה ַהֵּסֶדר – .Ezután megkérdeztem… akkor rátettem – ָוֶאְׁשַאל ָוָאִׂשם
[Eliezer] megváltoztatta [az események] sorrendjét, – ֶׁשֲהֵרי הּוא ְּתִחָּלה ָנַתן – hiszen 
[valójában] először adta oda [az ékszereket] – ְוַאַחר ַּכ ָׁשַאל – és [csak] ezt követően 
kérdezte [a családja felől]. –  ְא ִית ְּפׂשּוהּו ִּבְדָבָריוֶאָּלא ֶׁש  – Viszont nem akarta, hogy 

                                                 
57 Jób 1:5. 
58 Uo. 
59 Az eredetiben ugyanis ez így szerepel: ָּכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב (káchá jáásze Ijov), ahol a ַיֲעֶׂשה 

(jáásze) a „csinál/tesz” ige egyes szám harmadik személyű, jövő idejű alakja. 
60 Uo. 
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belekössenek a szavaiba – ְוֹיאְמרּו – és azt mondják: – ֵהיַא ָנַתָּת ָלּה – „Hogyhogy 
odaadtad neki [az ékszereket], – ַוֲעַדִין ֵאיְנ יֹוֵדַע ִמי ִהיא – holott nem is tudtad még, 
kicsoda ő?” 

 
ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶר ֱאֶמת ָלַקַחת  ,ד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה ַליֹהָוהָוֶאּקֹ  ָוֲאָבֵר ֶאת ְיֹהָוה ֱא

  )מח, בראשית כד(. ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאֹדִני ִלְבנוֹ 

Meghajoltam és leborultam az Örökkévaló előtt és áldottam az 
Örökkévalót, az én uramnak, Ábrahámnak Istenét, aki vezetett engem 
az igaz úton, hogy elvegyem uram testvérének leányát az ő fiának 
(1Mózes 24:48.) 

 
א ַהִּגידּו ִלי ְוֶאְפֶנה ַעל ָיִמין אֹו ַעל  ,ְוַעָּתה ִאם ֶיְׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאֹדִני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם 

  )מט, ראשית כדב(. ְׂשֹמאל

És most, ha szeretetet és hűséget akartok gyakorolni urammal, 
mondjátok meg nekem, ha pedig nem akartok, azt is mondjátok meg, 
hogy jobbra vagy balra forduljak”. (1Mózes 24:49.) 

 Ez egy Jismáél lányai közül való [feleségre – ִמְּבנֹות ִיְׁשָמֵעאל – .jobbra – ַעל ָיִמין
utal].61 

 – ;Lót leányai közül való [feleségre] [Vagy egy] – ִמְּבנֹות לֹוט – .balra – ַעל ְׂשֹמאל
 .Lót [ugyanis] Ábrahámtól balra lakott – ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ִלְׂשֹמאלֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם

 
 )נ, בראשית כד(. א נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי ַרע אֹו טֹוב ,ה ָיָצא ַהָּדָברַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ֵמְיֹהוָ 

Ekkor feleltek Lábán és Betuél és szóltak: „Az Örökkévalótól indult ki a 
dolog, nem mondhatunk mi neked se jót, se rosszat. (1Mózes 24:50.) 

 [Lábán] – ָרָׁשע ָהָיה – .Ekkor feleltek Lábán és Betuél – ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל
gonosz ember volt, – ְוָקַפץ – és már ugrott is, – ְלָהִׁשיב ִלְפֵני ָאִביו – hogy megelőzze 
apját a válasszal. 

א נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי  – nem mondhatunk mi neked [se jót, se rosszat]. – 
א ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוַבת  – ;Hogy ellenszegüljünk neked ebben a dologban – ְלָמֵאן ַּבָּדָבר ַהֶּזה
א ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוַבת ָּדָבר  – ,sem egy „rossz” [azaz nem helyénvaló] válasszal – ָּדָבר ַרע ְו
ָיָצא ' ֵּמהְלִפי ֶׁשִּנָּכר ׁשֶ  – ,sem bármiféle helyénvaló vagy kézenfekvő válasszal62 – ָהגּון

                                                 
61 Jismáél Párán pusztájában lakott (fentebb 21:21.), amely Chevrontól, Ábrahám 

lakhelyétől délre terül el. A „jobbra” egy a déli irányra tett utalás. Lásd Zsoltárok 
89:13. 

62 Vagyis a ַרע אֹו טֹוב (rá o tov) nem visszautasításra vagy beleegyezésre utal, hanem a 
válasz minőségére. 
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ֶׁשִּזְּמָנּה  – ,állításodnak megfelelően – ְלִפי ְדָבֶרי – hiszen ezt Isten rendelte el – ַהָּדָבר
 .miszerint Ő vitte oda [Rebekát] hozzád – ָל

 
 )נא, בראשית כד(. הּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן ֲאֹדֶני ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹהוָ  ,ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח ָוֵל

Íme, Rebeka előtted van, vedd és menj, hogy felesége legyen a te urad 
fiának, amint szólt az Örökkévaló (1Mózes 24:51.) 

 
  )נב, בראשית כד(. ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַליֹהָוה ,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם

Mikor Ábrahám szolgája szavukat hallotta, leborult a földre az 
Örökkévaló előtt. (1Mózes 24:52.) 

ֶׁשּמֹוִדים ַעל ְּבׂשֹוָרה  – ,Innét [tudjuk] – ִמַּכאן – .leborult a földre – ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה
 hogy hálát kell adni a jó hírekért.63 – טֹוָבה

 
בראשית (. ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה ,ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקהַוּיֹוֵצא ָהֶעֶבד ּכְ 

 )נג, כד

És a szolga elővett ezüst és arany tárgyakat, valamint ruhákat és 
Rebekának adta ezeket, testvéreinek és anyjának pedig drágaságokat 
adott. (1Mózes 24:53.) 

 ugyanaz [nak-(umigdánot) ּוִמְגָּדֹנת Az] – ְלׁשֹון ְמָגִדים – .drágaságokat – ּוִמְגָּדֹנת
a gyöke, mint a ְמָגִדים (mögádim)-nak [ami finom gyümölcsöket jelent]; –  ֶׁשֵהִביא ִעּמֹו
 ugyanis [Eliezer] különféle Erec Jiszráélben termő – ִמיֵני ֵפרֹות ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
gyümölcsöket hozott magával. 

