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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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Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)  ּתֹוְלֹדתָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Izsák feleségül veszi Rebekát. Húsz gyermektelen évet követően imáik 
meghallgatásra találnak, és Rebeka megfogan. Nehéz a terhessége, mivel „a 
gyermekek tusakodtak a méhében”; Istentől megtudja, hogy „két nemzet van a 
te méhedben”, és hogy a fiatalabb uralkodni fog majd az idősebb felett.  
 (1Mózes 25:19–23.) 

• Először Ézsau bújik elő; Jákob Ézsau sarkát markolva követi. Ézsauból „ügyes 
vadász, a mező embere” lesz; Jákob pedig „jámbor” ember, sátorlakó. Izsák 
Ézsaut kedveli jobban, Rebekának Jákob a kedvence. Egy nap, éhesen és 
kimerülten térvén vissza a mezőről, Ézsau eladja elsőszülöttségi jogát Jákobnak 
egy tál vörös lencséből készült főzelékért. (1Mózes 25:24–34.) 

• Gerárban, a filiszteusok földjén Izsák nővéreként szerepelteti Rebekát, attól 
tartván, hogy esetleg valaki, aki megkívánja az asszonyt szépsége miatt, megöli 
érte őt. Izsák műveli a földet, kiássa a korábban apja, Ábrahám által ásott és a 
filiszteusok által betemetett kutakat, és egy sor új kutat is fúr: az első kettő 
birtoklásáért viszály tör ki a filiszteusokkal, a harmadik kút vizét azonban 
békében élvezik.  (1Mózes 26:1–33.) 

• Ézsau két hettita nőt vesz feleségül. Izsák megöregszik és megvakul, és kifejezi 
óhaját, hogy mielőtt meghalna, megáldja Ézsaut. Miközben Ézsau távol van, 
hogy vadat ejtsen apjának, majd abból ízletes pecsenyét készítsen, Rebeka 
felöltözteti Jákobot Ézsau ruháiba, finom étket készít a kecskegidákból, és 
beküldi vele Jákobot atyjához. Izsák megáldja Jákobot „az ég harmatával és a 
föld kövérségével” és a fivére feletti uralommal. Amikor Ézsau visszatér, és a 
csalásra fény derül, Izsák csupán annyit tehet síró fiáért, hogy megjósolja: Ézsau 
a kardja után fog élni, és amikor Jákob elbotlik, elveszti uralmát a bátyja felett.  
 (1Mózes 26:34–27:41.) 

• Jákob elhagyja Cháránt, menekülve Ézsau haragja elől és hogy feleséget találjon 
magának anyja bátyjának, Lábánnak családjából. Ézsau vesz magának egy 
harmadik feleséget is, Máchálátot, Ismáél leányát.  (1Mózes 27:42–28:9.) 

 
 )יט, בראשית כה(. ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק ,ֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהםְואֵ 

És ezek Izsáknak, Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzette 
Izsákot. (1Mózes 25:19.) 
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 – .És ezek Izsáknak, [Ábrahám fiának] nemzetségei – ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק
ֹקב ְוֵעָׂשוַיעֲ   – [A ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק (toldot Jichok)] Jákobra és Ézsaura [utal], –  ָהֲאמּוִרים

 akikről ebben a párásá-ban1 esik szó.2 – ַּבַּפְרָׁשה
ְלַאַחר ֶׁשָּקָרא ַהָּקדֹוׁש  – Ábrahám nemzette Izsákot.3 – ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

מֹו ַאְבָרָהםָּברּו הּוא ְׁש   – Miután Isten Ábrahámnak nevezte őt [át], –  ַאַחר ָּכ הֹוִליד ֶאת
ַעל  – :Egy eltérő magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר – .akkor született neki Izsák [csupán] – ִיְצָחק
 Izsáknak, Ábrahám„ – ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם – ,Mivel a versben az áll – ְיֵדי ֶׁשָּכַתב ַהָּכתּוב
fiának,” – ֻהְזַקק לֹוַמר – szükségessé vált hozzátenni, hogy – ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק – 
„Ábrahám nemzette Izsákot,” – ְלִפי ֶׁשָהיּו ֵליָצֵני ַהּדֹור אֹוְמִרים – mivel a nemzedék 
gúnyolódói azt mondogatták, –  ְַּבָרה ָׂשָרהֵמֲאִביֶמֶל ִנְתע  – hogy Sára [biztosan] 
Ávimelechtől fogant, – ֶׁשֲהֵרי ַּכָּמה ָׁשִנים ָׁשֲהָתה ִעם ַאְבָרָהם – hiszen oly sok éven át élt 
Ábrahámmal, – א ִנְתַעְּבָרה ֵהיֶמּנּו  ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – .és mégsem fogant tőle – ְו
– Mit tett az Örökkévaló? – ָצר ְקַלְסֵּתר ָּפָניו ֶׁשל ִיְצָחק – Izsák arcvonásait úgy formálta, 
 s – ְוֵהִעידּו ַהֹּכל – ,hogy azok hasonlatosak legyenek Ábraháméhoz – ּדֹוֶמה ְלַאְבָרָהם –
így mindenki tanúsíthatta, – ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק – hogy „Ábrahám nemzette 
Izsákot.” – ְוֶזהּו ֶׁשָּכַתב ַּכאן ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ָהָיה – Ezért áll ebben [a versben] az, hogy 
„Izsáknak, Ábrahám fiának,” – ֶׁשֲהֵרי ֵעדּות ֵיׁש – mert íme a bizonyíték, –  ֶׁשַאְבָרָהם
 ”.hogy „Ábrahám nemzette Izsákot – הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

 
ֲאחֹות ָלָבן  ,ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם

 )כ, בראשית כה(. ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה

Izsák negyven éves volt, amikor feleségül vette Rebekát, az arám Betuél 
leányát, Pádán-Arámból, az arám Lábán húgát. (1Mózes 25:20.) 

 Ugyanis – ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ֵמַהר ַהּמֹוִרָּיה – negyvenéves.4 – ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
amikor Ábrahám visszatért a Morijá hegyéről, – ִנְתַּבֵּׂשר ֶׁשּנֹוְלָדה ִרְבָקה – hírt kapott 
Rebeka születéséről. – ִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה  Izsák pedig [ekkor] – ְוִיְצָחק ָהָיה ֶּבן ְׁש
harminchét éves volt, – ֶׁשֲהֵרי ּבֹו ַבֶּפֶרק ֵמָתה ָׂשָרה – mert ekkor történt, hogy Sára 
meghalt. – ּוִמֶּׁשּנֹוַלד ִיְצָחק ַעד ָהֲעֵקָדה – És Izsák születésétől az ákédá-ig5, –  ֵֶּמָתה ָׂשָרהׁש  
– amikor Sára meghalt, – ִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה ִּכי ַבת ִּתְׁשִעים  – .harminchét év telt el – ְׁש

                                                 
1 Tórai heti szakasz. 
2 Más kommentátorokkal ellentétben, akik a  ְדֹותּתֹול  (toldot) kifejezést „életesemények”-ként 

(vagy „életleírás”-ként) értelmezik (lásd Rádák, Szforno), Rási a ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק (toldot 
Jichák)-ot „Izsák gyermekei”-ként interpretálja (lásd még fentebb, 6:9.). 

3 Ha a ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק (toldot Jichák) Izsák gyermekeire utal, akkor miért nincsenek itt 
megemlítve? 

4 Miért várt Izsák ilyen hosszú ideig a nősüléssel? 
5 Az ákédá „megkötözés”-t jelent. Ezzel a héber szóval utalunk arra az eseményre, amikor 

Ábrahám megkötözte Izsákot, hogy feláldozza az Örökkévalónak az Ő parancsára. 
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 ְוֶעְׂשִרים ּוַבת ֵמָאה – Sára kilencven éves volt Izsák születésekor – ָהְיָתה ְּכֶׁשּנֹוַלד ִיְצָחק
 ֶׁשֶּנֱאַמר – .és százhuszonhét, amikor meghalt [ti. ő maga, vagyis Sára] – ְוֶׁשַבע ְּכֶׁשֵּמָתה
– Mert írva van: – ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ְוגֹוֵמר – „És volt Sárának élete, stb.,”6 –  ֲהֵרי ְלִיְצָחק
ִׁשים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְבָקהּובֹו ַּבֶּפֶרק נֹוְלָדה ִר  – ,vagyis Izsák harminchét éves volt – ְׁש  – és 
Rebeka ekkor7 született. – ִהְמִּתין ָלּה ַעד ֶׁשְּתֵהא ְראּוָיה ְלִביָאה – [Izsák] várt, amíg 
[Rebeka] alkalmassá nem vált a házasságra, – ׁש ָׁשִנים  – ,ez a hároméves kor – ָׁש
 .és akkor feleségül vette – ּוְנָׂשָאּה

ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבןַּבת ְּבתּוֵאל ִמַּפַּדן   – ...az arám Betuél leányát, Pádán-Arámból, 
az arám Lábán húgát. – א ִנְכַּתב ֶׁשִהיא  – ,Talán eddig nem írta a Tóra – ְוִכי ֲעַדִין 
 és hogy – ּוִמַּפַּדן ֲאָרם – Lábán húga – ַוֲאחֹות ָלָבן – ,hogy ő Betuél lánya – ַּבת ְּבתּוֵאל
Pádán-Arámból való?8 – ֶאָּלא – Azért [írja a Tóra ismét], – ְלַהִּגיד ִׁשְבָחּה – hogy 
dicsérően szóljon róla: – ֶׁשָהְיָתה ַּבת ָרָׁשע – mivel gonosz embernek a leánya volt, – 
 és gonosz helyről – ּוְמקֹוָמּה ַאְנֵׁשי ֶרַׁשע – ,egy gonosz férfinak a húga volt – ַוֲאחֹות ָרָׁשע
származott, – א ָלְמָדה ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  .ám ő mégse tanulta el tőlük [a rosszat] – ְו

 Mert két Árám – ַעל ֵׁשם ֶׁשְּׁשֵני ֲאָרם ָהיּו – Paddan-Arámból.9 – ִמַּפַּדן ֲאָרם
létezett: – ֲאַרם ַנֲהַרִים ַוֲאַרם צֹוָבה – Árám Náhárájim és Árám Cová. – קֹוֵרא אֹותֹו ַּפָּדן – 
[A kettőt együttesen] nevezik Pádán-nak [azaz „pár”-nak], – ְלׁשֹון ֶצֶמד ָּבָקר – [mely 
kifejezés] a ֶצֶמד ָּבָקר (cemed bákár) [„egy pár ökör”10 kifejezésből] ered, –  ַּתְרּגּום ַּפַּדן
ּתֹוִרין ַּפַּדן amelyet a Tárgum – ּתֹוִרין  (pádán torin)-nak fordít. – ְוֵיׁש ּפֹוְתִרין ַּפַּדן ֲאָרם – 
Mások magyarázata szerint ַּפַּדן ֲאָרם (pádán árám) –  ְֹׂשֵדה ֲאָרם ְּכמו  – olyasmit jelent, 
mint „Árám mezejé”11, – ֶׁשִּבְלׁשֹון ִיְׁשָמֵעאל – mert az arabban –  ןקֹוִרין ְלָׂשֶדה ַּפָּד  – a 
mezőt pádán-nak nevezik. 

 
בראשית (. ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיֹהָוה ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתוֹ  ,ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַליֹהָוה ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא

 )כא, כה

És fohászkodott Izsák az Örökkévalóhoz feleségével átellenben, mivel 
meddő volt. Az Örökkévaló engedett neki, és viselős lett Rebeka, a 
felesége. (1Mózes 25:21.) 

 sokat [Izsák] [:Jelentése] – ִהְרָּבה ְוִהְפִציר ִּבְתִפָּלה – .És fohászkodott – ַוֶּיְעַּתר
imádkozott és esdekelt. 

                                                 
6 Fentebb, 23:1. 
7 Vagyis amikor Izsák harminchét éves volt. 
8 Lásd: 1Mózes 22:23., 24:29. 
9 Miért így hívták? 
10 1Sámuel 11:7. 
11 Hoséá 12:13. 
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ֵּצרִנְתּפַ  – .és [az Örökkévaló] engedett fohászának – ַוֵּיָעֶתר לוֹ   – [Jelentése:] 
[Az Örökkévaló] engedte, hogy [Izsák] folyamodjon hozzá, –  ְֹוִנְתַּפֵּיס ְוִנְתַּפָּתה לו – 
meggyőzze és befolyásolja Őt. – ְואֹוֵמר ֲאִני – És én azt mondom, – ָּכל ְלׁשֹון ֶעֶתר – 
hogy ahol az ֶעֶתר szó valamely formája szerepel, – ְלשֹון ַהְפָצָרה ְוִרּבּוי הּוא – [ott] az 
[minden esetben] esdeklést és gyarapodást jelent. – ְוֵכן ַוֲעַתר ֲעַנן ַהְּקֹטֶרת – Hasonlóan: 
 [vagyis] – ַמְרִּבית ֲעִלַּית ֶהָעָׁשן – és sűrű tömjénfelhő [szállt fölfelé],”12 [(váátár) ַוֲעַתר]„
egy egyre növekvő mennyiségű felszálló füst. – ְוֵכן ְוַהְעַּתְרֶּתם ָעַלי ִּדְבֵריֶכם – És 
hasonlóan: „[ְוַהְעַּתְרֶּתם (vöhátártem)] és sokat szidtatok engem.”13 –  ְוֵכן ְוַנְעָּתרֹות
ּדֹומֹות  – És hasonlóan: „ám az ellenség csókja veszedelmes,14”15 – ְנִׁשיקֹות ׂשֹוֵנא

ְמֻרּבֹותלִ   – azaz túlzásba vittnek tűnik, – ְוִהָּנם ְלַמָּׂשא – és terhes,16 – ט ְּבַלַעז"אינקרישמנ  
– ófranciául encreisement17. 

 Izsák állt az – ֶזה עֹוֵמד ְּבָזִוית זוֹ  – ...feleségével átellenben... – ְלֹנַכח ִאְׁשּתוֹ 
egyik sarokban – ּוִמְתַּפֵּלל – és imádkozott, –  ְֹוזֹו עֹוֶמֶדת ְּבָזִוית זו – és Rebeka állt a 
másikban – ּוִמְתַּפֶּלֶלת – és ő is imádkozott. 

א ָלּה – ...Az Örökkévaló engedett neki... – ַוֵּיָעֶתר לוֹ   A „neki” – itt a] – לֹו ְו
héberben hímnemben van írva, ebből arra övetkeztetőnk, hogy] Izsák fohászának és 
nem Rebeka fohászának, – ֶׁשֵאין ּדֹוָמה ְּתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק – mert nem ugyanolyan egy 
olyan cádik imája, aki igaz embernek a gyermeke (Izsák, Ábrahám fia), –  ִלְתִפַּלת ַצִּדיק
 ,mint egy olyan cádik imája, aki gonosz embernek a gyermeke (Rebeka – ֶּבן ָרָׁשע
Betuél leánya). – ְלִפיָכ – Ígyhát –  ֹלו – „neki” hímnemben – א ָלּה  és nem – ְו
nőnemben. 

 
, בראשית כה(. ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש ֶאת ְיֹהָוה ,ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי

 )בכ

És a fiúk tusakodtak a méhében. Akkor ezt mondta [Rebeka]: Ha így van, 
minek élek én? És elment azért, hogy megkérdezze az Örökkévalót. 
(1Mózes 25:22.) 

 Bölcseink a – ַרּבֹוֵתינּו ְּדָרׁשּוהּו ְלׁשֹון ִריָצה – ...a fiúk tusakodtak... – ַוִּיְתֹרְצצּו
jitrocácu szót (tusakodtak), a ricá (futás) szóból eredeztetik: – ְּכֶׁשָהְיָתה עֹוֶבֶרת – mikor 
Rebeka elhaladt – ַעל ִּפְתֵחי תֹוָרה ֶׁשל ֵׁשם ָוֵעֶבר – Sém és Éver tanházának kapuja előtt, 

                                                 
12 Jechezkél 8:11. 
13 Uo. 35:13. 
14 Itt inkább a „mértéktelen/túlzásba vitt” lenne a szöveghűbb fordítás. 
15 Példabeszédek 27:6. 
16 Azaz noha az ellenség kevés csókot ad, az a kevés is undort keltő, s ezért túl soknak 

tűnik. 
17 Vagyis növelni. 
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עֹוֶבֶרת ַעל ֶּפַתח  – ,Jákob „szaladt”, és megpróbált kibújni – ַיֲעֹקב ָרץ ּוְמַפְרֵּכס ָלֵצאת –
 – ֵעָׂשו ְמַפְרֵּכס ָלֵצאת – ,mikor egy bálványimádó hely kapuja előtt ment el – ֲעבֹוָדה ָזָרה
akkor Ézsau „szaladt” és próbált kibújni. 

 a [Ha] – ָּגדֹול ַצַער ָהִעּבּור – …és ő így szólt: „Ha így van – ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן
terhesség ennyire fájdalmas… 

 Miért vágytam rá és – ִמְתַאָּוה ּוִמְתַּפֶּלֶלת ַעל ֵהָריֹון – ?minek élek én – ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי
fohászkodtam, hogy [gyermeket] foganjak? 

 – ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ֵׁשם ְוֵעֶבר – .És elment, hogy megkérdezze – ַוֵּתֶל ִלְדֹרׁש
Sém és Éver tanházába. 

'ִלְדֹרׁש ֶאת ה  – hogy megkérdezze az Örökkévalót. – ֶׁשַּיִּגיד ָלּה ַמה ְּתֵהא ְּבסֹוָפּה 
– Hogy [az Örökkévaló] árulja el neki, mi történik majd végül.18 

 
ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב  ,ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּוַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ָלּה ְׁשֵני גיים גֹוִים ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים 

 )כג, בראשית כה(. ַיֲעֹבד ָצִעיר

És mondta neki az Örökkévaló: két nemzet van a méhedben, két nép 
válik szét bensődben, egyik nép erősebb lesz a másiknál, és az idősebb 
szolgálja majd a fiatalabbat. (1Mózes 25:23.) 

ָלּה' ַוֹּיאֶמר ה  – És mondta neki az Örökkévaló... –  ַַעל ְיֵדי ָׁשִליח – küldött 
által. – ְלֵׁשם ֶנֱאַמר ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש – Sémhez szólt az isteni látomás, – ְוהּוא ָאַמר ָלּה – ő 
pedig átadta neki (Rebekának). 

 [A (gojim)] – ֵגִיים ְּכִתיב – .Két nemzet van a te méhedben – ְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנ
 Ez Antoninusra20 és Rabbira21 – ֵאּלּו ַאְנטֹוִנינּוס ְוַרִּבי – nek van írva a szövegben.19-ֵגִיים
utal, – א ָפְסקּו ֵמַעל ֻׁשְלָחָנם א חֲ  – akiknek asztaláról sosem hiányzott – ֶׁש ֶזֶרתא ְצנֹון ְו  – 
sem a retek, sem a saláta, – א ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים א ִּבימֹות ַהַחָּמה ְו  – sem nyáron, sem 
télen. 

 szó nem mást (löom) ְלאֹום A – ֵאין ְלאֹום ֶאָּלא ַמְלכּות – .két nép – ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים
jelent, mint azt, hogy „királyság”. 

ֵרדּוִמֵּמַעִי ִיּפָ   – ...két nép válik szét bensődben... – ִמן ַהֵּמַעִים ֵהם ִנְפָרִדים – 
Már bensejében külön válnak, –  ֶֹזה ְלִרְׁשעו – az egyik [Ézsau] a gonoszságra, –  ְוֶזה
 .a másik [Jákob] a jámborságra – ְלֻתּמוֹ 

א ִיְׁשוּו ִּבְגֻדָּלה – ...erősebb lesz a másiknál... – ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ  – Nem lesznek 
[soha] ugyanolyan nagyok, – ְּכֶׁשֶּזה ָקם – mikor az egyik felemelkedik, – ֶזה נֹוֵפל – a 

                                                 
18 Azaz mit hoz a jövő. 
19 A גֹוִים olvasható ֵגִיים (géjim)-nek is, ami jelentékeny, fejedelmi személyeket jelent. 
20 Antoninus Pius, római császár és Jehudá HáNászi rabbi kortársa. 
21 Jehudá HáNászi rabbi (a fejedelem). Antoninus egyenesen Ézsautól, Jehudá HáNászi 

rabbi pedig Jákobtól származott. 
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másik lehanyatlik. – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – Ezért van írva:22 – ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבה – „[Cór (Ézsau 
leszármazottainak városa) ezt mondta Jeruzsálemről:] ...hadd teljek meg a 
lerombolásából”, – א ִנְתַמְּלָאה ֹצר  – mert nem tudott betelni Cór, –  ֶאָּלא ֵמֻחְרָּבָנּה ֶׁשל
 .csak Jeruzsálem bukásából – ְירּוָׁשַלִים

 
 )כד, הבראשית כ(. ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה ,ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת

És midőn beteltek napjai, hogy szüljön, ikrek voltak a méhében. (1Mózes 
25:24.) 

 Míg ugyanakkor – ֲאָבל ְּבָתָמר ְּכִתיב – .És midőn beteltek napjai – ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיהָ 
Támárral kapcsolatban23 ez áll:24 – ַוְיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה – „Amikor a szülés ideje 
elérkezett,”25 –  ָא ָמְלאּו ָיֶמיה  ,ugyanis az ő [terhességének] napjai nem teltek be – ֶׁש
 .mivel hét hónapra szült – ִּכי ְלִׁשְבָעה ֳחָדִׁשים ְיָלָדַתם –

 tomim – álef és jud) תֹוִמם Hiányosan írva – ָחֵסר – ...ikrek... – ְוִהֵּנה תֹוִמם
nélkül), – ּוְבָתָמר ְּתאֹוִמים ָמֵלא – de Támárnál (Perec és Zerách anyjánál) a teomim 
szó26 teljesen van írva (áleffal és juddal), – ְלִפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַצִּדיִקים – mivel Támárnak 
mindkét gyermeke cádik volt, – ֲאָבל ַּכאן – de itt – ֶאָחד ַצִּדיק – az egyik cádik volt, – 
 .a másik gonosz – ְוֶאָחד ָרָׁשע

 
 )כה, בראשית כה(. ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו ,ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער

És kijött az első, vörös, egészen olyan, mint egy szőrös köpönyeg, és 
elnevezték Ézsaunak, (1Mózes 25:25.) 

ְדמֹוִניַא  – vörös [bőrű]. – ִסיָמן הּוא ֶׁשְּיֵהא ׁשֹוֵפ ָּדִמים – Jele annak, hogy vért fog 
ontani. 

 – ָמֵלא ֵׂשָער – .egészen olyan, mint egy szőrös köpönyeg – ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער
[Azaz] teljesen szőrös volt, – ְּכַטִּלית ֶׁשל ֶצֶמר – mint egy gyapjúruha, – ַהְמֵלָאה ֵׂשָער – 
ami csupa szőr. – א ְּבַלַעז"פלוקיד  – Ófranciául flocheide. 

 Mindenki így – ַהֹּכל ָקְראּו לֹו ֵּכן – .és elnevezték Ézsaunak – ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו
nevezte őt, –  ְֹלִפי ֶׁשָהָיה ַנֲעֶׂשה ְוִנְגָמר ִּבְׂשָערו – mivel [teljesen] kész [ַנֲעֶׂשה (náásze)]27 és 
kifejlett volt a testszőrzete, – ְּכֶבן ָׁשִנים ַהְרֵּבה – mint egy olyasvalakinek, aki jóval 
idősebb. 

                                                 
22 Jechezkél 26:2. 
23 Aki szintén ikreket szült. 
24 Lentebb 38:27. 
25 Az nem szerepel a versben, hogy beteltek a napjai. 
26 1Mózes 38:27. 
27 Az ֵעָׂשו (észáv) név az ָעָׂשה [készít/csinál] szóból származik. 
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ה ְּבֶלֶדת ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשנָ  ,ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב

 )כו, בראשית כה(. ֹאָתם

...utána kijött testvére, kezével Ézsau sarkát tartva, és elnevezték őt 
Jákobnak. Izsák pedig hatvanéves volt, midőn születtek. (1Mózes 25:26.) 

י ִמְדַרׁש ַאָּגָדהָׁשַמְעּתִ  – utána kijött testvére, stb.28 – ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוגֹוֵמר  – 
Hallottam egy aggádikus magyarázatot, –  ַֹהּדֹוְרׁשֹו ְלִפי ְפׁשּוטו – amelyik [ezt a verset] 
annak egyszerű jelentésének megfelelően értelmezi: –  ְֹּבִדין ָהָיה אֹוֵחז ּבו – [Jákob] 
jogosan kapaszkodott bele, –  ְֹלַעְּכבו – [próbálva] visszatartani [Ézsaut], –  ַיֲעֹקב נֹוַצר
 Ézsau – ְוֵעָׂשו ִמן ַהְּׁשִנָּיה – ,Jákob [ugyanis] az első cseppből fogant – ִמִּטָּפה ִראׁשֹוָנה
pedig a másodikból. – ֵצא ּוְלַמד ִמְּׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשִּפיָה ְקָצָרה – Menj és próbáld csak ki29 [a 
dolgot] egy keskeny csővel: –  ֵֹּתן ָּבּה ְׁשֵּתי ֲאָבִנים זֹו ַאַחר זו – helyezz bele két kavicsot, 
egyiket a másik után. – ַהִּנְכֶנֶסת ִראׁשֹוָנה ֵּתֵצא ַאֲחרֹוָנה – Az elsőként belehelyezett 
[kavics] fog utoljára kijönni, – ְוַהִּנְכֶנֶסת ַאֲחרֹוָנה ֵּתֵצא ִראׁשֹוָנה – az utolsónak30 belehelye-
zett pedig elsőnek fog kijönni. – ִנְמָצא ֵעָׂשו ַהּנֹוָצר ָּבַאֲחרֹוָנה ָיָצא ִראׁשֹון – Következés-
képp Ézsau, aki utoljára fogant, elsőként jött ki, – ְוַיֲעֹקב ֶׁשּנֹוַצר ִראׁשֹוָנה ָיָצא ַאֲחרֹון – Já-
kob pedig, aki elsőként fogant, utolsóként jött ki. –  ְֹוַיֲעֹקב ָּבא ְלַעְּכבו – Ezért aztán Já-
kob megpróbálta visszatartani [Ézsaut], – ֶׁשְּיֵהא ִראׁשֹון ְלֵליָדה – hogy ő [azaz Jákob] 
szülessen meg elsőként, – ְּכִראׁשֹון ִליִציָרה – mivel ő fogant elsőként, –  ֹר ֶאת ַרְחָמּהְוִיְפטו  
– s így ő jött volna ki elsőként az anyaméhből, – ְוִיּטֹול ֶאת ַהְּבכֹוָרה ִמן ַהִּדין – jogosan 
szerezve meg elsőszülöttségi jogát. 

ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגמֹור  – A jele annak, hogy – ִסיָמן – .Ézsau sarkát – ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו
 – ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד – ,ez [azaz Ézsau] még nem fogja beteljesíteni uralmát – ַמְלכּותוֹ 
mielőtt a másik felemelkedik – ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמנּו – és megszerzi azt tőle. 

 Az – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – és elnevezték őt Jákobnak.31 – ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב
Örökkévaló [nevezte őt el így]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ָאִביו ָקָרא לֹו
 amiért – ַעל ֵׁשם ֲאִחיַזת ֶהָעֵקב – ,az apja nevezte el őt Jákobnak – ַיֲעֹקב
belekapaszkodott a sarokba [ֵעֶקב (ékev)]. 

ְּנָׂשָאּהֶעֶׂשר ָׁשִנים ִמּׁשֶ  – .hatvanéves – ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה  – Tíz év [telt el] attól fogva, 
hogy elvette [Rebekát], – ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  addig, amíg [Rebeka] be – ַעד ֶׁשַּנֲעֵׂשית ַּבת ְׁש
nem töltötte a tizenharmadik évét – ּוְראּוָיה ְלֵהָריֹון – és képessé nem vált arra, hogy 
[gyermeket] foganjon; – ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַהָּללּו – és a következő tíz év, – ִצָּפה ְוִהְמִּתין ָלּה – 
                                                 
28 Ha Ézsauval kapcsolatban az áll az előző versben, hogy ָהִראׁשֹון (hárison) – az első –, 

akkor Jákobot miért ָאִחיו (áchiv)-nak, testvéré-nek nevezi a szöveg, miért nem ַהֵּׁשִני 
(háséni)-nek, azaz második-nak? 

29 Azaz modellezd. 
30 Tk. másodiknak. 
31 Ki nevezte el őt így? 
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[amely alatt Jákob] reménykedett és várt, – ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ָאִביו ְלָׂשָרה – ahogyan apja 
tette Sárával kapcsolatban. – א ִנְתַעְּבָרה  Amikor [Rebeka még mindig] nem – ֵּכיָון ֶׁש
esett teherbe, – ָיַדע ֶׁשִהיא ֲעָקָרה – [Jákob] ráébredt, hogy [Rebeka] meddő, –  ְוִהְתַּפֵּלל
א ָרָצה ִלָּׂשא – .és [ezért] imádkozott érte – ָעֶליהָ   nem volt hajlandó [De] – ְוִׁשְפָחה 
elvenni egy szolgálót,32 –  ַּמֹוִרָּיה ִלְהיֹות עֹוָלה ְתִמיָמהְלִפי ֶׁשִּנְתַקֵּדׁש ְּבַהר ה  – mert a Morijá 
hegyén33 [Ábrahám] hibátlan égőáldozattá szentelte. 

 
, בראשית כה(. ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ָּתם ֹיֵׁשב ֹאָהִלים ,ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה

 )כז

A fiúk felnőttek, Ézsau ügyes vadász volt, a mező embere, Jákob pedig 
jámbor ember volt, sátrak lakója. (1Mózes 25:27.) 

 ,A fiúk felnőttek... [Ebből a mondatból úgy tűnik – ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו
mintha csak ekkor váltak volna külön utjaik. De hát nem azt olvastuk, hogy már az 
anyaméhből előjővén más utakat követtek?34] – ָּכל ְזַמן ֶׁשָהיּו ְקַטִּנים – Míg 
kisgyermekek voltak, – א ָהיּו ִנָּכִרים ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  – nem lehetett megkülönböztetni őket 
cselekedeteik alapján, – ָבםְוֵאין ָאָדם ְמַדְקֵּדק ָּבֶהם ַמה ִּטי  – és senki sem ismerhette 
valódi jellemüket. – ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  Mihelyst azonban betöltötték – ֵּכיָון ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֵני ְׁש
tizenharmadik életévüket, – ֶזה ֵּפַרׁש ְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות – egyikük bevette magát a 
tanházakba, –  בֹוָדה ָזָרהֵּפַרׁש ַלעֲ ְוֶזה  – a másik pedig bálványimádásra adta a fejét. 

 hogyan [,Azaz tudta] – ָלצּוד ּוְלַרּמֹות ֶאת ָאִביו – ...ügyes vadász volt… – ֹיֵדַע ַצִיד
ejtse tőrbe és vezesse félre az apját – ְּבִפיו – a szájával [vagyis a szavaival], –  ְֹוׁשֹוֲאלו – 
amikor [például ilyesmit] kérdezett tőle: – ַאָּבא – „Atyám, –  ֵהיַא ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת
 ,miképpen kell tizedet fizetni a sóból és a szénából?” [Noha valójában tudta – ַהֶּתֶבן
hogy ezekre a dolgokra nincs semmiféle adófizetési kötelezettség kiróva.] –  ַּכָּסבּור
 hogy [fia] – ֶׁשהּוא ְמַדְקֵּדק ְּבִמְצוֹות – ,Atyja pedig ily módon azt gondolhatta – ָאִביו
kínos lelkiismeretességgel tartja be a micvákat. 

ָאָדם  – ,Ezt szó szerint kell érteni – ְּכַמְׁשָמעוֹ  – ...a mező embere… – ִאיׁש ָׂשֶדה
 aki az íját használja – ְוצֹוֶדה ְּבַקְׁשּתֹו ַחּיֹות ְועֹופֹות – ,vagyis: egy dologtalan ember – ָּבֵטל
vadak és madarak elejtésére. 

 aki nem igazán ért [,Vagyis valaki] – ֵאינֹו ָבִקי ְּבָכל ֵאֶּלה – ...jámbor… – ָּתם
mindezekhez, – ְּכִלּבֹו ֵּכן ִּפיו – hanem azt mondja, amit gondol. – ִמי ֶׁשֵאינֹו ָחִריף ְלַרּמֹות 
– Arra, aki nem képes másokat félrevezetni, – ָקרּוי ָּתם – azt mondjuk: ָּתם (tám). 