 
בראשית (. ַוָּיקּומּו ַבֹּבֶקר ַוֹּיאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאֹדִני ,ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַוָּיִלינּו

 )נד, כד

Ettek-ittak ő meg az emberek, akik vele voltak és pihentek egész éjjel. 
És reggel felkeltek, és ő így szólt: „Bocsássatok el uramhoz”. (1Mózes 
24:54.) 

 Valahányszor a – ָּכל ִליָנה ֶׁשַּבִּמְקָרא – .és pihentek egész éjjel – ַוָּיִלינּו
Szentírásban a ִליָנה (liná) terminus szerepel, – ִליַנת ַלְיָלה – az egy éjszakányi szállásra 
[utal]. 

 
 )נה, בראשית כד(. ַאַחר ֵּתֵל ,ַוֹּיאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור

                                                 
63 Eliezer hálája jeléül leborult az Örökkévaló előtt. 
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És mondták fivére meg anyja: „Maradjon a leány velünk néhány napig, 
vagy tízig, és azután menj el”. (1Mózes 24:55.) 

אֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּהַוּיֹ   – És mondták fivére meg anyja... – ּוְבתּוֵאל ֵהיָכן ָהָיה – És 
hol volt Betuél, az apa? – ָהָיה רֹוֶצה ְלַעֵּכב – Ő meg akarta akadályozni [Rebeka 
távozását], –  ֹּוָבא ַמְלָא ֶוֱהִמיתו – [ezért] jött egy angyal, és megölte. 

 mint – ְּכמֹו ָיִמים ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתוֹ  – ,Egy évet – ָׁשָנה – ...néhány napig… – ָיִמים
[abban a versben, hogy]: „Napokig [az az egy évig] legyen meg a visszaváltás 
joga.”64 – ֶׁשָּכ נֹוְתִנין ִלְבתּוָלה ְזַמן ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש – Hiszen az a szokás, hogy egy 
hajadonnak [eljegyzése után] tizenkét hónapot adnak arra, –  ְלַפְרֵנס ֶאת ַעְצָמּה
 .hogy ékszerekkel és egyéb díszekkel lássa el magát – ְּבַתְכִׁשיִטים

 Ebből is] – ְוִאם ֹּתאַמר – .Tíz hónapot – ֲעָׂשָרה ֳחָדִׁשים – ...vagy tízig… – אֹו ָעׂשֹור
látjuk, hogy a fent említett „néhány napig” valójában egy egész évet jelentenek, 
hiszen] ha azt mondanád, – ָיִמים ַמָּמׁש – hogy a ָיִמים (jámim) „napok”-at kell jelent, – 
 ,nem szokás, azok részéről [akkor az nem lenne logikus, hiszen] – ֵאין ֶּדֶר ַהְמַבְּקִׁשים
akik kérnek valamit, – ְלַבֵּקׁש ָּדָבר מּוָעט – [először] valami jelentéktelen mennyiséget 
kérni, – א ִתְרֶצה  ha nem [vagy hajlandó ennyit [:majd pedig azt mondani] – ְוִאם 
adni], – ֵּתן ָלנּו ְמֻרָּבה ִמֶּזה – adj még többet65. 

 
  )נו, בראשית כד(. ַׁשְּלחּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני ,ַאל ְּתַאֲחרּו ֹאִתי ַויֹהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם

De ő mondta nekik: Ne késleltessetek engem, miután az Örökkévaló 
sikeressé tette utamat, bocsássatok el, hadd menjek uramhoz (1Mózes 
24:56.) 

 
  )נז, בראשית כד(. ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפיהָ  ,ְקָרא ַלַּנֲערָ ַוֹּיאְמרּו נִ 

És ők szóltak: „Hívjuk a leányt és kérdezzük meg őt”. (1Mózes 24:57.) 

ֶׁשֵאין  – ,Innét [vezetik le azt] – ִמַּכאן – .és kérdezzük meg őt – ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפיהָ 
 ,csakis úgy – ֶאָּלא ִמַּדְעָּתּה – ,hogy egy nőt nem lehet feleségül adni – ַמִּׂשיִאין ֶאת ָהִאָּׁשה
ha ez az ő beleegyezésével [történik]. 

 
 )נח, בראשית כד(. ַוֹּתאֶמר ֵאֵל ,ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ֲהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהֶּזה

                                                 
64 3Mózes 25:29: „Ha valaki elad egy lakóházat egy fallal kerített városban, egy éven belül 

visszaválthatja azt…”. 
65 Azaz, ha a jámim egy évet jelent, akkor ők először egy évet kértek, és arra az esetre, ha 

Eliezer elutasítaná őket, kértek tíz hónapot. Ha azonban a jámim „napok”-at 
jelentene, akkor először csupán néhány nap haladékot kértek volna, és ekkor viszont 
nem hihető, hogy egy elutasítást követően ennél sokkal többet, vagyis tíz hónapot 
kértek volna. 
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Hívták Rebekát és szóltak hozzá: „El akarsz-e menni ezzel a férfiúval?” 
És ő azt mondta: „Elmegyek”. (1Mózes 24:58.) 

 Saját – ֵמַעְצִמי – És ő azt mondta: „Elmegyek”.66 – ַוֹּתאֶמר ֵאֵל
elhatározásomból, – ְוַאף ִאם ֵאיְנֶכם רֹוִצים – még ha ti nem szeretnétek is. 