ָאֳהלֹו ֶׁשל ֵׁשם ְוָאֳהלֹו ֶׁשל  – sátorok lakója. [Miért a többes szám?]… – ֹיֵׁשב ֹאָהִלים
 .Sém sátrára és Éver sátrára [:Utalás] – ֵעֶבר

 
                                                 
32 Mint apja tette. Fentebb 16:3. 
33 Megkötözésekor. Fentebb 22. fejezet. 
34 Lásd a 1Mózes 25:23. vershez tartozó Rási-kommentárt. 
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 )כח, בראשית כה(. ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב ,ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו

Izsák szerette Ézsaut, mert szívesen evett vadat, Rebeka pedig Jákobot 
szerette. (1Mózes 25:28.) 

 Onkelosz fordítása – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .evett [szó szerint: „a szájában”35] – ְּבִפיו
szerint: – ְּבִפיו ֶׁשל ִיְצָחק – Izsák szájában [vagy szájába]36 –  ֹּוִמְדָרׁשו – Ám [a szöveg] 
midrási értelmezése [a következő]: – ְּבִפיו ֶׁשל ֵעָׂשו – Ézsau szájával. –  ֶֹׁשָהָיה ָצד אֹותו – 
Azaz [Ézsau] gyakorta kelepcébe csalta [Izsákot], – ּוְמַרֵּמהּו ִבְדָבָריו – és rászedte a 
szavaival. 

 
 )כט, בראשית כה(. ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף ,ַוָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד

És Jákob főzeléket forralt, és Ézsau jött a mezőről és fáradt volt. 
(1Mózes 25:29.) 

 ahogyan – ְּכַתְרּגּומוֹ  – ,Annyit tesz, mint: főzött – ְלׁשֹון ִּבּׁשּול – .forralt – ַוָּיֶזד
Onkelosz is fordítja. 

 amint írva – ְּכָמה ְּדֵתיָמא – ,Mert gyilkolt – ִּבְרִציָחה – .és fáradt [volt] – ְוהּוא ָעֵיף
van: –  ִגיםִּכי ָעְיָפה ַנְפִׁשי ְלֹהְר  – „lelkem összeroskad a gyilkosok miatt.”37 

 
. ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום ,ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶּזה ִּכי ָעֵיף ָאֹנִכי

 )ל, בראשית כה(

És szólt Ézsau Jákobhoz: „Adj kérlek, nyelnem ebből a vörös főzelékből, 
mert fáradt vagyok”. Ezért nevezték el Edómnak. (1Mózes 25:30.) 

ּוְׁשפֹו ַהְרֵּבה  – Kitátom a szám [:Jelentése] – ֶאְפַּתח ִּפי – .nyelnem – ַהְלִעיֵטִני
 – :ahogyan azt egy Misnában38 is tanultuk – ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו – ,és tölts bele sokat – ְלתֹוָכּה
 – ,Egy tevét nem szabad erőszakkal megetetni [szombaton]„ – ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל
 ”.de beletölteni lehet a táplálékot – ֲאָבל ַמְלִעיִטין אֹותוֹ 

 – .Vörös lencse – ֲעָדִׁשים ֲאֻדּמֹות – .ebből a vörös főzelékből – ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם
ם ֵמת ַאְבָרָהםְואֹותֹו ַהּיוֹ   – Aznap Ábrahám meghalt, –  ֹא ִיְרֶאה ֶאת ֵעָׂשו ֶּבן ְּבנו  hogy ne – ֶׁש

kelljen látnia Ézsaut, az unokáját, – יֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה – ahogy elzüllik, –  ְוֵאין זֹו ֵׂשיָבה
ִטיחֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואֶׁשִהבְ  – ,ez nem az a „jó vénség” lenne [mert akkor] – טֹוָבה  – 
amit az Örökkévaló megígért neki. – ְלִפיָכ – Ezért –  ִקֵּצר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחֵמׁש ָׁשִנים
ֶׁשִּיְצָחק ַחי ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים  – ,az Örökkévaló öt évvel megrövidítette az életét – ִמְּׁשנֹוָתיו

                                                 
 .prefixum jelentheti azt, hogy -ban/-ben, -ba/-be, de azt is, hogy -val/-vel ב a – (böfiv) ְּבִפיו 35
36 Onkelosz a ִּכי ַצִיד ְּבִפיו (ki cájid böfiv)-et úgy fordítja, hogy „mert szívesen evett [Ézsau] 

vadászzsákmányából.” 
37 Jeremiás 4:31. 
38 Sábát 155b. 
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ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְוֶזה ֵמָאה ְוִׁשְבִעים – ,Izsák ugyanis 180 évet élt – ָׁשָנה  – míg ő [ti. Ábrahám] 
175-öt. – ּוִבֵּׁשל ַיֲעֹקב ֲעָדִׁשים – [Tehát] Jákob lencsét főzött – ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל – első 
fogás gyanánt a gyászolónak.  

 Azért, mert [a – ֶׁשּדֹומֹות ְלַגְלַּגל – ?Miért lencsét [eszik a gyászoló] – ְוָלָּמה ֲעָדִׁשים –
lencse kerek] mint egy kerék, – ֶׁשָהֲאֵבלּות ַּגְלַּגל – mert a gyász egy kerék, –  ַהחֹוֵזר
 Amiképpen – ָמה ֲעָדִׁשים – :Egy másik ok – ְועֹוד – amely kering a világban.39 – ָּבעֹוָלם
a lencsének – ֵאין ָלֶהם ֶּפה – sincs szája,40 – ָּכ ָהָאֵבל ֵאין לֹו ֶּפה – ugyanúgy egy 
gyászolónak sincs szája, – ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר – mivel tilos beszélnie.41 – ּוְלִפיָכ ַהִּמְנָהג – Ez 
okból szokás – ְלַהְברֹות ֶאת ָהָאֵבל ִּבְתִחַּלת ַמֲאָכלֹו ֵּביִצים – tojással kínálni a gyászolót első 
fogás gyanánt, – ֶׁשֵהם ֲעֻגִּלים ְוֵאין ָלֶהם ֶּפה – mert [a tojás] kerek és nincs „szája.” –  ָּכ
 – ִּכְדַאְמִריָנן ְּבמֹוֵעד ָקָטן – ”,Ugyanígy a gyászolónak sincs „szája – ָאֵבל ֵאין לֹו ֶּפה
ahogyan azt a [talmudi] Moéd Kátán traktátusa is kifejti42: –  ָׁשה ָיִמים ָאֵבל ָּכל ְׁש
 nem – ֵאינֹו ֵמִׁשיב ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם – ,Egy gyászoló, az első három napon„ – ָהִראׁשֹוִנים
fogadhatja senki üdvözlését, – ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵאל ַּבְּתִחָּלה – és, természetesen, nem 
kezdeményezhet üdvözlést. – ָשה ְוַעד ִׁשְבָעה  – A harmadiktól a hetedik [napig] – ִמְּׁש
'ֵמִׁשיב ְוֵאינֹו ׁשֹוֵאל ְוכּו  – fogadhatja [az üdvözlést], de [ő maga] nem üdvözölhet, stb.” 

 
 )לא, בראשית כה(. ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת ְּבֹכָרְת ִלי ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב

És felelt Jákob: „Add el hát nekem a mai napon elsőszülöttségedet”. 
(1Mózes 25:31.) 

 Onkelosz – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .Add el hát nekem a mai napon – ִמְכָרה ַכּיֹום
fordításában: – ְּכיֹום ִּדְלֵהן – „mint ez a nap,” – ַּכּיֹום ֶׁשהּוא ָּברּור – vagyis: akár ez a 
nap, amely teljesen felhőtlen, – ָּכ ְמכֹור ִלי ְמִכיָרה ְּברּוָרה – ugyanúgy, teljesen biztos 
üzletként, add el nekem. 

 Mivel az [áldozati] – ְלִפי ֶׁשָהֲעבֹוָדה ִּבְבכֹורֹות – elsőszülöttségedet.43 – ְּבֹכָרְת
szertartást az elsőszülötteknek kellett elvégezniük, – ָאַמר ַיֲעֹקב – Jákob arra gondolt, 
hogy – ֵאין ָרָׁשע ֶזה ְּכַדאי – ez az elvetemült alak nem alkalmas arra, –  ֶׁשַּיְקִריב ְלַהָּקדֹוׁש
 hogy [áldozatot] mutasson be az Örökkévalónak.44 – ָּברּו הּוא

 

                                                 
39 Csakúgy, mint a kerék, amely a talaj minden pontján végighalad, ugyanúgy a gyász is 

előbb-utóbb mindenkit elér (Bává bátrá 16b.). 
40 Azaz nincs rajta semmiféle nyílás vagy rés. 
41 Vagyis egy gyászoló nem üdvözölhet másokat. 
42 21b. 
43 Mit nyert Jákob azzal, hogy megvásárolta Ézsau elsőszülöttségét? 
44 És noha ez Jákobot még nem jogosítaná fel a szertartás elvégzésére, de legalább a 

gonosz Ézsau lemondana a jogairól. 
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 )לב, בראשית כה(. ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה , ָלמּותַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹולֵ 

S szólt Ézsau: „Íme, én már a halál elé megyek, mire való nekem az 
elsőszülöttség?” (1Mózes 25:32.) 

 Íme, én már a halál elé megyek... [Hogy, hogy… – ִהֵּנה ָאֹנִכי הֹוֵל ָלמּות
Ézsau ilyen olcsón adta el a neki kijáró elsőszülöttség jogát?] –  ִמְתנֹוֶדֶדת ְוהֹוֶלֶכת ִהיא
 az elsőszülöttségi jog bizonytalan és [Azt gondolta magában Ézsau, hogy] – ַהְּבכֹוָרה
múlandó, – א ְתֵהא ָּכל ֵעת ָהֲעבֹוָדה ִּבְבכֹורֹות  mert nem az elsőszülött fogja mindig – ֶׁש
végezni az áldozati szolgálatot, – ִּכי ֵׁשֶבט ֵלִוי ִיּטֹול אֹוָתּה – ugyanis végül Lévi törzse 
fogja átvenni azt45. – ְועֹוד ָאַמר ֵעָׂשו – Továbbá azt kérdezte Ézsau [Jákobtól]: –  ַמה
ַמר לוֹ ָא – ”?Milyen természetű ez a Szolgálat„ – ִּטיָבּה ֶׁשל ֲעבֹוָדה זוֹ   – [Jákob] így 
válaszolt: – ַּכָּמה ַאְזָהרֹות ְוֹעָנִׁשין – „Számos tilalommal, büntetéssel, – ּוִמיתֹות ְּתלּוִיין ָּבּה – 
[sőt] halálbüntetéssel [is] jár; – ְּכאֹוָתּה ֶׁשָּׁשִנינּו – mint azt [a Misnában] tanultuk:46 –  ֵאּלּו
 ha a] – ְׁשתּוֵיי ַיִין – :A következő [dolgok] halálbüntetéssel sújthatók« – ֵהן ֶׁשְּבִמיָתה
szolgálatot végzők] bort ittak – ּוְפרּוֵעי ֹראׁש – vagy nyíratlan a hajuk.«” – ָאַמר – [Így 
hát Ézsau] azt mondta: – ֲאִני הֹוֵל ָלמּות – „Végül hát meghalok – ַעל ָיָדּה – [elsőszü-
löttségem] következtében; – ִאם ֵּכן ַמה ֵחֶפץ ִלי ָּבּה – ha pedig így van, miért is vágynék 
rá?” 

 
  )לג, בראשית כה(. ַוִּיְמֹּכר ֶאת ְּבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּכּיֹום ַוִּיָּׁשַבע לוֹ 

De Jákob mondta: Esküdj meg nekem ezen a napon, és ő megesküdött 
neki; és eladta elsőszülöttségét Jákobnak. (1Mózes 25:33.) 

 
בראשית (. ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה ,ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִׁשים ַוֹּיאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַל

  )לד, כה

És Jákob adott Ézsaunak kenyeret és lencsefőzeléket; ő evett, ivott, 
fölkelt és elment. Így vetette meg Ézsau az elsőszülöttséget. (1Mózes 
25:34.) 

 A Szentírás tanúskodik – ֵהִעיד ַהָּכתּוב ַעל ִרְׁשעוֹ  – .Így vetette meg – ַוִּיֶבז ֵעָׂשו
elvetemültségéről, –  תֹו ֶׁשל ָמקֹוםֶׁשִּבָּזה ֲעבֹוָד  – [arról,] hogy semmibe vette az 
Örökkévaló szolgálatát. 

 

                                                 
45 A Tóra leírása szerint (2Mózes 13:2.), eredetileg az elsőszülöttek voltak kiválasztva a 

szentélybeli szolgálatra, ez azonban az aranyborjú bűne után megváltozott (4Mózes 
3:11-13.). 

46 Szánhedrin 22b. Lásd 3Mózes 10:6., Jechezkél 44:20–21. 
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ַוֵּיֶל ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶל ֶמֶל  ,ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם
 )א, בראשית כו(. ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה

És éhség volt az országban – az első éhségen – kívül, mely volt Ábrahám 
idejében – és elment Izsák Ávimelechhez, a filiszteusok királyához, 
Gerorba (1Mózes 26:1.) 

 
  )ב, בראשית כו(. ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶלי ,ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ַוֹּיאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה

És megjelent neki az Örökkévaló és mondta: „Ne menj el Egyiptomba, 
lakjál abban az országban, amelyet majd mondok neked. (1Mózes 26:2.) 

 Mivel – ֶׁשָהָיה ַדְעּתֹו ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים – .Ne menj el Egyiptomba – ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה
[Izsáknak] szándékában állt lemenni Egyiptomba, – ְּכמֹו ֶׁשָּיַרד ָאִביו – ahogyan atyja 
ment le régebben, – ִּביֵמי ָהָרָעב – az éhínség idején.47 –  ָֹאַמר לו – [Isten] azt mondta 
neki: – ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה – „Ne menj le Egyiptomba, – ֶׁשַאָּתה עֹוָלה ְּתִמיָמה – mert te egy 
hibátlan égőáldozat vagy, – ְוֵאין חּוָצה ָלָאֶרץ ְּכַדאי ָל – és nem illik tehozzád az, hogy a 
[Szent] földön kívül tartózkodjál.” 

 
ִתי ֶאת ַוֲהִקמֹ  ,ִּכי ְל ּוְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ,ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמ ַוֲאָבְרֶכּךָ 
 )ג, בראשית כו(. ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִבי

Tartózkodjál ebben az országban és veled leszek és megáldalak, mert 
neked és magzatodnak adom mindezeket az országokat, és megtartom 
az esküt, amelyet esküdtem atyádnak, Ábrahámnak. (1Mózes 26:3.) 

 (háéle) ָהֵאֶּלה ugyanaz, mint a [(háél) ָהֵאל A] – ְּכמֹו ָהֵאֶּלה – .ezeket – ָהֵאל
[ezeket]. 

 
ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי  ,ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲע ֵאת ָּכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל

 )ד, בראשית כו(. ָאֶרץהָ 

És úgy megsokasítom magzatodat, mint az ég csillagait, és magzatodnak 
adom mindezeket az országokat, és a te ivadékaidban áldott lesz a föld 
minden nemzete, (1Mózes 26:4.) 

 – ָאָדם אֹוֵמר ִלְבנוֹ  – és a te ivadékaidban áldott lesz.48 – ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲע
[Jelentése:] egy férfi azt mondja a fiának: – ְיֵהא ַזְרֲע ְּכַזְרעֹו ֶׁשל ִיְצָחק – „Legyenek a te 

                                                 
47 Lásd fentebb 12:10. 
48 Onkelosz a ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲע (vöhitbáráchu vözáráchá)-t úgy magyarázza, hogy „áldottak 

lesznek ivadékaid miatt.” Rási ezzel nem ért egyet, és a ְבַזְרֲע (vözáráchá)-t úgy 
fordítja, hogy „ivadékaidban” [azaz ivadékaid révén/által]. 
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gyermekeid olyan, mint Izsák gyermekei.” – ְוֵכן ְּבָכל ַהִּמְקָרא – Az efféle [formulák] 
ugyanilyen jelentéssel szerepelnek az egész Szentírásban, – ְוֶזה ָאב ְלֻכָּלן – a 
következő [vers] pedig mindegyikük prototípusa: – ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר – „Veled 
áldjon Izráel, mondván: – ְיִׂשיְמ ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה – tegyen téged [Isten] olyanná, mint 
Efráim és Menasse]”49 – ְוַאף ְלִעְנָין ַהְּקָלָלה ָמִצינּו ֵכן – Ugyanezt találjuk átokra 
vonatkozóan is: – ְוָהְיָתה ָהִאָּׁשה ְלָאָלה – „és az asszony átokká lesz,”50 –  ֶׁשַהְמַקֵּלל ׂשֹוְנאֹו
יתְּתֵהא ִּכְפלֹונִ  – :minélfogva az, aki ellenségét átkozza, azt mondja – אֹוֵמר  – „Legyél te 
is olyan, mint az a bizonyos asszony.” – ְוֵכן ְוִהַּנְחֶתם ִׁשְמֶכם ִלְׁשבּוָעה ִלְבִחיַרי – 
Hasonlóan: „Neveteket csak átok formájában hagyjátok választottaimra,”51 – 
 – ֱאֵהא ִּכְפלֹוִני – :minélfogva az, aki esküt tesz valamire, azt mondja – ֶׁשַהִּנְׁשַּבע אֹוֵמר
„Legyek én is olyan, mint az a bizonyos személy, – ִאם ָעִׂשיִתי ָּכ ָוָכ – ha ezt meg ezt 
cselekedtem.” 

 
 )ה, בראשית כו(. ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי ,ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי

 „…Mert Ábrahám hallgatott szavamra, és követte figyelmeztetéseimet, 
parancsolataimat, törvényeimet és tanaimat”. (1Mózes 26:5) 

 – ְּכֶשִּנִּסיִתי אֹותוֹ  – ...Ábrahám hallgatott szavamra… – ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקֹוִלי
Amikor próbára tettem. 

ִּתיַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְר   – …követte figyelmeztetéseimet... – ְּגֵזרֹות – [Utalás azokra] 
az elővigyázatossági intézkedésekre, – ְלַהְרָחָקה – melyeknek célja elkerülni –  ַעל
יֹותְּכגֹון ְׁשִנּיֹות ָלֲעָר  – ,a Tórában [kijelentett] tilalmak [áthágását] – ַאְזָהרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה  – 
amilyenek például a másodfokú vérfertőzés – ּוְׁשבּות ַלַּׁשָּבת – valamint a Szombatra 
vonatkozó rabbinikus tilalmak. 

א ִנְכְּתבּו – ...parancsolataimat… – ִמְצֹוַתי  [Utalás olyan] – ְּדָבִרים ֶׁשִאּלּו 
dolgokra, amelyek ha nem is lennének leírva, – ְראּוִיין ֵהם ְלִהְצַטּוֹות – illene őket 
megparancsolni [annyira maguktól értetődőek]; – ְּכגֹון ֶּגֶזל ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים – ilyen 
például a rablásra és ölésre [vonatkozó tilalom]. 

ֶׁשֵּיֶצר ָהָרע  – ,dolgokra [Utalás olyan] – ְּדָבִרים – ...törvényeimet… – ֻחּקֹוַתי
 – ְמִׁשיִבין ֲעֵליֶהם – amelyeket az ember rossz ösztöne és a világ népei – ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם
vitatnak; – ְּכגֹון ֲאִכיַלת ֲחִזיר – amilyen például a sertés fogyasztásának [tilalma]52 – 
 valamint a gyapjúból és lenből [vegyesen szőtt] ruhák viselésének – ּוְלִביַׁשת ַׁשְעְטֵנז
[tilalma],53 – ֶׁשֵאין ַטַעם ַּבָּדָבר – amelyeknek [látszólag] nincsen semmi oka, –  ֶאָּלא ְּגֵזַרת

                                                 
49 Lentebb 48:20. 
50 4Mózes 5:27. 
51 Jesájá 65:15. 
52 3Mózes 11:7. 
53 5Mózes 22:11. 
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 és az Ő rendeletei – ְוֻחּקֹוָתיו ַעל ֲעָבָדיו – ,de a „Király” rendelte el azokat – ַהֶּמֶל
kötelezőek alattvalóira nézve. 

 Hogy – ְלָהִביא ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה – és tanaimat. [Miért a többes szám?]… – ְותֹוֹרָתי
benne foglaltassék a Szóbeli Tan is [az Írott Tannal együtt], – ֲהָלָכה ְלֹמֶׁשה ִמִּסיָני – 
azok a törvények is, amelyeket az Örökkévaló Mózesnek a Szináj hegyén adott át, 
[de akkor nem lettek leírva]. 

 
 )ו, בראשית כו(. ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר

És lakott Izsák Gerorban. (1Mózes 26:6.) 

 
י ַהָּמקֹום ִּכי ָיֵרא ֵלאֹמר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנׁשֵ  ,ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוֹּיאֶמר ֲאֹחִתי ִהוא

  )ז, בראשית כו(. ַעל ִרְבָקה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא

És kérdezősködtek a hely lakói felesége felől és ő azt mondta: „Ő az én 
nővérem”, mert félt azt mondani: feleségem – nehogy, mondta ő, 
megöljenek a hely lakói Rebeka miatt, mivel szép ábrázatú volt. (1Mózes 
26:7.) 

 – ,a feleségével kapcsolatban54 [Azaz] – ַעל ִאְׁשּתוֹ  – .felesége felől – ְלִאְׁשּתוֹ 
 az „azt mondjad felőlem: Ő az én fivérem”55 [(li) ִלי a] mint – ְּכמֹו ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא
[szövegrészben]. 

 
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק  ,ִמים ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶל ֶמֶל ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹוןַוְיִהי ִּכי ָאְרכּו לֹו ָׁשם ַהּיָ 

  )ח, בראשית כו(. ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתוֹ 

És történt, midőn már hosszabb ideig ott volt, hogy Ávimelech, a 
filiszteusok királya kitekintett az ablakon és látta, hogy Izsák játszadozik 
Rebekával, a feleségével. (1Mózes 26:8.) 

 – ֵמַעָּתה ֵאין ִלי ִלְדאֹוג – :Azt gondolta – ָאַמר – .már hosszabb ideig – ִּכי ָאְרכּו
„Mostantól fogva már nincs miért aggódnom, – א ֲאָנסּוָה ַעד ַעְכָׁשו  mivel – ֵמַאַחר ֶׁש
eleddig nem molesztáltak bennünket,” – א ִנְזַהר ִלְהיֹות ִנְׁשָמר  és többé nem – ְו
fordított figyelmet a fokozott óvatosságra. 

 Meglátta – ָרָאהּו ְמַׁשֵּמׁש ִמָּטתוֹ  – .Ávimelech… kitekintett – ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶל ְוגֹוֵמר
[Izsákot], amint épp házaséletet élt.56 

 

                                                 
54 A ל prefixum néha azt jelenti: vmit/vkit illetően, vmivel/vkivel kapcsolatban. 
55 Fentebb 20:13. 
56 És ekkor rájött, hogy Rebeka Izsáknak nem a nővére, hanem a felesége. 
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ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק  ,ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶל ְלִיְצָחק ַוֹּיאֶמר ַא ִהֵּנה ִאְׁשְּת ִהוא ְוֵאי ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא
  )ט, בראשית כו(. ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות ָעֶליהָ 

És hivatta Ávimelech Izsákot és mondta: Íme, bizony feleséged ő és hogy 
mondtad, nővérem ő? És mondta neki Izsák: Mert azt gondoltam, talán 
meghalok miatta. (1Mózes 26:9.) 

 
. ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת ִאְׁשֶּת ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם ,ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ָּלנּו

  )י, בראשית כו(

És szólt Ávimelech: „Mit míveltél velünk? Megtörténhetett volna, hogy a 
nép közül valaki feleségeddel hál, és vétket hoztál volna reánk!” (1Mózes 
26:10.) 

ֶזה  – ,Ez a nép kiválasztottjára – ַהְּמיּוָחד ָּבָעם – .a nép közül valaki – ַאַחד ָהָעם
 .azaz a királyra [utal] – ַהֶּמֶל

 Ha [:Jelentése] – ִאם ָׁשַכב – !és vétket hoztál volna reánk – ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם
hált volna vele, – ְּכָבר ֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם – már mostanra vétket hoztál volna reánk.57 

 
  )יא, בראשית כו(. ה ּוְבִאְׁשּתֹו מֹות יּוָמתַהֹּנֵגַע ָּבִאיׁש ַהּזֶ  ,ַוְיַצו ֲאִביֶמֶל ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאֹמר

És megparancsolta Ávimelech az egész népnek, mondván: Aki hozzányúl 
a férfiúhoz és az ő feleségéhez, ölessék meg. (1Mózes 26:11.) 

 
  )יב, בראשית כו(. ַוְיָבֲרֵכהּו ְיֹהָוה ,ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים

És vetett Izsák abban az országban, és százszor annyi termett neki 
abban az évben, mert megáldotta az Örökkévaló. (1Mózes 26:12.) 

 abban az országban... [Miért van kihangsúlyozva, hogy… – ָּבָאֶרץ ַהִהוא
„abban az országban”?] – ַאף ַעל ִּפי – Dacára a ténynek, hogy az (vagyis Gerár) – 
 – ,nem olyan nagybecsű, mint maga Izrael földje – ֶׁשֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ְּכֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַעְצָמּה
 azaz a Hét Nép földje [mégis Izsáknak csodálatosmód sikeres – ְּכֶאֶרץ ִׁשְבָעה גֹוִים
aratása volt ott.]. 

 Dacára a – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה ְּכִתְּקָנּה – ...abban az évben… – ַּבָּׁשָנה ַהִהוא
ténynek, hogy az rendhagyó [év] volt, – ֶׁשָהְיָתה ְׁשַנת ְרָעבֹון – mivel éhínség volt. 

                                                 
57 Azaz a  ְָוֵהֵבאת (vöhévétá) ו-ja nem „fordító” ו, azaz nem „csinál” a múltból jövő időt, 

hiszen most, hogy kiderült Izsák és Rebeka viszonyának valódi természete, a király már 
nyilván nem fog vétkezni, korábban viszont, amikor Rebekát Izsák nővérének hitte, 
vétkezhetett volna vele. 
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 – ...abban az országban… abban az évben… – ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא
 ,Hogy tudjuk – לֹוַמר ֶׁשָהָאֶרץ ָקָׁשה – ?Miért van mindkettő megemlítve – ְׁשֵניֶהם ָלָּמה
kíméletlen volt a föld is, – ְוַהָּׁשָנה ָקָׁשה – és kemény volt az év is [és ennek ellenére 
sikerrel járt Izsák]. 

 ,Felbecsülték – ֶׁשֲאָמדּוָה ַּכָּמה ְראּוָיה ַלֲעׂשֹות – ...százszor annyi… – ֵמָאה ְׁשָעִרים
mennyit teremhet [a föld], – ְוָעְׂשָתה ַעל ַאַחת ֶׁשֲאָמדּוָה ֵמָאה – és minden felbecsült 
egység mennyiségének százszorosát teremte.58 – ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו – Bölcseink azt 
mondták: – ֹאֶמד ֶזה ְלַמַעְׂשרֹות ָהָיה – A felbecslés a tizedfizetés59 miatt történt. 

 
 )יג, בראשית כו(. ַוֵּיֶל ָהלֹו ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד ,ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש

És naggyá lett a férfiú, egyre nagyobb, míg igen naggyá lett. (1Mózes 
26:13.) 

ֹאדִּכי ָגַדל ְמ   – …igen naggyá lett. – ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים – [Annyira,] hogy az emberek 
azt mondogatták: – ֶזֶבל ִּפְרדֹוָתיו ֶׁשל ִיְצָחק – „[Inkább legyen miénk] Izsák öszvéreink 
ganéja, – א ַּכְסּפֹו ּוְזָהבֹו ֶׁשל ֲאִביֶמֶל  ”.mint Ávimelech ezüstje vagy aranya – ְו

 
 )יד, בראשית כו(. ַוְיַקְנאּו ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים ,ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה ֹצאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה

Volt neki nyája és gulyája, nagy cselédsége, és megirigyelték őt a 
filiszteusok. (1Mózes 26:14.) 

ָּלה ַרָּבהְּפעֻ  – .nagy cselédsége – ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה  – [Jelentése:] számos vállalkozása 
[volt], – א"ִּבְלׁשֹון ַלַעז אוברינ  – ófranciául ouvraine. – ֲעבֹוָדה ַמְׁשָמע ֲעבֹוָדה ַאַחת – Az 
 (ávudá) ֲעֻבָּדה az – ֲעֻבָּדה ַמְׁשַמע ְּפֻעָּלה ַרָּבה – ,egyfajta tevékenységre utal (ávodá) ֲעבֹוָדה
[viszont] számos fajta tevékenységet jelent. 

 
. ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר ,ְוָכל ַהְּבֵאֹרת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו

 )טו, בראשית כו(

Mindazokat a kutakat, melyeket atyja szolgái Ábrahám idejében ástak, 
betömték a filiszteusok és megtöltötték földdel. (1Mózes 26:15.) 

 :Mert azt mondták – ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו – .betömték a filiszteusok – ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים
 mert – ִמְּפֵני ַהְּגָיסֹות ַהָּבאֹות ָעֵלינּו – ,Veszélyt jelentenek számunkra„ – ַּתָּקָלה ֵהם ָלנּו –
ránk küldik az [ellenséges] seregeket.”60 – ַטּמֹונּון ְּפִלְׁשָּתֵאי – [Onkelosz úgy fordítja:] 
 ami betömést, bedugaszolást – ְלׁשֹון ְסִתיָמה – ,(támonun plistáé) ַטּמֹונּון ְּפִלְׁשָּתֵאי

                                                 
58 A Midrás (Brésit rábá 64:6.) mindazonáltal megkérdezi: „Mi célból becsülték fel a várha-

tó termést?” 
59 4Mózes 18:21., 24. 
60 Megtámadnak minket, hogy lecsapjanak a vízkészleteinkre. 
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jelent. – ּוִבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה – A Misnában is [megtaláljuk] ezt a kifejezést:61 –  ְמַטְמֵּטם ֶאת
 ”.eltömíti a szívet„ – ַהֵּלב

 
 )טז, בראשית כו(. ֵל ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד ,ַוֹּיאֶמר ֲאִביֶמֶל ֶאל ִיְצָחק

És mondta Ávimelech Izsáknak: Menj el tőlünk, mert sokkal 
hatalmasabb lettél nálunknál. (1Mózes 26:16.) 

 
  )יז, בראשית כו(. ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם ,ַוֵּיֶל ִמָּׁשם ִיְצָחק

El is ment onnan Izsák, táborozott Gerár völgyében és ott letelepedett. 
(1Mózes 26:17.) 

 .A várostól messzire – ָרחֹוק ִמן ָהִעיר – Gerár völgyében.62 – ְּבַנַחל ְּגָרר
 

י ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחֹּפר ֶאת ְּבֵאֹרת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחרֵ 
 )יח, בראשית כו(. ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשֹמת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו ,מֹות ַאְבָרָהם

És Izsák újra megásta azokat a kutakat, amelyeket atyja, Ábrahám 
idejében ástak, mert a filiszteusok Ábrahám halála után betömték őket, 
és azokat a neveket adta neki, amelyeken atyja nevezte őket. (1Mózes 
26:18.) 

י ַאְבָרָהם ָאִביוַהְּבֵארֹות ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּבימֵ  – .újra megásta – ַוָּיָׁשב ַוַּיְחֹּפר  – [Jelentése:] 
Azokat a kutakat, amelyeket még atyja, Ábrahám idejében ástak, – ּוְפִלְׁשִּתים ִסְּתמּום – 
és amelyeket a filiszteusok időközben betemettek, – קֹוֶדם ֶׁשָּנַסע ִיְצָחק ִמְּגָרר – [ezeket] 
Izsák, mielőtt elment Gerárból, – ָחַזר ַוֲחָפָרן – újra kiásta.63 

 
  )יט, בראשית כו(. ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים ,ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל

És ástak Izsák szolgái a völgyben és találtak ott kutat élő vízzel. (1Mózes 
26:19.) 