 
  )נט, בראשית כד(. ְוֶאת ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ,ָתם ְוֶאת ֵמִנְקָּתּהַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִרְבָקה ֲאחֹ 

És elbocsátották Rebekát, az ő nővérüket és dajkáját, meg Ábrahám 
szolgáját és az ő embereit (1Mózes 24:59.) 

 
. ְוִייַרׁש ַזְרֵע ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיו ,ֵפי ְרָבָבהַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוֹּיאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאלְ 

  )ס, בראשית כד(

Megáldották Rebekát, és azt mondták neki: „Nővérünk, légy ezrek és 
tízezrek anyja, és foglalják el ivadékaid azoknak kapuját, akik gyűlölik 
őket.” (1Mózes 24:60.) 

ָבָבהַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְר   – …légy ezrek és tízezrek anyja... – ַאְּת ְוַזְרֵע – [Vagyis] 
szálljon gyermekeidre – ְּתַקְּבלּו אֹוָתּה ְּבָרָכה ֶׁשֶּנֱאַמר ְלַאְבָרָהם – ugyanaz az áldás, amelyet 
Ábrahám kapott – ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה – a Moria hegyén: –  ַזְרֲע ְוגֹוֵמרַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת  – 
„…úgy meg fogom sokasítani magzatodat…”67 – ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּיֵהא אֹותֹו ַהֶּזַרע – Legyen 
az az akarata, hogy azok a gyermekek – א ֵמִאָּׁשה ַאֶחֶרת  ,tőled származzanak – ִמֵּמ ְו
és ne egy másik asszonytól. 

 
. ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוֵּיַל ,ֹרֶתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁשַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנעֲ 

  )סא, בראשית כד(

És fölkerekedett Rebeka, meg szolgáló leányai, nyargaltak a tevéken és 
elmentek a férfi után; és vette a szolga Rebekát és elment (1Mózes 
24:61.) 

 
  )סב, בראשית כד(. ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ,ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי

Izsák pedig jött Lácháj-Rói kútja felől, mivelhogy a dél országában 
lakott. (1Mózes 24:62.) 

                                                 
66 Miért nem egyszerűen csak azt válaszolta, „igen”? 
67 1Mózes 22:17. 
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ֶׁשָהַל ְלָהִביא  – Izsák pedig jött Lácháj-Rói kútja felől.68 – ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי
 ,apjának – ְלַאְבָרָהם ָאִביו – Mert elment oda, hogy elhozza69 Hágárt – ָהָגר
Ábrahámnak, – ֶׁשִּיָּׂשֶאָּנה – hogy az feleségül vegye őt. 

 Közel ahhoz a – ָקרֹוב ְלאֹותֹו ְּבֵאר – .a dél országában lakott – יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב
kúthoz, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם – „Ábrahám pedig elvonult 
onnan – ַאְרָצה ַהֶּנֶגב – Dél országa felé – ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור – és letelepedett Kádés 
és Sur között,”70 –  ְֵארְוָׁשם ָהָיה ַהּב  – ahol a kút volt, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: –  ִהֵּנה
 ez Kádés és Bered közt van.”71„ – ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד

 
 )סג, בראשית כד(. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים ,ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב

Estefelé kiment Izsák meditálni a mezőre, fölemelte szemét és látta, 
hogy íme, tevék közelednek. (1Mózes 24:63.) 

 ְּכמֹו ִיְׁשֹּפ ִׂשיחוֹ  – ,Egy kifejezés az imádságra – ְלׁשֹון ְּתִפָּלה – .meditálni – ָלׂשּוחַ 
– mint a „kiönti panaszát”72 [szövegrészben]. 

 
 )סד, בראשית כד(. ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל ,ָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת ִיְצָחקַוּתִ 

És Rebeka fölemelte szemét, és megpillantotta Izsákot, és leszállott a 
tevéről. (1Mózes 24:64.) 

דּורָרֲאָתה אֹותֹו הָ  – .és megpillantotta Izsákot – ַוֵּתֶרא ֶאת ִיְצָחק  – Látta, hogy 
[Izsák] méltóságteljes, – ְותֹוָהא ִמָּפָניו – és elámult a látványától. 

 Lefelé csúszott a föld – ִהְׁשִמיָטה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ – .és leszállott a tevéről – ַוִּתֹּפל
felé,73 – ְּכַתְרּגּומֹו ְוִאְתְרִכיַנת – ahogyan a Tárgum fordítja: „lehajlott;” –  ִהְּטָתה ַעְצָמּה
א ִהִּגיָעה ַעד ַהַּקְרַקע – ,lehajolt a föld felé [azaz] – ָלָאֶרץ  de [valójában] nem érintette – ְו
a földet; – ְּכמֹו ַהִּטי ָנא ַכֵּד – mint a „hajtsd meg korsódat”74 [szövegrészben], – ַאְרִכיִני 
– [amelyet Onkelosz úgy fordít:] „döntsd meg,” – ַוֵּיט ָׁשַמִים – [vagy mint a] ַוֵּיט ָׁשַמִים 
(vájét sámájim)75 [szövegrészben], – ְוַאְרִכין – amely [Onkelosz] fordításában ְוַאְרִכין 
(vöárchin), – ְלׁשֹון ֻמֶּטה ָלָאֶרץ – azaz „a föld felé hajlott”. – א יּוָטלְודֹוֶמה לֹו ִּכי ִיּפ ֹול   – 

                                                 
68 A ִמּבֹוא (mibo) feleslegesnek tűnik. 
69 Rási a ִמּבֹוא (mibo)-t  ִֵביאמ  (mévi)-ként [„elhoz”] értelmezi. 
70 Fentebb 20:1. 
71 Uo. 16:14. 
72 Zsoltárok 102:1. 
73 Noha a ָנַפל általában azt jelenti, esik/leesik, itt billen/hajlik vagy dől jelentésben 

szerepel. 
74 Fentebb 14. vers. 
75 2Sámuel 22:10. „és lehajtotta az égboltozatot”. 
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Hasonlóan: א יּוָטל  azaz „ha esni is – ְּכלֹוַמר ִאם ִיֶּטה ָלָאֶרץ – ,(ki jipol lo jutál) ִּכי ִיּפֹול 
kezd a föld felé, – א ַיִּגיַע ַעד ַהַּקְרַקע  – a földet nem éri el.”76 