 
. ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמוֹ  ,ק ֵלאֹמר ָלנּו ַהָּמִיםַוָּיִריבּו ֹרֵעי ְגָרר ִעם ֹרֵעי ִיְצחָ 

  )כ, בראשית כו(

                                                 
61 Pszáchim 42a. 
62 De hát Ávimelech nem éppen Gerárból küldte el Izsákot? 
63 És azokat többé már nem temették be. 
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És Gerár pásztorai civakodtak Izsák pásztoraival, mondván: „miénk a 
víz”. És elnevezte a kutat Észeknek, mert veszekedtek vele. (1Mózes 
26:20.) 

 .vita, veszekedés [:Jelentése] – ִעְרעּור – .Észek – ֵעֶׂשק
 – ִנְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו ָעֶליָה ִּבְמִריָבה ְוִעְרעּור – .mert veszekedtek vele – ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמוֹ 

Késhegyig menő vitát folytattak vele miatta. 
 

 )כא, בראשית כו(. ִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנהוַ  ,ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליהָ 

És ástak egy másik kutat is és emiatt is civakodtak. És elnevezte ezt 
Szitnának. (1Mózes 26:21.) 

ט"נויישמנ – .Szitna – ִׂשְטָנה  – [Ófranciául] nuisement [háborgatás]. 
 

א ָרבּו ָעֶליהָ ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר ַאֶחרֶ  ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרֹחבֹות ַוֹּיאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב  ,ת ְו
 )כב, בראשית כו(. ְיֹהָוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ

És továbbvándorolt onnan és más kutat ásott, e miatt nem civakodtak és 
ezért elnevezte Rechovotnak, mert az mondta: „Most tágas helyet adott 
nekünk a Örökkévaló, és szaporodhatunk ebben az országban”. (1Mózes 
26:22.) 

 – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .és szaporodhatunk ebben az országban – ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ
Onkelosz fordításában: – ְוִניפּוׁש ְּבַאְרָעא – „És gyarapodhatunk az országban.”64 

 
  )כג, בראשית כו(. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע

Onnan pedig fölment Beér-Sevába (1Mózes 26:23.) 

 
ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּת ָאֹנִכי  ,ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֱא

  )כד, בראשית כו(. ֲע ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדיּוֵבַרְכִּתי ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְר 

És megjelent neki az Örökkévaló amaz éjjel mondta: Én vagyok 
Ábrahámnak, a te atyádnak Istene ne félj, mert veled vagyok én, 
megáldalak és megsokasítom magzatodat Ábrahám, az én szolgám 
kedvéért (1Mózes 26:24.) 

 

                                                 
64 Az ּוָפִרינּו (ufárinu) ו prefixuma ún. „fordító” ו amely az igét jövőidejűvé alakítja át: 

„szaporodni/gyarapodni fogunk.” Semmiképp sem múlt időről van szó, hiszen az 
Örökkévaló csupán „most” adott tágas helyet nekünk, és időre van szükség ahhoz, 
hogy ezt követően gyarapodhassunk. 
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, בראשית כו(. ַוִּיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר ,ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהלוֹ 
  )כה

És épített ott oltárt és hívta az Örökkévaló nevét, fölütötte ott sátrát és 
ástak ott Izsák szolgái kutat (1Mózes 26:25.) 

 
  )כו, בראשית כו(. ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ַׂשר ְצָבאוֹ  ,ַוֲאִביֶמֶל ָהַל ֵאָליו ִמְּגָרר

Ekkor elment hozzá Ávimelech Gerárból valamint barátainak egy 
csoportja és Pikól, seregének kapitánya. (1Mózes 26:26.) 

 – ְּכַתְרּגּומֹו ְוִסיַעת ֵמַרֲחמֹוִהי – .barátainak egy csoportja – ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו
Onkelosz fordításában: ְוִסיַעת ֵמַרֲחמֹוִהי (vösziát méráchámohi), – ִסיַעת ֵמאֹוֲהָביו – 
azaz: egy barátaiból65 [formálódott] csoport. – ְוֵיׁש ּפֹוְתִרין ֵמֵרֵעהּו – Vannak, akik a 
ִמיסֹוד ַהֵּתָבה' מ – ,t úgy magyarázzák-(mérééhu) ֵמֵרֵעהּו  – [hogy abban] a מ része a szó 
gyökerének, – ִׁשים ֵמֵרִעים ְּדִׁשְמׁשֹון ִׁשים  :akár abban [a kifejezésben, hogy] – ְּכמֹו ְׁש ְׁש
ַוֲאֻחַּזת ְּדבּוָקהְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ֵּתַבת  – ,Sámson „harminc barátja”66 ,(slosim méréim) ֵמֵרִעים  
– ami szerint akkor a ַוֲאֻחַּזת (vááchuzát) szó status constructusban67 lenne. –  ֲאָבל ֵאין
 így beszélni egy – ְלַדֵּבר ַעל ַהַּמְלכּות ֵּכן – Mindazonáltal helytelen lenne – ֶּדֶר ֶאֶרץ
királyról: – ִסיַעת אֹוֲהָביו – „barátainak csoportja,” – ֶׁשִאם ֵּכן – mivel ez azt sejtetné, – 
 – hogy [a király] magával vitte barátainak teljes csoportját – ָּכל ִסיַעת אֹוֲהָביו הֹוִלי ִעּמוֹ 
א ָהָיה לֹו ֶאָּלא ִסיָעה ַאַחת ֶׁשל אֹוֲהִבים  – .és, hogy csupán egy csoportnyi barátja volt – ְו

ן ֵיׁש ְלָפְתרֹו ַּכָּלׁשֹון ָהִראׁשֹוןָלכֵ   – Ezért hát kívánatosabb ezt az elsőféleképpen 
magyarázni.68 – ו ֶׁשל ֲאֻחַּזת"ְוַאל ִּתְתַמּה ַעל ָּתי  – És ne csodálkozz az ֲאֻחַּזת (áchuzát) 
[szó] ת-ján, – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה ֵּתָבה ְסמּוָכה – mert bár nem birtokos szerkeztet [jelöl], – 
 – ֶעְזָרת ִמָּצר – :találunk hasonló eseteket a Szentírásban [mégis] – ֵיׁש ֻּדְגָמָתּה ַּבִּמְקָרא
ezrát micár – „segítséget az ellenség ellen,”69 – א ִמָּיִין  uschurát völo– ּוְׁשֻכַרת ְו
mijájin – „részeg vagy, de nem bortól.”70 

 Ez csoportosulást illetve – ְלׁשֹון ְקבּוָצה ַוֲאֻגָּדה – .egy csoportja – ֲאֻחַּזת
gyülekezetet jelent, – ֶׁשֶּנֱאָחִזין ָיַחד – mivel neucházin jáchád – össze vannak tartva. 

 

                                                 
65 Vagyis a ֵמַרֲחמֹוִהי (méráchámohi) első מ-je egy -ból/-ből jelentésű prefixum. 
66 Bírák 14:11., ahol a ֵמֵרִעים (méréim) מ-je része magának a szónak. 
67 Vagyis birtokos szerkezetben. A ת végződést gyakran használják a ֶׁשל (sel) [valakinek/ 

valaminek a valakije/valamije] szócska helyett. Tehát a ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו (vááchuzát 
mérééhu) ugyanaz, mint a  ֶָׁשל ֵמֵרִעים הַוֲאֻחּז  (vááchuzá sel mérééhu). 

68 Azaz úgy, hogy a ֵמֵרֵעהּו (mérééhu) arra utal, hogy csupán néhány barátját vitte magával. 
69 Zsoltárok 60:13. 
70 Jesájá 51:21. 
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, בראשית כו(. י ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכםְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ֹאתִ  ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי
 )כז

És mondta nekik Izsák: Miért jöttetek hozzám, hisz ti gyűlöltetek engem 
és elküldtetek magatoktól (1Mózes 26:27.) 

 
ְוִנְכְרָתה ְבִרית  ,ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ ַוֹּיאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ְיֹהָוה ִעָּמ ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו

  )כח, בראשית כו(. ִעָּמ

Ők pedig feleltek: „Jól láttuk, hogy az Örökkévaló veled volt és azt 
mondtuk: legyen eskü közöttünk, köztünk és közted, és kössünk 
szövetséget veled. (1Mózes 26:28.) 

 Láttuk atyáddal„ [:Jelentése] – ָראֹו ְבָאִבי – Jól láttuk.71 – ָראֹו ָרִאינּו
kapcsolatban, – ָרִאינּו ָב – és láttuk veled kapcsolatban is.” 

 ָהָאָלה ֲאֶׁשר ֵּבינֹוֵתינּו – legyen eskü közöttünk stb.72 – ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו ְוגֹוֵמר
– [Jelentése:] Az az eskü, amely fennáll közöttünk – ִמיֵמי ָאִבי – még atyád idejéből, 
 .folytatódjék köztünk és te közted is – ְּתִהי ַּגם ַעָּתה ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ –

 
א ְנַגֲענּו ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמ ַרק טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲח ְּבׁשָ  ַאָּתה  ,לֹוםִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר 

 )כט, בראשית כו(. ַעָּתה ְּברּו ְיֹהָוה

Te sem fogsz minket bántani, amint mi sem bántottunk téged és csak jót 
tettünk veled és elbocsátottunk békével. Te most az Örökkévaló áldottja 
vagy!” (1Mózes 26:29.) 

א ְנַגֲענּו  – mi sem bántottunk téged. – ְּכֶׁשָאַמְרנּו ְל – Amikor azt mondtuk 
neked: – ֵל ֵמִעָּמנּו – „Menj el tőlünk!”73 

 Te is így cselekedjél most velünk.74 – ַּגם ַאָּתה ֲעֵׂשה ָלנּו ְּכמֹו ֵכן – .Te – ַאָּתה
 

  )ל, בראשית כו(. ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו

                                                 
71 Miért az ismétlő forma: ָראֹו ָרִאינּו (ráo ráinu)? 
72 A ֵּבינֹוֵתינּו (béjnoténu) – közöttünk, és a ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנ (béjnénu uvéjnecho) – köztünk és 

közted ismétlésnek tetszik. 
73 Fentebb 16. vers. Ávimelech azzal folytatja, hogy ő „csak jót” tett Izsákkal. Akkor miért 

említi közvetlenül előtte, hogy nem bántotta Izsákot? Ha csak jót tett vele, akkor 
nyilvánvaló, hogy nem bántotta őt. Azért említette ezt meg külön, hogy hangsúlyozza, 
hogy még akkor, amikor Izsák esetleg számíthatott rá, hogy ártani fog neki – akkor, 
amikor elküldte őt Gerár városából –, ő akkor sem bántotta. 

74 Ez a „te” visszautalás a „nem bántottunk téged”-re. Amiképpen mi sem bántottunk 
téged, amikor elküldtünk, most, hogy elküldesz bennünket, te is így cselekedjél. 
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És készített nekik lakomát, ők ettek és ittak. (1Mózes 26:30.) 

 
  )לא, בראשית כו(. ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום ,ַוַּיְׁשִּכימּו ַבֹּבֶקר ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו

Fölkeltek kora reggel és megesküdtek egymásnak; és elbocsátotta őket 
Izsák, ők pedig elmentek tőle békében (1Mózes 26:31.) 

 
ַוֹּיאְמרּו לֹו ָמָצאנּו  ,ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו

  )לב, בראשית כו(. ָמִים

És történt azon a napon, hogy jöttek Izsák szolgái és tudtára adták a kút 
ügyét, amelyet ástak és mondták neki: Találtunk vizet (1Mózes 26:32.) 

 
  )לג, בראשית כו(. ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ,ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה

És elnevezte azt Sivának; ezért a város neve Beér-Seva mind a mai 
napig. (1Mózes 26:33.) 

 A szövetségkötés miatt nevezte el így.75 – ַעל ֵׁשם ַהְּבִרית – .Sivának – ִׁשְבָעה
 

ן ַהִחִּתי ,ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי . ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאי
 )לד, בראשית כו(

Mikor Ézsau negyvenéves volt, feleségül vette Jehuditot, a hettita Beéri 
leányát és Boszmátot, a hettita Élón leányát. (1Mózes 26:34.) 

 Ézsaut egy – ֵעָׂשו ָהָיה ִנְמָׁשל ַלֲחִזיר – negyvenéves...76… – ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה
disznóhoz hasonlítják, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:77 – ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער – „Lerágja az 
erdei vadkan” [ez Edomra, Ézsau leszármazottaira utal]. –  ַהֲחִזיר ַהֶּזה ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵכב
ֲאִני ָטהֹורלֹוַמר ְראּו ׁשֶ  – ,Amikor a disznó leheveredik, kinyújtja patáit – ּפֹוֵׁשט ְטָלָפיו  – 
mintha csak azt mondaná: „Nézd csak én egy tiszta állat vagyok.”78 – ָּכ ֵאּלּו ַאּלּוֵפי 
 rabolnak és – ּגֹוְזִלים ְוחֹוְמִסים – Hasonlóan, Ézsau leszármazottai – ֵעָׂשו
erőszakoskodnak, – ּוַמְרִאים ַעְצָמם ְּכֵׁשִרים – [ugyanakkor] úgy tesznek, mintha 
tiszteletre méltóak, erkölcsösek lennének. – ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה – Az [első] negyven 

                                                 
75 Lásd a 31. verset: ַוִּיָּׁשְבעּו (vájisávu) „és megesküdtek”. 
76 Miért várt negyvenéves koráig a nősüléssel? Miért csak Ézsauval kapcsolatban értesülünk, 

mennyi idős volt, amikor megházasodott? Jákobbal kapcsolatban miért nem? 
77 Zsoltárok 80:14. 
78 A hasított pata a azoknak a tiszta [kóser] négylábú állatoknak az egyik ismertetőjele, 

amelyeknek fogyasztása a zsidók számára megengedett, lásd 3Mózes 11:3., 7. 
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évben – ָהָיה ֵעָׂשו ָצד ָנִׁשים ִמַּתַחת ַיד ַּבֲעֵליֶהן – Ézsau asszonyokat rabolt el férjeiktől, – 
 amikor – ְּכֶׁשָהָיה ֶּבן ַאְרָּבִעים ָאַמר – ;és erőszakkal magáévá tette őket – ּוְמַעֶּנה אֹוָתם
aztán negyven éves lett, azt mondta: – ַאָּבא ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָנָׂשא ִאָּׁשה – „Atyám 
negyvenéves volt, amikor megházasodott,79 – ַאף ֲאִני ֵּכן – én is így teszek hát.” 

 
 )לה, בראשית כו(. ִיְצָחק ּוְלִרְבָקהלְ  ,ַוִּתְהֶייןָ ֹמַרת רּוחַ 

És lettek lelki keserűséggé Izsáknak és Rebekának. (1Mózes 26:35.) 

 Egy kifejezés, amely azt – ְלׁשֹון ַהְמָרַאת רּוחַ  – .lelki keserűséggé – מֹוַרת רּוחַ 
jelenti, hogy bosszúságot [vagy keserűséget] okoztak, –  ְַמִרים ֱהִייֶתםְּכמֹו מ  – mint a: 
ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהן ָהיּו  – .Engedetlenkedők voltatok”80 [szövegrészben] [(mámrim) ַמְמִרים]„
ֶׁשָהיּו  – ,Izsákot és Rebekát – ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה – Minden tettük elszomorította – ְלִעָּצבֹון
 .ugyanis bálványokat imádtak – עֹוְבדֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה

 
ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוֹּיאֶמר ֵאָליו  ,ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת

 )א, בראשית כז(. ִהֵּנִני

És volt, midőn Izsák megöregedett és szemei elhomályosodtak, úgyhogy 
nem látott, magához szólította Ézsaut, idősebbik fiát és szólt hozzá: 
„Fiam!” Ő pedig felelt: „Itt vagyok!” (1Mózes 27:1.) 