 
ַוִּתַּקח  ,ֶדה ִלְקָראֵתנּו ַוֹּיאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאֹדִניַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵל ַּבּׂשָ 

 )סה, בראשית כד(. ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס

És így szólt a szolgához: Kicsoda az a férfiú, aki a mezőn elénk jön?” 
Felelt a szolga: „Ő az én uram”. Erre fogta fátyolát és betakarta magát. 
(1Mózes 24:65.) 

 [(vátitkász) ַוִּתְתָּכס A] – ָלׁשֹון ַוִּתְתָּפֵעל – .és betakarta magát – ַוִּתְתָּכס
visszaható alakban van, – ְּכמֹו ַוִּתָּקֵבר – [ugyanúgy,] mint a ַוִּתָּקֵבר (vátikávér) 
[eltemették (Debórát)]77 – ַוִּתָּׁשֵבר – és a ַוִּתָּׁשֵבר (vátisávér) [kitörte (a nyakát)]78. 

 
 )סו, בראשית כד(. ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ,ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק

És a szolga elbeszélte Izsáknak mindazt, amit cselekedett. (1Mózes 
24:66.) 

 .Elbeszélte neki [ti – ִּגָּלה לֹו ִנִּסים – .És a szolga elbeszélte – ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד
Izsáknak] a csodákat, –  ֶֹׁשַּנֲעׂשּו לו – amelyek történtek vele, – ֶׁשָּקְפָצה לֹו ָהָאֶרץ – [azt, 
hogy] a föld79 összezsugorodott a kedvéért, – ְוֶׁשִּנְזַּדְּמָנה לֹו ִרְבָקה – és [azt,] hogy 
Rebeka megjelent előtte –  ִֹּבְתִפָּלתו – az ő [Eliezer] imádságának eredményeképpen. 

 
ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי  ,ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבהָ 

 )סז, בראשית כד(. ִאּמוֹ 

És Izsák bevezette Rebekát a sátorba, Sára, anyjáéba; elvette Rebekát, 
az feleségévé lett, és megszerette őt; és Izsák megvigasztalódott anyja 
halála után. (1Mózes 24:67.) 

 [Izsák] – ַוְיִבֶאָה ָהֹאֶהָלה – a sátorba, Sára, anyjáéba...80… – ָהֹאֶהָלה ָׂשָרה ִאּמוֹ 
bevezette a sátorba [Rebekát], –  ה ִאּמוֹ ְוַנֲעֵׂשית ֻּדְגַמת ָׂשָר  – és íme, olyanná változott, 
mint [Izsák] anyja, Sára. –  ְֹּכלֹוַמר ַוֲהֵרי ִהיא ָׂשָרה ִאּמו – Azaz [Rebeka olyan lett] mint 
Sára, az anyja.– ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשָּׂשָרה ַקֶּיֶמת – Mert amíg Sára élt, –  ָהָיה ֵנר ָּדלּוק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת

                                                 
76 Zsoltárok 37:24. 
77 Lentebb 35:8. 
78 1Sámuel 4:18. 
79 Ti. a távolság. 
80 Mondattanilag gördülékenyebben hangzott volna az, hogy  ְֹלֹאֶהל ָׂשָרה ִאּמו (löohel Szárá 

imo), azaz „anyja, Sára sátrába”. Rási szerint a Tóra azért választja el egymástól „a 
sátorba” szavakat a „Sára, anyjáéba” szavaktól, mert így módosul a jelentés. 
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תְלֶעֶרב ַׁשּבָ   – egy gyertya [csodálatosmód] péntektől péntekig égett, –  ּוְבָרָכה ְמצּוָיה
 folyamatosan áldás volt a tésztán [vagyis csodálatosmód mindig – ָּבִעָּסה
megnövekedett a mennyisége], – ְוָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהֹאֶהל – és egy felhő lebegett a sátor 
felett [az isteni gondviselés jeleként]. – ּוִמֶּׁשֵּמָתה ָּפְסקּו – Amikor [Sára] meghalt, [ezek 
a dolgok] abbamaradtak, – ּוְכֶׁשָּבאת ִרְבָקה ָחְזרּו – és amikor Rebeka megérkezett, 
akkor ismét visszatértek. – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – A [Midrás] Brésit rábá alapján81. 

ָּכל ְזַמן  – ,Ilyen az élet rendje – ֶּדֶר ֶאֶרץ – .anyja halála után… – ַאֲחֵרי ִאּמוֹ 
 az ember – ָּכרּו הּוא ֶאְצָלּה – ,amíg él az ember anyja – ֶׁשִאּמֹו ֶׁשל ָאָדם ַקֶּיֶמת
ragaszkodik hozzá, –  ֹּוִמֶּׁשֵּמָתה הּוא ִמְתַנֵחם ְּבִאְׁשּתו – s miután meghal, az ember a 
feleségével vigasztalódik. 

 
 )א, בראשית כה(. ַוֹּיֶסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה

És Ábrahám ismét feleséget vett magának, neve volt Ketura. (1Mózes 
25:1.) 

ּוָרהְוִנְקֵראת ְקט – .Ez Hágár – זֹו ָהָגר – .Ketura – ְקטּוָרה  – Azért nevezték ְקטּוָרה 
(keturá)-nak, –  ַָעל ֵׁשם ֶׁשָּנִאים ַמֲעֶׂשיה – mert a cselekedetei olyan szépek [azaz 
kellemesek] voltak, – ִּכְקֹטֶרת – mint a ְקֹטֶרת (ktoret)82 [a Szentélyben használt 
füstölőszer], – ְוֶׁשָּקְׁשָרה ִּפְתָחּה – és mert „elkötötte83 a nyílását [ti. a szemérmét],” – 
א ִנְזַּדְּוָגה ְלָאָדם  – ִמּיֹום ֶׁשֵּפְרָׁשה ֵמַאְבָרָהם – és nem érintkezett egyetlen férfival sem – ֶׁש
azóta, hogy különvált Ábrahámtól. 

 
 )ב, בראשית כה(. ְוֶאת ִיְׁשָּבק ְוֶאת ׁשּוחַ  ,ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין

És ez szülte neki Zimront, Joksont, Medont és Midjont, Jisbokot és 
Súáchot (1Mózes 25:2.) 

 
  )ג, בראשית כה(. ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים ,ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן

És Joksán nemzette Sebát és Dedánt; és Dedán fiai voltak: Assurim, 
Letusim és Leummim. (1Mózes 25:3.) 

 Ezek népek fejeinek84 – ֵׁשם ָראֵׁשי ֻאּמֹות – .Assurim, Letusim – ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם
nevei. – ְוַתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלּוס – Ami Onkelosz [erre vonatkozó] fordítását illeti, –  ֵאין ִלי
ֶׁשֵּפַרׁש  – ,a Tóra szavaival – ַעל ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא – azt nem tudom összeegyeztetni – ְלַיְּׁשבוֹ 

                                                 
81 60:16. 
82 A ְקטּוָרה (keturá)-nak és a ְקֹטֶרת (ktoret)-nek közös gyöke van. 
83 A ְקטּוָרה – (keturá) gyöke ְקַטר, ami arámiul „csomó” (vagy „köt/csomóz”). 
84 Azaz ősapjainak. 
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ְלׁשֹון  – ,nak fordítja-(másirján) ַמִּׁשיְרָין [ot-(ásurim) ַאּׁשּוִרם az] 85mivel ő) – ְלַמִּׁשיְרָין
 Ha azt állítanád, hogy ez – ְוִאם ֹּתאַמר ֶׁשֵאינֹו ֵכן – ”.ami azt jelenti: „táborok – ַמֲחֶנה
nem lehetséges, –  ֶף ֶׁשֵאיָנּה ְיסֹוִדית"ִמְּפֵני ָהַאל  – mert az א nem része a gyöknek86, –  ֲהֵרי
ֶׁשֵאין  – ,vannak olyan szavaink [akkor felhívnám a figyelmedet arra, hogy] – ָלנּו ֵּתבֹות

ף"ְּבֹראָׁשם ַאלֶ   – amelyeknek nincs א az elején, –  ֶף ְּבֹראָׁשם"ְוִנּתֹוְסָפה ַאל  – [esetenként 
mégis] hozzáadódik egy א az elejükhöz, – ְּכמֹו חֹוַמת ֲאָנ – mint [például] a חֹוַמת ֲאָנ 
(chomát ánách)87 [„függőón (segítségével) készített fal” szókapcsolatban az ֲאָנ 
(ánách) szó esetében], – ֶׁשהּוא ִמן ְנֵכה ַרְגַלִים – amely a ְנֵכה ַרְגַלִים (nöché ráglájim)88 
[„mindkét lábára béna” szókapcsolat ְנֵכה (nöché) szavából származik]89, –  ּוְכמֹו ָאסּו
 ָאסּו 90 [„egy korsó olaj” szókapcsolat(ászuch semen) ָאסּו ָׁשֶמן és mint az – ָׁשֶמן
(ászuch) szava esetében], –  ְֶׁשהּוא ִמן ְוָרַחְצְּת ָוַסְכּת – amely a  ְְוָרַחְצְּת ָוַסְכּת (vörácháct 
vaszácht)91 [„Mosakodj meg és kend meg magad” szövegrész  ְַסְכּת (szácht) szavából 
származik]92. 

ִׁשםּוְלטּו  – Letusim.93 – ֵהם ַּבֲעֵלי ֹאָהִלים – Ezek sátorlakók, – ַהִּמְתַּפְּזִרים ָאָנה ְוָאָנה – 
akik mindenfelé szétterjedve tanyáznak, –  ְֹונֹוְסִעים ִאיׁש ְּבָאֳהֵלי ַאַּפְדנו – ki-ki a saját 
sátrával vándorolva.94 –  ְֹונֹוְסִעים ִאיׁש ְּבָאֳהֵלי ַאַּפְדנו – És ugyanígy az is áll még [a 
Szentírásban], hogy: – ְוִהֵּנה ְנֻטִׁשים ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ – „íme, azok már elszéledtek95 az 
egész vidéken,”96 –  ֶן ִמְתַחְּלפֹות זֹו ְבזוֹ "ד ְונּו"ֶׁשֵּכן ַלמ  – ugyanis a ל és a נ felcserélhetők.) 

 
  )ד, בראשית כה(. ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה ,ה ָוֵעֶפר ַוֲחֹנ ַוֲאִביָדע ְוֶאְלָּדָעהּוְבֵני ִמְדָין ֵעיפָ 

                                                 
85 A zárójelben közölt rész nem található meg a korai nyomtatott vagy kéziratos Rási-

kiadásokban. Az erről a versről írt Rambanból egyértelműen kitűnik, hogy az ő Rásija 
nem tartalmazta ezt a részt. 

86 Vagyis a ַמִּׁשיְרָין (másirján) szó gyökének, s ezért hibás lenne az ַאּׁשּוִרם (ásurim)-ot 
(amelyben ott van egy א) „táborok”-nak fordítani. 