 ָ  Ezeknek [a – ַּבֲעָׁשָנן ֶׁשל ֵאּלּו – és szemei elhomályosodtak.81 – ַוִּתְכֶהין
nőknek] a füstjétől, – ֶׁשָהיּו ְמַעְּׁשנֹות ּוַמְקִטירֹות – akik tömjént égettek – ַלֲעבֹוָדה ָזָרה – 
bálványimádó [szertartásaikhoz]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: –  ְּכֶׁשֶּנֱעַקד ַעל
ָשֳחטוֹ  – ,Amikor oda volt kötözve az oltárra – ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבחַ  ְ  és atyja – ְוָהָיה ָאִביו רֹוֶצה 
épp arra készült, hogy levágja őt, – ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים – abban a pillanatban 
feltárult a mennybolt, – ְוָראּו ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת – a szolgálattévő angyalok meglátták [a 
megkötözött Izsákot], – ְוָהיּו ּבֹוִכים – és sírtak. –  ֶםְוָיְרדּו ִּדְמעֹוֵתיה  – Könnyeik 
alázáporoztak [az égből], – ְוָנְפלּו ַעל ֵעיָניו – és belehullottak [Izsák] szemébe. –  ְלִפיָכ
ְּכֵדי  – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר – .Ettől homályosodott el a látása – ָּכהּו ֵעיָניו
 .Hogy Jákob megkaphassa az áldásokat – ֶׁשִּיּטֹול ַיֲעֹקב ֶאת ַהְּבָרכֹות

 
 )ב, בראשית כז(. א ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי ,ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָנא ָזַקְנִּתי

És [Izsák] szólt hozzá: „Lám, megöregedtem, nem tudom halálom 
napját...” (1Mózes 27:2.) 

                                                 
79 1Mózes 25:20. 
80 5Mózes 9:24. 
81 Mitől homályosodtak el a szemei? 
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א ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי  – …nem tudom halálom napját...82 – ַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָא
 amikor – ִאם ַמִּגיַע ָאָדם ְלֶפֶרק ֲאבֹוָתיו – :Jehósuá ben Kárchá rabbi azt mondta – ָקְרָחה
valaki közeledik ahhoz az életkorhoz, [amely életkorban] a szülei [meghaltak], –  ִיְדַאג
 és öt – ְוָחֵמׁש ָׁשִנים ְלַאַחר ֵּכן – ideje aggódnia öt évvel korábban – ָחֵמׁש ָׁשִנים ִלְפֵניֶהן
évvel azt [az életkort] követően. – ׁש ְוֶעְׂשִרים ְוִיְצָחק ָהָיה ֶּבן ֵמָאה ְוָׁש  – Izsák [ekkor] 
százhuszonhárom éves volt,83 –  ַָאַמר ֶׁשָּמא ְלֶפֶרק ִאִּמי ֲאִני ַמִּגיע – és azt mondta: „Talán 
anyám életkorát érem meg, – ְוֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ְוִהיא ֵמָתה ַּבת ֵמָאה  – aki százhuszonhét 
esztendős korában hunyt el,84 – ַוֲהֵריִני ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ָסמּו ְלִפְרָקּה – és így most már 
kevesebb mint öt évnyire vagyok az ő korától.” –  ָא י ַדְעִּתי יֹום מֹוִתיְלִפיָכ   – Ezért: 
„Nem tudom halálom napját…” – ֶׁשָּמא ְלֶפֶרק ִאִּמי – talán anyám korában, –  ֶׁשָּמא
 .talán atyám korában [fogok meghalni, aki 175 évesen hunyt el85] – ְלֶפֶרק ַאָּבא

 
 )ג, בראשית כז(. ָּׂשֶדה ְוצּוָדה ִּלי צידה ָצִידְוֵצא הַ  ,ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֵכֶלי ֶּתְלְי ְוַקְׁשֶּת

Most tehát vedd fegyvereidet, függő holmidat és íjadat, menj ki a 
mezőre és ejts nekem vadat. (1Mózes 27:3.) 

שֹון ַהְׁשָחָזה – .vedd – ָׂשא ָנא ְ  – [A ָׂשא (szá)] egy kifejezés, amely azt jelenti: 
élesíteni86, – ְּכאֹוָתּה ֶׁשָשִנינּו – ahogyan azt [a Misnában] tanultuk:87 –  ֵאין ַמְׁשִחיִזין ֶאת
 – ֲאָבל ַמִּׂשיָאּה ַעל ַּגֵּבי ֲחֶבְרָּתה – ,Egy kést nem szabad [fenőkövön] megélezni88 – ַהַּסִּכין
de [ַמִּׂשיָאּה (másziá)] végig lehet húzni egy másik kés [élén].89 – ַחֵּדד ַסִּכיְנ – [Izsák azt 
mondta:] „Élezd meg a késedet – ּוְׁשחֹוט ָיֶפה – és vágd le rendesen [azt az állatot], – 
א ַתֲאִכיֵלִני ְנֵבָלה  ”.nehogy aztán növélá-val90 etess meg – ֶׁש

 – ֶׁשֶּדֶר ִלְתלֹוָתּה – ,a kardodat [Azaz] – ַחְרְּב – .függő holmidat – ֶּתְלְי
[amelyet azért neveznek így,] mert rendszerint [az ember övéről] függ [ הְּתלּויָ   (tlujá)]. 

                                                 
82 Miért éppen ekkor kezdett el nyugtalankodni a halála miatt? 
83 Jákob 63 éves volt, amikor atyja áldásában részesült. Mivel Izsák 60 éves volt Jákob 

születésekor, így most 123 éves volt. Izsák, aki most már kevesebb mint öt évnyire volt 
anyja elhalálozási életkorától – Sára ugyanis 127 éves korában halt meg –, 
nyugtalankodni kezdett. (Rási a Brésit rábá 65:12-ről) 

84 1Mózes 23:1. 
85 Uo. 25:7. 
86 Onkelosszal ellentétben, aki ezt a szót egyszerűen úgy fordítja, vedd, Rási azzal érvel, 

hogy fölösleges lenne Izsák részéről felszólítani Ézsaut, hogy vigye magával 
vadászfelszerelését, Ézsau ugyanis nyilvánvalóan jobban értett ehhez, mint Izsák. 

87 Bécá 28a. 
88 Jom Tov-kor, azaz ünnepnapon. 
89 Ami engedélyezett, mert a kés élezésének nem ez a szokásos módja. 
90 Rituálisan nem megfelelően levágott négylábú állat vagy szárnyas. 
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א ִמן ַהֶּגֶזל – ,Gazdátlan [állatok] közül – ִמן ַהֶהְפֵקר – .és ejts nekem – ְוצּוָדה ִלי  ְו
– és nem rablott [jószágból]. 

 
. ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכ ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות ,י ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאֵכָלהַוֲעֵׂשה לִ 

  )ד, בראשית כז(

és készíts nekem ízletes ételt, amint én szeretem és hozd el nekem, hogy 
egyem, azért, hogy megáldjon lelkem, mielőtt meghalok (1Mózes 27:4.) 

 
  )ה, בראשית כז(. ַוֵּיֶל ֵעָׂשו ַהָּׂשֶדה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא ,ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק ֶאל ֵעָׂשו ְּבנוֹ 

És Rebeka hallotta, amint Izsák fiával, Ézsauval beszélt. Ézsau elment a 
mezőre, hogy vadat ejtsen és elhozza. (1Mózes 27:5.) 

 Mire utal itt – ַמהּו ְלָהִביא – hogy vadat ejtsen és elhozza.91 – ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא
a ְלָהִביא (löhávi) szó? – א ִיְמָצא ַצִיד  hogy ha nem [,Ézsaunak az volt a szándéka] – ִאם 
sikerül vadat ejtenie, – ָיִביא ִמן ַהֶּגֶזל – akkor majd rablás révén hoz [húst].92 

 
. ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת ָאִבי ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחי ֵלאֹמר ,ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעֹקב ְּבָנּה ֵלאֹמר

  )ו, בראשית כז(

Rebeka pedig szólt Jákobhoz, az ő fiához, mondván: Íme, hallottam. 
amint atyád szólt Ézsauhoz, a te testvéredhez, mondván: (1Mózes 27:6.) 

 
  )ז, בראשית כז(. ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיֹהָוה ִלְפֵני מֹוִתי ,ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ְוֹאֵכָלה

‘Hozz nekem vadat és készíts nekem ízletes étket, hogy egyem; és 
megáldjalak az Örökkévaló előtt, mielőtt meghalok’. (1Mózes 27:7.) 

'ִלְפֵני ה  – az Örökkévaló előtt. –  ִֹּבְרׁשּותו – [Jelentése:] Az Ő beleegyezésével, 
 .hogy ő is jóváhagyja azt, amit teszek – ֶׁשַּיְסִּכים ַעל ָיִדי –

 
 )ח, בראשית כז(. ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָת ,ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי

Azért most fiam, hallgass szavamra, arra, amit én parancsolok neked 
(1Mózes 27:8.) 

 

                                                 
91 A ְלָהִביא (löhávi) itt fölöslegesnek tűnik, hiszen nyilvánvalóan azért fog vadászni, hogy a 

vadat hazavigye. 
92 A ְלָהִביא (löhávi) azt hangsúlyozza, hogy bármi áron húst fog hazavinni. 



Toldot (1Mózes 25:19–28:9.)  321 ָּפָרָׁשת ּתֹוְלֹדת 

  

. ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִבי ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ,ֶל ָנא ֶאל ַהֹּצאן ְוַקח ִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ֹטִבים
  )ט, בראשית כז(

Menj, kérlek, a nyájhoz és végy nekem onnan két jó kecskegödölyét, én 
elkészítem ízletes éteknek atyád számára, ahogy szereti. (1Mózes 27:9.) 

 jelentése: „abból, ami az (li) ִלי A – ִמֶּׁשִּלי ֵהם – és végy nekem.93 – ְוַקח ִלי
enyém,” – ְוֵאיָנם ֶּגֶזל – és nem lopott tulajdon, –  ַָתב ָלּה ִיְצָחקֶׁשָּכ ּכ  – mert Izsák 
beleírta ezt a gondoskodó kitételt – ִּבְכֻתָּבָתּה – a házassági szerződésébe, –  ִלּטֹול ְׁשֵני
 .miszerint [Rebeka] minden nap elvehet két gidát a kecskék közül – ְּגָדֵיי ִעִּזים ְּבָכל יֹום

 – ְוִכי ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ָהָיה ַמֲאָכלֹו ֶׁשל ִיְצָחק –.két jó kecskegödölyét – ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים
Izsák [egymaga] megevett két kecskegidát? – ֶאָּלא ֶּפַסח ָהָיה – [Nem,] csakhogy 
[éppen] peszách volt. –  ָֹהֶאָחד ִהְקִריב ְלִפְסחו – Egy [gidát tehát] peszáchi áldozatnak 
hozott, – ְוָהֶאָחד ָעָׂשה ַמְטַעִּמים – egyből pedig finom ételt készített. – ְּבִפְרֵקי ְדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
– [Ez a magyarázat] a Pirké d’Rábi Eliezerben [található].94 

ַעם ְּכטַ  – Ugyanis a kecskegida íze – ִּכי ַטַעם ַהְּגִדי – ahogy szereti.95 – ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב
 .hasonló a szarvashús ízéhez – ַהְּצִבי

 
  )י, בראשית כז(. ַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ ִלְפֵני מֹותוֹ  ,ְוֵהֵבאָת ְלָאִבי ְוָאָכל

Te elviszed azt atyádnak, hogy egyék, azért, hogy megáldjon téged 
halála előtt (1Mózes 27:10.) 

 
  )יא, בראשית כז(. ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק ,ה ִאּמוֹ ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבקָ 

És szólt Jákob anyjához, Rebekához: „Csak hogy testvérem Ézsau 
szőrös ember, én pedig sima bőrű ember vagyok. (1Mózes 27:11.) 

 .bozontos [Azaz] – ַּבַעל ֵׂשָער – szőrös ember.96 – ִאיׁש ָׂשִער
 

א ְבָרָכה ,אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתעַ   )יב, בראשית כז(. ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְו

Hátha megtapogat atyám és ámítónak fog tartani, akkor átkot hozok 
magamra, nem áldást”. (1Mózes 27:12.) 

 ְמַמֵּׁשׁש Ez olyan, mint [a – ְּכמֹו ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים – .megtapogat – ְיֻמֵּׁשִני
(mömásés)] a mömásés bácohorájim97 [szókapcsolatban]. 

                                                 
93 Miért nem egyszerűen csak ְוַקח (vökách) – végy? A ִלי (li) fölöslegesnek tűnik. 
94 32. fejezet. 
95 Ha Izsák vadászni küldte Ézsaut, akkor nyilván vadhúsra vágyott, őzre vagy szarvasra, 

például. Jákob nem volt vadász, mit tehetett hát? 
96 „Kecskeszerű” ember. 
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 )יג, בראשית כז(. ַא ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵל ַקח ִלי ,ַוֹּתאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְת ְּבִני

És mondta neki az anyja: Rám a te átkod, fiam! Csak hallgass szavamra, 
menj, hozd el nekem (1Mózes 27:13.) 

 
  )יד, בראשית כז(. ַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו ,ַוֵּיֶל ַוִּיַּקח ַוָּיֵבא ְלִאּמוֹ 

Ő ment, vette és elhozta anyjának; anyja pedig készített ízletes ételt, 
amint atyja szerette. (1Mózes 27:14.) 

 
. ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ,ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית

  )טו, בראשית כז(

És elővette Rebeka Ézsaunak, nagyobbik fiának drága ruháit, melyek 
nála voltak a házban, és ráadta Jákobra, az ő ifjabbik fiára. (1Mózes 
27:15.) 

 – ְּכַתְרּגּומֹו ָּדְכָיָתא – ,a tisztákat [:Jelentése] – ַהְּנִקּיֹות – .drága [ruháit] – ַהֲחֻמֹדת
ahogyan Onkelosz fordítja: dáchjátá [a tisztákat]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik 
magyarázat: – ֶׁשָחַמד אֹוָתן ִמן ִנְמרֹוד – Azokat, amelyeket Nimródtól kívánt meg.98 

א ַּכָּמה ָנִׁשים ָהיּו לוֹ  – melyek nála voltak a házban.99 – ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבָּבִית  – ַוֲה
De hát nem volt Ézsaunak több felesége is?! –  ְֹוהּוא ַמְפִקיד ֵאֶצל ִאּמו – Mégis az 
anyjának adta oda megőrzésre [a ruhákat]! –  ְּבַמֲעֵׂשיֶהןֶאָּלא ֶׁשָהָיה ָּבִקי  – Ám [éppen 
mert nagyon is] jól ismerte praktikáikat, – ְוחֹוְׁשָדן – volt gyanakvó velük szemben. 

 
  )טז, בראשית כז(. ֶחְלַקת ַצָּואָריו ְוַעל ,ְוֵאת ֹעֹרת ְּגָדֵיי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל ָיָדיו

A kecskegödölyék bőrét pedig felöltötte a kezeire és nyaka simaságára; 
(1Mózes 27:16.) 

 
  )יז, בראשית כז(. ְּבַיד ַיֲעֹקב ְּבָנּה ,ַוִּתֵּתן ֶאת ַהַּמְטַעִּמים ְוֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה

és odaadta az ízletes ételt meg a kenyeret, melyet készített, Jákobnak; 
az ő fiának kezébe (1Mózes 27:17.) 

 

                                                                                                                                      
97 5Mózes 28:29. „Tapogatózni fogsz délben.” A gyök a ַמֵּׁשׁש – tapint, érint, tapogat. 
98 Brésit rábá 65:16. A Midrás szerint Ézsau ezekért a ruhákért ölte meg Nimródot, aki 

szintén vadász volt. 
99 Hogyan kerültek Rebekához Ézsau ruhái? 
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  )יח, בראשית כז(. ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני ,ַוָּיֹבא ֶאל ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי

Ez bement atyjához és mondta: Atyám! És azt mondta: Itt vagyok; ki 
vagy te, fiam? (1Mózes 27:18.) 

 
קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי  ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי

  )יט, בראשית כז(. ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁש

És Jákob így szólt atyjához: „Én vagyok Ézsau, elsőszülötted; úgy 
cselekedtem, amint szóltál hozzám. Kelj föl, kérlek, ülj le és egyél 
vadamból, hogy megáldjon a lelked”. (1Mózes 27:19.) 

 Úgy] – ָאֹנִכי ַהֵּמִביא ְל – Én vagyok Ézsau, elsőszülötted.100 – ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶר
értette:] „Én vagyok, aki [ételt] hoz neked, – ְוֵעָׂשו הּוא ְּבכֹוֶר – és Ézsau a te 
elsőszülötted.” 

 ,Sok mindent – ַּכָּמה ְדָבִרים ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי – úgy cselekedtem.101 – ָעִׂשיִתי
amint szóltál hozzám.102 

ֻתְרָּגם ִאְסַּתַחרְלָכ ְמ  – .egy asztalhoz – ְלׁשֹון ֵמֵסב ַעל ַהֻּׁשְלָחן – .ülj le – ְׁשָבה  – Ezért 
Onkelosz úgy fordítja: isztáchár. 