87 Ámosz 7:7. 
88 2Sámuel 4:4. 
89 Vagyis az ֲאָנ (ánách) gyöke megegyezik a  ְהחֵ נ  (nöché) gyökével az egy hozzátoldott א 

kivételével. 
90 2Királyok 4:2. 
91 Rút 3:3. 
92 Vagyis az ָאסּו (ászuch) gyöke megegyezik a  ְַסְכּת (szácht) gyökével az egy hozzátoldott א 

kivételével. 
93 Amelyet Onkelosz יןנִ ִלְׁשכּו  (lischunin)-nak [„lakók”] fordít. 
 szó szerint azt jelenti: „Palotájának sátraiban” (Dániel (böohálé ápádno) ְּבָאֳהֵלי ַאַּפְדנוֹ  94

11:45.). 
95 Jóllehet itt  ְִׁשיםטּונ  (netusim) és nem  ְִׁשיםטּול  (letusim) áll. 
96 1Sámuel 30:16. 



292 A Rási kommentár a Tórához 

Midjon fiai pedig: Éfó, Éfer, Chánóch, Ávido és Eldoo; mindezek Ketúro 
fiai. (1Mózes 25:4.) 

 
  )ה, בראשית כה(. ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְלִיְצָחק

És odaadta Ábrahám mindazt, amije volt, Izsáknak. (1Mózes 25:5.) 

 Nechemjá – ָאַמר ַרִּבי ְנֶחְמָיה – .És odaadta Ábrahám stb – ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ְוגֹוֵמר
rabbi azt mondta: –  ִֹּבְרַּכת ִדיֲאִתיִקי ֶׁשּלֹו ָנַתן לו – [Ábrahám odaadta Izsáknak] az 
áldásosztás jogát. – ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם – Isten ugyanis korábban azt 
mondta Ábrahámnak: – ֶוְהֵיה ְּבָרָכה – „és te légy áldássá,”97 – ַהְּבָרכֹות ְמסּורֹות ְּבָיְד – 
[azaz] rád bízom az áldásokat, – ְלָבֵר ֶאת ִמי ֶׁשִּתְרֶצה – hogy megáldhass bárkit, akit 
csak akarsz. – ְוַאְבָרָהם ְמָסָרן ְלִיְצָחק – Ábrahám ekkor rábízta azokat [ti. az áldásokat] 
Izsákra. 

 
ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה  ,ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת

 )ו, בראשית כה(. ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם

És Ábrahám ágyasai fiainak adott ajándékokat, és elküldte őket Izsák fia 
mellől, amidőn még élt, kelet felé, a Kelet országába. (1Mózes 25:6.) 

א – ,nélkül van írva [י A szó] – ָחֵסר ְּכִתיב – .ágyasai – ַהִּפיַלְגִׁשים ָהְיָתה ֶאָּלא  ֶׁש
 – ִהיא ָהָגר ִהיא ְקטּוָרה – ,hogy csupán egy ágyas volt [,ami azt jelzi] – ִּפֶלֶגׁש ַאַחת
[ugyanis] Hágár azonos volt Keturával. – ָנִׁשים ִּבְכֻתָּבה – A feleségek azok, akik 
rendelkeznek kötubá-val,98 – א ְּכֻתָּבה  az ágyasok [pedig] azok, akik nem – ִּפַלְגִׁשים ְּב
rendelkeznek kötubá-val, – ִּכְדַאְמִריָנן ְּבַסְנֶהְדִרין – amint azt ki is fejti a [Talmud] 
Szánhedrin traktátusában99 – ְּבָנִׁשים ּוִפַלְגִׁשים ְּדָדִוד – Dávid [király] feleségeivel és 
ágyasaival kapcsolatban. 

ָרָהם ַמָּתנֹותָנַתן ַאבְ   – Ábrahám [ágyasai fiainak] adott ajándékokat.100 – 
 egy – ֵׁשם ֻטְמָאה ָמַסר ָלֶהם – Bölcseink úgy magyarázták, hogy – ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו
„tisztátalan nevet”101 örökített rájuk.102 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ַמה

ַעל אֹודֹות ָׂשָרהֶּׁשִּנַּתן לֹו   – Mindent, amit Sára révén kapott, –  ֹּוְׁשָאר ַמָּתנֹות ֶׁשִּנְּתנּו לו – és 

                                                 
97 Fentebb 12:2. 
98 Azaz házassági szerződéssel. 
99 21a. 
100 Miért nem sorolja fel a szöveg az ajándékokat? 
101 Amellyel varázslatot űzhettek. 
102 Szánhedrin 91a. A Gur árje úgy magyarázza, hogy a ַמָּתנֹות (mátánot) nem jelenthetett 

ingóságokat, hiszen mindenét Izsákra hagyta. 
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még más ajándékokat is, amelyeket kapott, – ַהֹּכל ָנַתן ָלֶהם – mindezt odaadta nekik, 
א ָרָצה ֵליָהנֹות ֵמֶהם –  mert nem kívánt hasznot húzni belőlük.103 – ֶׁש

 
 )ז, בראשית כה(. ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ,ְוֵאֶּלה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָחי

És ezek Ábrahám életéveinek napjai, amelyeket élt: százhetvenöt 
esztendő. (1Mózes 25:7.) 

םְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִני  – százhetvenöt esztendő.104 – ֶּבן ֵמָאה – 
Amikor százéves volt, – ְּכֶבן ִׁשְבִעים – olyan [erős] volt, akár egy hetvenéves, –  ּוֶבן
א ֵחְטא – ,amikor pedig hetvenéves volt – ִׁשְבִעים  ,olyan bűntelen volt – ְּכֶבן ָחֵמׁש ְּב
akár egy ötéves. 

 
  )ח, בראשית כה(. ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו ,ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבעַ  ַוִּיְגַוע

Kimúlt és meghalt Ábrahám szép vénségben, öregen és éleltelten és 
eltakaríttatott népéhez. (1Mózes 25:8.) 

 
ֶאל ְׂשֵדה ֶעְפֹרן ֶּבן ֹצַחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל  ,ָעַרת ַהַּמְכֵּפָלהַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל ְמ 

  )ט, בראשית כה(. ְּפֵני ַמְמֵרא

És eltemették őt fiai, Izsák és Ismáél a Machpéla barlangban, a hettita 
Efronnak, Cóhár fiának mezejében, amely Mamré előtt van. (1Mózes 
25:9.) 

ִיְׁשָמֵעאלִיְצָחק וְ   – …Izsák és Ismáél...105 – ִמַּכאן – Ebből tudjuk meg, –  ֶׁשָעָׂשה
 és [tiszteletből] – ְוהֹוִלי ֶאת ִיְצָחק ְלָפָניו – ,hogy Ismáél megtért – ִיְׁשָמֵעאל ְּתׁשּוָבה
engedte, hogy Izsák előtte menjen. – ְוִהיא ֵׂשיָבה טֹוָבה – Innen az utalás a „jó 
öregség”-re,106 – ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבַאְבָרָהם – amely Ábrahámmal kapcsolatban szerepel107. 

 
  )י, בראשית כה(. ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִאְׁשּתוֹ  ,ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת

                                                 
103 Az első magyarázat szerint a Tóra nem kíván említést tenni az ajándékok varázsló 

eszköz mivoltáról. A második magyarázat szerint a ַמָּתנֹות (mátánot), ajándékok, 
azokra az ajándékokra utal, amelyeket Ábrahám maga is kapott. Ő ezeket az 
ajándékokat adta tovább az ágyasok fiainak. 

104 A szövegben szó szerint: Száz esztendő és hetven esztendő és öt esztendő. Miért 
szerepel a ָׁשָנה (sáná) [esztendő] szó minden egyes helyi érték után? 

105 Ismáél volt az idősebbik; akkor miért Izsák van először megemlítve? 
106 1Mózes 15:15. 
107 Utalva arra, hogy valóban jó öregségben halt meg, hiszen öregkorára mindkét fia jó 

úton járt. 
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Abba a mezőbe, melyet megvett Ábrahám Chész fiaitól; oda temettetett 
Ábrahám és Sára, az ő felesége. (1Mózes 25:10) 

 
ִהים ֶאת ִיְצָחק ְּבנוֹ  בראשית (. ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ,ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶר ֱא

  )יא, כה

És történt Ábrahám halála után, hogy Isten megáldotta a fiát, Izsákot; 
Izsák pedig lakott Lácháj Rói kútja mellett. (1Mózes 25:11) 

 És történt Ábrahám halála után, hogy – ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶר ְוגֹוֵמר
Isten megáldotta... [Mi a jelentősége annak a ténynek, hogy az áldás Ábrahám 
halálát követően történt?] – ִנֲחמֹו ַּתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים – Megvigasztalta őt a gyászolók 
megvigasztalásával. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּמַסר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 ,Noha Isten felruházta Ábrahámot azzal a képességgel – הּוא ֶאת ַהְּבָרכֹות ְלַאְבָרָהם
hogy megáldjon másokat, – ִנְתָיֵרא ְלָבֵר ֶאת ִיְצָחק – ő tartott tőle, hogy megáldja Izsá-
kot, – ִמְּפֵני ֶׁשָּצָפה ֶאת ֵעָׂשו יֹוֵצא ִמֶּמּנּו – mert előre látta, hogy Ézsau születik majd tőle. 
א ַּבַעל ַהְּבָרכֹותָיבֹ  – :Így hát azt mondta [Ábrahám] – ָאַמר –  – „Jöjjön az áldások Ura, – 
 – ּוָבא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוֵבְרכוֹ  – ”.és áldja meg azt, akit akar – ִויָבֵר ֶאת ֲאֶׁשר ִייַטב ְּבֵעיָניו
Mire aztán jött Isten, és megáldotta [Izsákot]. 

 
בראשית (. ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ,םְוֵאֶּלה ֹּתְלֹדת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרהָ 

 )יב, כה

Ezek pedig nemzetségei Ismáelnek, Ábrahám fiának, akit szült Hágár, az 
egyiptomi nő, Sára szolgálója, Ábrahámnak. (1Mózes 25:12.) 

 
. ְּבֹכר ִיְׁשָמֵעאל ְנָבֹית ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם ,ָתם ְלתֹוְלֹדָתםְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמֹ 

  )יג, בראשית כה(

És ezek a nevei Ismáél fiainak, elnevezésük és nemzetségeik szerint: 
Ismáél elsőszülöttje Nebájót; és Kédár, Adbeél és Mibszám. (1Mózes 
25:13.) 

ְלֹדָתםִּבְׁשמֹוָתם ְלתוֹ   – elnevezésük és nemzetségeik szerint. – ֵסֶדר ֵליָדָתן – 
[Jelentése:] születésük sorrendje szerint, – ֶזה ַאַחר ֶזה – [azaz, ahogy] egyik a másik 
után [megszületett].108 

 
  )יד, בראשית כה(. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא

                                                 
108 Szemben azzal a szentírási résszel, hogy „És ezek a nemzetségei Noé fiainak, Sémnek, 

Hámnak és Jefetnek,” (10:1.), ahol Noé fiai nem születésük sorrendjében vannak 
megemlítve. 
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Mismo, Dúmo és Másszo; (1Mózes 25:14.) 

 
  )טו, בראשית כה(. ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה

Chádár, Témo, Jetúr, Nófis és Kédmo (1Mózes 25:15.) 