 
ֶהי ְלָפָני ,ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְּבִני בראשית (. ַוֹּיאֶמר ִּכי ִהְקָרה ְיֹהָוה ֱא

 )כ, כז

És mondta Izsák az ő fiának: Hogy is találtad ilyen hamar, fiam? És ő 
mondta: Mert elém rendelte az Örökkévaló, a te Istened. (1Mózes 27:20.) 

 
א ,ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ְּגָׁשה ָּנא ַוֲאֻמְׁש ְּבִני   )כא, בראשית כז(. ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם 

És szólt Izsák Jákobhoz: „Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak, 
fiam, vajon te vagy-e valóban Ézsau fiam, vagy nem”. (1Mózes 27:21.) 

 – Lépj közelebb, kérlek, hogy megtapogassalak...103… – ְּגָׁשה ָנא ַוֲאֻמְׁש
 ,Nem megszokott„ – ֵאין ֶּדֶר ֵעָׂשו – :Izsák azt gondolta magában – ָאַמר ִיְצָחק ְּבִלּבוֹ 
hogy Ézsau – ִלְהיֹות ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו – ilyen készségesen említse Isten Nevét, –  ְוֶזה
ֶהי' ִּכי ִהְקָרה ה – ez meg itt azt mondta:104 – ָאַמר ֱא  – »Mert szerencsét adott az 
Örökkévaló, a te Istened.«” 
                                                 
100 De hát ez nem volt hazugság Jákob részéről? 
101 Hát ez nem hazugság? 
102 Azaz sok egyéb dolgot, amelyekről más alkalmakkor szóltál hozzám. 
103 Miért gyanakodott Izsák, hogy nem Ézsau jött be hozzá? 
104 20. vers. 
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 )כב, בראשית כז(. ַוֹּיאֶמר ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו ,ֵּׁשהּוַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְימֻ 

És Jákob közelebb lépett az atyjához, Izsákhoz; ő megtapogatta, és így 
szólt: „A hang Jákob hangja, de a kezek Ézsau kezei”. (1Mózes 27:22.) 

 Valójában arról van] – ֶׁשְּמַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַּתֲחנּוִנים – Jákob hangja...105… – קֹול ַיֲעֹקב
szó,] hogy [a hangjukat nem lehetett megkülönböztetni egymástól. Izsák csak Jákob 
beszédmodora miatt fogott gyanút. Jákob] kedvesen és esdekelve beszélt: – קּום ָנא – 
„Kelj föl, kérlek.”106 –  ָל ֵעָׂשו ִּבְלׁשֹון ַקְנטּוְרָיא ִּדֶּברֲאב  – Míg ellenben Ézsau érdesebben 
fogalmazott: – ָיֻקם ָאִבי – „Kelj föl, atyám!” 

 
א ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִעֹרת   )כג, בראשית כז(. ַוְיָבְרֵכהּו ,ְו

És nem ismerte föl; mert olyanok voltak a kezei, mint Ézsaunak, az ő 
testvérének kezei: szőrösek; és megáldotta őt. (1Mózes 27:23.) 

 
  )כד, בראשית כז(. ַוֹּיאֶמר ָאִני ,ַוֹּיאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו

És szólt: „Te vagy az én Ézsau fiam?” És ő felelt: „Én vagyok”. (1Mózes 
27:24.) 

ִניַוֹּיאֶמר ָא  – És ő felelt: „Én vagyok”.107 – א ָאַמר ֲאִני ֵעָׂשו  – Ő nem azt 
felelte: „Én vagyok Ézsau,” – ֶאָּלא ָאִני – hanem azt: „Én vagyok.” 

 
. ֹו ַיִין ַוֵּיְׁשּתְ ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוֹּיאַכל ַוָּיֵבא ל ,ַוֹּיאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְוֹאְכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכ ַנְפִׁשי

 )כה, בראשית כז(

És mondta: Add ide nekem, hadd egyem fiam vadjából, hogy megáldjon 
a lelkem; és odaadta neki és ő evett, hozott neki bort és ő ivott. (1Mózes 
27:25.) 

 
  )כו, בראשית כז( .ְּגָׁשה ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו

És mondta neki Izsák, az ő atyja: Lépj csak ide és csókolj meg engem, 
fiam. (1Mózes 27:26.) 

                                                 
105 Ha Izsák valóban felismerte Jákob hangját, akkor miért nem fogott azonnal gyanút, 

amikor ezt hallotta tőle: „Én vagyok Ézsau, elsőszülötted”? Továbbá, amikor Jákob 
anyjával beszélt, akkor látszólag csak azért aggódott, hogy atyja esetleg megérintheti. 
Attól miért nem tartott, hogy atyja felismerheti a hangját? 

106 19. vers. 
107 És ekkor nem hazudott Jákob? 
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. ַוֹּיאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ְיֹהָוה ,ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו

  )כז, ת כזבראשי(

Közelebb lépett és megcsókolta őt; ekkor megérezte ruháinak illatát és 
megáldotta őt. Így szólt: „Fiamnak illata olyan, mint a mező illata, 
melyet megáldott az Örökkévaló. (1Mózes 27:27.) 

א ֵאין – .megérezte, stb [Izsák] – ַוָּיַרח ְוגֹוֵמר ֵריַח ַרע יֹוֵתר ַוֲה  – Hát nem úgy 
van, hogy nincs rosszabb szag, – ִמֶּׁשֶטף ָהִעִּזים – mint a mosott kecskebőr szaga? – 
 hogy az – ֶׁשִּנְכַנס ִעּמֹו ֵריַח ַּגן ֵעֶדן – ,Ez azonban azt tanítja [nekünk] – ֶאָּלא ְמַלֵּמד
Édenkert illata jött be [Jákobbal].108 

'ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה  – mint a mező illata, melyet megáldott az 
Örökkévaló. – ֶׁשָּנַתן ּבֹו ֵריַח טֹוב – [Az Örökkévaló] olyan kellemes illatúvá tette, – 
ֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ָּכ ָּדְרׁשּו ַרּב – mint amilyen egy almáskert [illata].109 – ְוֶזהּו ְׂשֵדה ַּתּפּוִחים
 Így magyarázták bölcseink.110 – ִלְבָרָכה

 
ִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ  )כח, בראשית כז(. ְוֹרב ָּדָגן ְוִתיֹרׁש ,ְוִיֶּתן ְל ָהֱא

Adjon neked az Isten az ég harmatából és a föld kövérségéből, 
bőségesen gabonát és bort. (1Mózes 27:28.) 

 Adjon újra [:Jelentése] – ִיֵּתן ְוַיֲחזֹור ְוִיֵּתן – Adjon neked az Isten.111 – ְוִיֶּתן ְל
meg újra.112 –  ֹּוְלִפי ְפׁשּוטו – Ám az egyszerű jelentés szerint – ֻמָּסב ְלִעְנָין ָהִראׁשֹון – [a ו] 
az előző kijelentésre utal vissza: –  ֵה ֵריַח ְּבִני ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואְרא  – „Fiamnak 
illata,” amelyet Isten adott neki, – ְּכֵריַח ָׂשֶדה ְוגֹוֵמר – „olyan, mint a mező illata,” stb. 
 ”,És „adjon neked” még „az Isten az ég harmatából – ְועֹוד ִיֶּתן ְל ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ְוגֹוֵמר –
stb. is. 

ּוִמְדְרֵׁשי  – .Értsd ezt szó szerint – ְּכַמְׁשָמעוֹ  – .az ég harmatából – ִמַּטל ַהָּׁשַמִים
 .Van még számos aggádikus értelmezése is [ennek] – ַאָּגָדה ֵיׁש ְלַהְרֵּבה ָּפִנים

ִהים ִהים – .Isten – ָהֱא  ?Miért az áll [a szövegben], hogy háElohim113 – ַמהּו ָהֱא
 – ִאם ָראּוי ְל ִיֵּתן ְל – .igazságosan [fog megnyilvánulni veled szemben] [Isten] – ַּבִּדין –

                                                 
108 Midrás Brésit rábá 65:22. 
109 A Táánit 29b-ben a Toszáfot ezt úgy magyarázza, hogy az „alma” itt valójában az 

etrogra, azaz a cédrátcitromra utal. 
110 Táánit 29b. 
111 Miért az összekötő ו a ְוִיֶּתן (vöjiten) szóban? 
112 A ו jelentése itt: adni és adni. 
113 Isten nevei közül az ִהים  ban Isten din, azaz igazság, igazságosság-(Elohim) ֱא

attribútuma jut kifejeződésre. Isten (Elohim) minőségében jutalmazza és bünteti a 
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Ha megérdemled „adni fog neked,” – א ִיֵּתן ְל  de ha nem, akkor nem fog – ְוִאם ַלאו 
„adni neked.”114 – ֲאָבל ְלֵעָׂשו ָאַמר – Ézsaunak ugyanakkor azt mondta: –  ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ
 akár [azaz] – ֵּבין ַצִּדיק ֵּבין ָרָׁשע – A föld kövérsége lesz lakóhelyed,”115„ – ִיְהֶיה מֹוָׁשֶב

igazul viselkedsz, akár álnokul, – ִיֵּתן ְל – Ő adni fog neked. –  ֹמה ּוִמֶּמּנּו ָלַמד ְׁש
ָעָׂשה ַהַּבִיתְּכׁשֶ   – Salamon tanult ebből, amikor megépítette a Szentélyt; –  ִֹסֵּדר ְּתִפָּלתו – 

imáját [ekképpen] alakította: – ִיְׂשָרֵאל ֶׁשהּוא ַּבַעל ֱאמּוָנה – a zsidó, aki hisz, –  ּוַמְצִּדיק
א ִיְקָרא ָעֶלי ִּתָּגר – ,és [ezért] elfogadja a büntetés igazságosságát – ָעָליו ַהִּדין  – nem 
fog panaszkodni Rád, – ְלִפיָכ ְוָנַתָּת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו – ezért „bánj mindenkivel tettei 
szerint… –  ֲֹאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבו – hiszen egyedül te ismered minden embernek a 
szívét”116 –  ֲָמָנהֲאָבל ָנְכִרי ְמֻחַּסר א  – Egy bálványimádónak viszont nincs kellő hite, – 
 te hallgasd„ – ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוגֹוֵמר – :ezért [Salamon] azt mondta – ְלִפיָכ ָאַמר
meg [az imát lakóhelyedről], a mennyből stb., –  יְוָעִׂשיָת ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶלי ַהָּנְכִר  – és 
tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled,”117 – ֵּבין ָראּוי ֵּבין ֶׁשֵאינֹו ָראּוי – vagyis 
akár megérdemli, akár nem, –  ֵֹּתן לו – add meg neki, – א ִיְקָרא ָעֶלי ִּתָּגר  hogy – ְּכֵדי ֶׁש
ne panaszkodjon Rád. 

 
ֹאְרֶרי  ,ַּתֲחוּו ְל ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחי ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְל ְּבֵני ִאֶּמַיַעְבדּו ַעִּמים וישתחו ְוִיׁשְ 

 )כט, בראשית כז(. ָארּור ּוְמָבֲרֶכי ָּברּו

Szolgáljanak téged népek, és boruljanak le előtted nemzetek, légy úr 
testvéreid fölött, és boruljanak le előtted anyád fiai, legyen átkozott, aki 
téged átkoz, és legyen áldott, aki téged áld. (1Mózes 27:29.) 

 Holott Jákob azt mondta – ְוַיֲעֹקב ָאַמר ִליהּוָדה – ...anyád fiai… – ְּבֵני ִאֶּמ
Jehudának:118 – ְּבֵני ָאִבי – „…atyád fiai…”. – ְלִפי ֶׁשָהיּו לֹו ָּבִנים – Ennek oka pedig 
az, hogy az ő (Jákob) gyerekei – ִמַּכָּמה ִאָּמהֹות – több anyától származtak, –  א ְוַכאן ֶׁש
ָאַמר ְּבֵני  – ,míg ellenben ő [Izsák], aki csak egy asszonyt vett el – ָנָׂשא ֶאָּלא ִאָּׁשה ַאַחת
 ”.azt mondja: „Anyád fiai – ִאֶּמ

ֶרי ָארּור ּוְמָבְרֶכי ָּברּוֹאְר   – …legyen átkozott, aki téged átkoz, és legyen 
áldott, aki téged áld. – ּוְבִבְלָעם הּוא אֹוֵמר – Holott a Bileámról szóló történetben 
az áll:119 – ְמָבְרֶכי ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּור – „Áldott legyen mindenki, aki téged áld, és átko-
                                                                                                                                      

teremtményeket, mindenkit aszerint, amit érdemel. Az ún.  ְהוָ הֹ י  Isten-névben Isten 
ráchámim, azaz irgalom, könyörület attribútuma fejeződik ki. 

114 Tehát:  ִהים  Adjon neked az Igazságosság„ – (vöjiten lechá háElohim) ְוִיֶּתן ְל ָהֱא
Istene.” 

115 39. vers. 
116 1Királyok 8:39. 
117 Uo. 43. 
118 1Mózes 49:8. 
119 4Mózes 24:9. 
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zott legyen mindenki, aki téged átkoz.”120 – ַהַּצִּדיִקים – [Ennek oka pedig az, hogy] 
az igazak – ְּתִחָּלָתם ִיּסּוִרים – először szenvednek – ְוסֹוָפן ַׁשְלָוה – s [csak] végül 
[élvezhetik] a békességet; – ְואֹוְרֵריֶהם ּוְמַצֲעֵריֶהם – imígyen tehát azok, akik átkozzák 
őket és fájdalmat okoznak nekik, – קֹוְדִמים ִלְמָבְרֵכיֶהם – [időben] megelőzik az őket 
áldókat. – ְלִפיָכ ִיְצָחק ִהְקִּדים – Izsák tehát elsőként – ִקְלַלת אֹוְרִרים – az átkozók átkát 
[említette meg], –  ַת ְמָבְרִכיםְלִבְרּכ  – [s csak ezt követően] az áldók áldásait. –  ְוָהְרָׁשִעים
 de – ְוסֹוָפן ִיּסּוִרין – ,A gonosztevőknek [viszont] elsőként békesség [jut] – ְּתִחָּלָתן ַׁשְלָוה
végül szenvednek. – ְלִפיָכ ִּבְלָעם ִהְקִּדים ְּבָרָכה – Bileám ezért említette elsőként az 
áldást, – ִלְקָלָלה – és [csak] utána az átkot.121 

 
ְוֵעָׂשו  ,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵר ֶאת ַיֲעֹקב ַוְיִהי ַא ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו

 )ל, בראשית כז(. ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידוֹ 

És történt, hogy amidőn Izsák elvégezte Jákob megáldását, és alig ment 
ki Jákob atyja, Izsák színe elől, megjött testvére, Ézsau a vadászatból. 
(1Mózes 27:30.) 

 ,Vagyis amint kilépett az egyik – ֶזה יֹוֵצא ְוֶזה ָבא – .alig ment ki – ָיֹצא ָיָצא
belépett a másik. 

 
ַוֹּיאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי ְוֹיאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני  ,ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוַּיַעׂש ַּגם הּוא

  )לא, בראשית כז(. ַנְפֶׁש

És ő is készített ízletes ételt és elvitte atyjának; és mondta az atyjának: 
Keljen föl atyám és egyék fiának vadjából, azért, hogy megáldjon engem 
a te lelked (1Mózes 27:31.) 

 
  )לב, בראשית כז(. ַוֹּיאֶמר ֲאִני ִּבְנ ְבֹכְר ֵעָׂשו ,ַוֹּיאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי ָאָּתה

És mondta neki Izsák, az ő atyja: Ki vagy te? És ő mondta: Én vagyok 
fiad, a te elsőszülötted Ézsau (1Mózes 27:32.) 

 
ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגֹדָלה ַעד ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹּכל ְּבֶטֶרם 

  )לג, בראשית כז(. ַּגם ָּברּו ִיְהֶיה ,ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו

                                                 
120 Azaz fordított a sorrend – az áldók vannak elsőként említve. 
121 Jóllehet Bileám megáldotta az izraelitákat, de ezt az ő saját szemszögéből tette, ahol a 

boldogság megelőzi a szenvedést. 
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Erre Izsák nagyon megrémült és szólt: „Ki az akkor, aki vadat ejtett és 
elhozta nekem, és én ettem mindenből, mielőtt jöttél és megáldottam őt; 
és ő áldott is lesz”. (1Mózes 27:33.) 