 
. ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאֹּמָתם ,ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשֹמָתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטיֹרָתם

  )טז, בראשית כה(

Ezek Ismáél fiai és ezek az ő neveik, falvaikban és telepeiken, tizenkét 
fejedelem törzsek szerint. (1Mózes 25:16.) 

 fallal körül nem vett [Ezek] – ְּכַרִּכים ֶׁשֵאין ָלֶהם חֹוָמה – .falvaikban – ְּבַחְצֵריֶהם
városok, – ְוַתְרּגּומֹו ְּבַפְצֵחיהֹון – Onkelosz fordításában: ְּבַפְצֵחיהֹון (böfácchéhon), – 
 – ְלׁשֹון ְּפִתיָחה – ,azaz nyitottak ,(möfucáchim) ְמֻפָּצִחים mivel ezek – ֶׁשֵהם ְמֻפָּצִחים
akárcsak [a ִּפְצחּו (pichu)] a ִּפְצחּו ְוַרְּננּו (pichu vöránönu), – ְּכמֹו ִּפְצחּו ְוַרְּננּו – 
„Nyissátok ki [szátokat] és énekeljetek!”109 [szövegrészben]. 

 
ִׁשים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים . ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו ,ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁש

 )יז, בראשית כה(

És ezek Ismáélnek életévei: százharminchét év; és kimúlt, meghalt és 
megtért népeihez. (1Mózes 25:17.) 

ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר  – ...És ezek Ismáélnek életévei – ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹוֵמר
 Miért vétetnek – ָלָּמה ִנְמנּו ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל – :Ráv Chijá bár Ábá azt mondta – ַאָּבא
számba Ismáél életévei [amikor sem kiemelkedő, igaz ember, sem Izrael fiainak 
felmenője nem volt]? – ְּכֵדי ְלַיֵחס ָּבֶהם ְׁשנֹוָתיו ֶׁשל ַיֲעֹקב – Hogy [segítségükkel] nyomon 
követhessük Jákob éveit. –  ְּׁשנֹוָתיו ֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל ָלַמְדנּון ִמ  – Ismáél éveiből 
kikövetkeztethetjük, – ֶׁשִּׁשֵּמׁש ַיֲעֹקב ְּבֵבית ֵעֶבר – hogy Jákob Éver házában tanult – 
 – ,tizennégy évig, azt követően, hogy elhagyta atyját – ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּכֶׁשֵּפַרׁש ֵמָאִביו
ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשֵּפַרׁש  – .és azt megelőzően, hogy Lábánhoz megérkezett – קֹוֶדם ֶׁשָּבא ֵאֶצל ָלָבן
 – ,Ismáél meghalt – ֵמת ִיְׁשָמֵעאל – ,Mert amikor Jákob elhagyta atyját – ַיֲעֹקב ֵמָאִביו
 Ézsau elment„ – ַוֵּיֶל ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹוֵמר – amint írva van:110 – ֶׁשֶּנֱאַמר
Ismáélhoz...”, – ְּבסֹוף ְמִגָּלה ִנְקֵראת ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש  – ahogy ez le van vezetve a Mögilá 
nikráát kezdetű [talmudi] fejezetben.111 

                                                 
109 Zsoltárok 98:4. 
110 1Mózes 28:9. 
111 Mögilá 17a. Az „És Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákóbot...” versből (1Mózes 

28:6.) vezeti le a Talmud, hogy Ismáél akkortájt halt meg, amikor Jákob elhagyta 
Kánaánt, hogy Lábánhoz utazzék. Jákob ekkor 63 éves volt. 53 évvel ezt követően 
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א ֶנֶאְמָרה ְּגִויָעה – ...és kimúlt… – ַוִּיְגַוע  – A kimúlni [kifejezés] csupán –  ֶאָּלא
 .az igazakra [vonatkoztatva] használatos – ַּבַּצִּדיִקים

 
בראשית (. ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל ,ְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ִמְצַרִים ֹּבֲאָכה ַאּׁשּוָרהַוּיִ 
 )יח, כה

Laktak pedig Havilától Surig, mely Egyiptom előtt van, midőn Assur felé 
mégy. És ő az ő testvérei előtt lakott. (1Mózes 25:18.) 

ָפלנָ   – lakott. – ָׁשַכן – [Jelentése:] tartózkodott, akárcsak [a נֹוְפִלים (noflim) 
kifejezés] a – ְּכמֹו ּוִמְדָין ַוֲעָמֵלק ְוָכל ְּבֵני ֶקֶדם נֹוְפִלים ָּבֵעֶמק – „Midján, Amálék és a keleti 
törzsek úgy lakoztak a völgyben”112 [szövegrészben]. – א אֹוֵמר ְלׁשֹון ְנִפיָלהַּכאן הּו  – Itt 
a ְנִפיָלה (nöfilá) [„esés”] kifejezés szerepel, – ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר – holott egy korábbi 
[szöveghelyen] az áll: – ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹון – „és valamennyi testvérével szemben 
א ֵמת ַאְבָרָהםעַ  – lakik.”113 [(jiskon) ִיְׁשּכֹון] ד ֶׁש  – [Ez azért van így, mert] amíg 
Ábrahám nem halt meg, – ִיְׁשּכֹון – ő „lakott” [ִיְׁשּכֹון (jiskon)], – ִמֶּׁשֵּמת ַאְבָרָהם ָנָפל – 
mihelyst azonban Ábrahám meghalt, „leesett/lezuhant” [ָנָפל (náfál)].114 

 
 

 

                                                                                                                                      
történt, hogy Jákob a fáraó előtt állt (uo. 47:7.), azaz 14 évvel azt követően, hogy 
Jákob Lábánhoz érkezett, megszületett József (uo. 30:25., 31:41.). József 30 éves 
volt, amikor a fáraó elé került (uo. 41:46.), és 9 évvel ezt követően történt, hogy 
Jákob lement Egyiptomba. Így tehát (63+14+30+9=116) Jákobnak elvileg 116 
évesnek kellett lennie, amikor a fáraó elé került. Valójában azonban 130 éves volt 
(1Mózes 47:8.), vagyis hiányzik 14 év. Ez volt az a 14 év, amelyet Jákob az Éver 
házában való tanulással töltött. 

112 Bírák 7:12. 
113 1Mózes 16:12. 
114 A ָנַפל (náfál)-lal ellentétben a ִיְׁשּכֹון (jiskon) önbizalommal teli életre utal. 
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