 ְלׁשֹון ְּתִמָּיה – ,Onkelosz fordításában: utvá – ְּכַתְרּגּומֹו ּוְתָוּה – .megrémült – ַוֶּיֱחַרד
– amely egy megdöbbenést jelentő kifejezés.122 –  ֹּוִמְדָרׁשו – Midrási értelmezése123 
azonban a következő: – ָרָאה ֵּגיִהֹּנם ְּפתּוָחה ִמַּתְחָּתיו – Azt látta, hogy megnyílik alatta a 
Géhinom124.125 

 – ,egy független szó126 [(éfo) ֵאפֹוא Az] – ָלׁשֹון ְלַעְצמוֹ  – .Ki az akkor – ִמי ֵאפֹוא
ַׁשֵּמׁש ִעם ַּכָּמה ְדָבִריםְמ   – és számos helyzetben használható.127 – ֵאפֹוא ַאֵּיה ֹּפה – [Ebben 

a kontextusban az] ֵאפֹוא (éfo) egy az ַאֵּיה ֹּפה (ájé po)128 [szavakból összevont szó], – 
 ?aki vadat ejtett – ַהָּצד ַצִיד – ,ki az és hol van az [vagyis] – ִמי הּוא ְוֵאיֹפה הּוא

 – ִמָּכל ְטָעִמים ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי ִלְטעֹום – és én ettem mindenből.129 – ָוֹאַכל ִמֹּכל
[Jelentése:] minden ízt, amelyet ízlelni kívántam, –  ָֹטַעְמִּתי בו – valóban képes voltam 
ízlelni.130 

א ֹתאַמר – és ő áldott is lesz.131 – ַּגם ָּברּו ִיְהֶיה  – ,Hogy ne mondhasd – ֶׁש
א ָנַטל ֶאת  – ,hogy ha Jákob nem járt volna túl az apja eszén – ִאּלּוֵלי ֶׁשִרָּמה ַיֲעֹקב ְלָאִביו
 Ezért [Izsák] – ְלָכ ִהְסִּכים – .akkor nem kapta volna meg az áldásokat – ַהְּבָרכֹות
megerősítette [amit nem sokkal azelőtt tett], –  ֹּוֵבְרכֹו ִמַּדְעּתו – és [ezúttal] tudatosan 
megáldotta [Jákobot]. 

 
ַוֹּיאֶמר ְלָאִביו ָּבֲרֵכִני ַגם ָאִני  ,ִּכְׁשֹמַע ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגֹדָלה ּוָמָרה ַעד ְמֹאד

  )לד, בראשית כז(. ָאִבי

Amint Ézsau hallotta az ő atyjának szavait, fölkiáltott nagy és keserves 
kiáltással, szerfelett és mondta atyjának: Áldj meg engem is atyám! 
(1Mózes 27:34.) 

                                                 
122 Noha a ֲחָרָדה rendszerint félelmet és szorongást fejez ki. 
123 Tánchumá 11. fejezet. 
124 A „pokol”. 
125 E szerint a magyarázat szerint a ֲחָרָדה félelmet és szorongást jelent. 
126 Azaz nincs közös gyöke egyetlen más héber szóval sem. 
127 Azaz a szövegkörnyezettől függően számos különféle jelentése lehet. 
 .”hol itt„ – (ájé po) ַאֵּיה ֹּפה 128
129 A ִמֹּכל (mikol) itt feleslegesnek tűnik. 
130 Ézsau megkérdezte az apját, milyen ízű volt az étel, és Izsák erre azt válaszolta, hogy 

azonosítani tudott benne minden olyan ízt, amire vágyott. 
131 Miért áldotta meg itt újra Jákobot Izsák? 
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  )לה, בראשית כז(. ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶת ,ַוֹּיאֶמר ָּבא ָאִחי ְּבִמְרָמה

És ő azt mondta: „Eljött testvéred ravaszsággal és elvette a te 
áldásodat”. (1Mózes 27:35.) 

 okossággal.132 [Azaz] – ְּבָחְכָמה – .ravaszsággal – ְּבִמְרָמה
 
ַוֹּיאַמר  ,ַוֹּיאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי

א ָאצַ   )לו, בראשית כז(. ְלָּת ִּלי ְּבָרָכהֲה

Ő pedig így szólt: „Nem joggal nevezték-e őt el Jákobnak, két ízben 
álnokul bánt el velem: elvette elsőszülöttségemet és most elvette 
áldásomat is”. És mondta: „Számomra nem tettél el áldást?” (1Mózes 
27:36.) 

א ְׁשמוֹ ֲהִכי ָקרָ   – Nem joggal nevezték-e őt el [Jákobnak]? – ְלׁשֹון ֵּתיָמה הּוא – 
Ez [a ֲהִכי (háchi)] egy hitetlenkedő kérdést [bevezető] terminus133, – ְּכמֹו ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה 
– akárcsak az „Azért, mert testvérem vagy”134 [szövegrészben]. –  ָא ְׁשמֹו ֶׁשָּמא ְלָכ ִנְקר
 ,a jövő miatt – ַעל ֵׁשם סֹופוֹ  – ,nak-(Jáákov) ַיֲעֹקב talán ezért nevezték el [Azaz] – ַיֲעֹקב
 ְלָעְקֵבִני] mert úgy kellett történnie, hogy túljárjon az eszemen – ֶׁשהּוא ָעִתיד ְלָעְקֵבִני –
(löákvéni)]. – ַּתְנחּוָמא – A [Midrás] Tánchumá[ból]:135 – ָלָּמה ָחַרד ִיְצָחק – Miért rémült 
meg Izsák? – ָאַמר – Azt mondta: – ֶׁשָּמא ָעֹון ֵיׁש ִּבי – „Talán valami bűn fészkel 
bennem, – ֶׁשֵּבַרְכִּתי ָקָטן – az vett rá, hogy az ifjabbikat áldjam meg – ִלְפֵני ָּגדֹול – az 
idősebb előtt, – ֵסֶדר ַהַּיַחס ְוִׁשִּניִתי  – felcserélve születésük rendjét.” – ִהְתִחיל ֵעָׂשו ְמָצֵעק – 
Ézsau ekkor kiáltozni kezdett: – ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים – „Ez kétszer is túljárt az eszemen!” 
 ָאַמר לוֹ  – ”?Mit tett veled„ – ֶמה ָעָׂשה ְל – :az apja azt kérdezte [Mire] – ָאַמר לֹו ָאִביו –
– [Ézsau] azt felelte: – ֶאת ְּבֹכָרִתי ָלָקח – „Elvette tőlem az elsőszülöttségi jogomat!” – 
 Hát ezért rémültem meg„ – ְּבָכ ָהִייִתי ֵמֵצר ְוָחֵרד – :azt mondta [Izsák ekkor] – ָאַמר
annyira, –  יןֶׁשָּמא ָעַבְרִּתי ַעל ׁשּוַרת ַהִּד  – hogy esetleg vétettem a törvény ellen136, – 
 most viszont [látom már], hogy valójában az elsőszülöttet – ַעְכָׁשו ַלְּבכֹור ֵּבַרְכִּתי
áldottam meg.137 – ַּגם ָּברּו ִיְהֶיה – »Ő áldott is lesz.«” 

                                                 
132 Noha a ְּבִמְרָמה (bömirmá) gyakran azt jelenti, hogy csellel, Itt Rási mégis Onkelosszal 

ért egyet, aki ְּבָחְכָמה (böchochmá)-nak [okossággal, bölcsességgel] fordítja. 
133 Azaz „Hát nem ezért nevezték őt el Jáákov-nak?” 
134 Lentebb 29:15. 
135 23. fej. 
136 Vagyis, hogy netán igazságtalanul jártam el. 
137 Amikor Jákobot megáldottam. 



330 A Rási kommentár a Tórához 

ְוָכַמִני ְּכַתְרּגּומוֹ  – .álnokul bánt el velem – ַוַּיְעְקֵבִני  – Onkelosz fordításában: 
vöchámáni, – ֵאְרַבִני – [vagyis] tőrbe csalt engem. – ְוָאַרב ְוָכַמן – A ְוָאַרב (vöáráv) [szót 
Onkelosz] ְוָכַמן (uchmán)[-nak fordítja]138. – ְוֵיׁש ְמַתְרְּגִמין ְוַחְּכַמִני – A Tárgum más 
verzióiban vöchákmáni szerepel, – ִנְתַחֵּכם ִלי – [ami azt jelenti, hogy] túljárt az 
eszemen. 

 ,Kifejezés, amely azt jelenti: elvesz, félretesz – ְלׁשֹון ַהְפָרָׁשה – .tettél el – ָאַצְלּתָ 
 .139[elvett” szó„] (vájácel) ַוָּיאֶצל mint a – ְּכמֹו ַוָּיאֶצל –

 
ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָל ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתיֹרׁש  ַוַּיַען ִיְצָחק ַוֹּיאֶמר

 )לז, בראשית כז(. ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני ,ְסַמְכִּתיו

És Izsák felelt, és így szólt Ézsauhoz: „Bizony úrrá tettem meg őt 
feletted, és testvéreit mind szolgákul adtam néki, gabonával és musttal 
gyarapítottam őt; érted tehát hol tehetnék valamit fiam?” (1Mózes 27:37.) 

 Ez a hetedik áldás, [amelyet – ְּבָרָכה זֹו ְׁשִביִעית ִהיא – ...Bizony úrrá… – ֵהן ְּגִביר
Jákob kapott Izsáktól],140 –  ָֹתּה ִראׁשֹוָנהְוהּוא עֹוֶׂשה או  – ő [Izsák] mégis elsőként említi, 
[amikor Ézsauhoz beszél]! – ֶאָּלא – Ám [ennek az a magyarázata, hogy] –  ָֹאַמר לו – 
[tulajdonképpen] azt mondta neki [Ézsaunak]: – ַמה ּתֹוֶעֶלת ְל ִּבְבָרָכה – „Mi hasznod 
lesz abból, ha megáldalak? – ִאם ִּתְקֶנה ְנָכִסים ֶׁשּלֹו ֵהם – Hiszen, ha vagyont szerzel, az 
az övé [Jákobé] lesz, – ֶׁשֲהֵרי ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ְל – mert úrrá tettem őt fölötted, –  ּוַמה ֶּׁשָּקָנה
 ”.és bármit szerezzen is egy szolga, az úgyis az uráé – ֶעֶבד ָקָנה ַרּבוֹ 

ָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשהּולְ   – …érted tehát hol tehetnék valamit… – ַאֵּיה ֹפה ֲאַבֵּקׁש 
– [Az ֵאפֹוא (éfo) itt azt jelenti:] „Hol találhatnék valamit, – ַמה ַּלֲעׂשֹות ָל – amit 
tehetnék érted?” 

 
. ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ  ,ֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִביַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְל ָאִבי ּבָ 

 )לח, בראשית כז(

És Ézsau szólt atyjához: „Csak egy áldásod van-e neked, atyám? áldj 
meg engemet is, atyám”. És fölemelte Ézsau hangját és sírt. (1Mózes 
27:38.) 

א זֹו ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלׁשֹון ְּתִמָּיה"הֵ  – ?Csak egy áldásod van-e neked – ַהְבָרָכה ַאַחת  – 
A [ַהְבָרָכה (hávráchá)] ה-je itt hitetlenkedést van hivatva kifejezni, – ְּכמֹו ַהְּבַמֲחִנים – 

                                                 
138 5Mózes 19:11. 
139 4Mózes 11:25. 
140 Az első hat a következő: 1. az ég harmata; 2. a föld bősége; 3. bőséges gabonatermés; 

4. bor; 5. a népek szolgálni fogják; 6. leborulnak előtte a nemzetek. 
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mint a hábömáchánim141 – ַהְּׁשֵמָנה ִהיא – a hásmená hi,142 – ַהְּכמֹות ָנָבל – és a 
hákömot návál143 [szövegrészekben]. 

 
בראשית (. ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶב ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל ,ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוֹּיאֶמר ֵאָליו

 )לט, כז

És felelt atyja Izsák és így szólt hozzá: „Íme, a föld kövérsége és felülről 
az ég harmata lesz lakóhelyed... (1Mózes 27:39.) 

 Ez Itáliának arra a – זֹו ִאיַטְלָיא ֶׁשל ָיָון – .a föld kövérsége – ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר
részére utal, amely Görögországhoz tartozik. 

 
, בראשית כז(. ֵמַעל ַצָּואֶר ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלוֹ  ,ְוַעל ַחְרְּב ִתְחֶיה ְוֶאת ָאִחי ַּתֲעֹבד

 )מ

Kardod után élsz és testvéred szolgálod: de eljön az idő, hogy bánkódni 
fogsz, és lerázod igáját nyakadról.” (1Mózes 27:40.) 

 [(vöál chárböchá) ְוַעל ַחְרְּב A] – ְּכמֹו ְּבַחְרְּב – .Kardod után – ְוַעל ַחְרְּב
ugyanaz, mint a böchárböchá [„kard által/révén”]. – ֵיׁש ַעל ֶׁשהּוא ִּבְמקֹום אֹות ב'  – Az 
 mint a „[(ál chárböchem)] – ְּכמֹו ֲעַמְדֶּתם ַעל ַחְרְּבֶכם – ,helyett áll ב néha a ַעל
Kardotokban bíztok”144 [szövegrészben]. – ְּבַחְרְּבֶכם – [Az ál chárböchem ugyanaz, 
mint a] böchárböchem, – ַעל ִצְבֹאָתם – az ál civotám145 – ְּבִצְבֹאָתם – [ugyanaz, mint 
a] böcivotám. 

 A] – ְלׁשֹון ַצַער – .de eljön az idő, hogy bánkódni fogsz – ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד
ִׂשיִחיְּכמֹו ָאִריד ּבְ  – ,bánatot vagy fájdalmat jelent [(tárid) ָּתִריד  – mint az árid 
böszichi146 [szövegrészben]. – ְּכלֹוַמר – [Izsák] azt akarta mondani: –  ְּכֶׁשַּיַעְברּו ִיְׂשָרֵאל
 és – ְוִיְהֶיה ְל ִּפְתחֹון ֶּפה – Amikor majd Izrael áthágja a Tóra [törvényeit]„ – ַעל ַהּתֹוָרה
neked lesz okod –  ַל ַהְּבָרכֹות ֶׁשָּנַטלְלִהְצַטֵער ע  – bánkódni az áldások miatt, amelyet 
[Jákob] elvett [tőled]147, – ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ְוגֹוֵמר – [akkor majd] »lerázod igáját«” stb. 

 
ְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְק  ,ַוִּיְׂשֹטם ֵעָׂשו ֶאת ַיֲעֹקב ַעל ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאִביו

 )מא, בראשית כז(. ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב ָאִחי
                                                 
141 4Mózes 13:19. „vajon táborokban [vagy várakban]?” 
142 Uo. 20. „vajon kövér-e?” 
143 2Sámuel 3:33 „Úgy kellet meghalnia, mint egy elvetemültnek?” 
144 Jechezkél 33:26. 
145 2Mózes 6:26. „seregeik szerint”. 
146 Zsoltárok 55:3. „bánatomban siránkozom”. 
147 Mert úgy érzed majd, hogy nem érdemlik meg az áldásokat. 
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És meggyűlölte Ézsau Jákobot áldása miatt, amellyel atyja megáldotta, 
és mondta Ézsau magában: Közelednek a gyásznapok atyám miatt, és 
akkor majd megölöm testvéremet, Jákobot. (1Mózes 27:41.) 

 – ְּכַמְׁשָמעוֹ  – Közelednek a gyásznapok atyám miatt.148 – ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי
Értsd ezt szó szerint149: – א ֲאַצֵער ֶאת ַאָּבא  Így majd nem okozok fájdalmat„ – ֶׁש
atyámnak.” – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ְלַכָּמה ָּפִנים ֵיׁש – Ennek számos magyarázata létezik még a 
Midrás Ágádában. 

 
ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה  ,ַוּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל

 )מב, בראשית כז(. ֵעָׂשו ָאִחי ִמְתַנֵחם ְל ְלָהְרֶג

És hírül vitték Rebekának nagyobbik fiának, Ézsaunak szavait; és ő 
elhivatta kisebbik fiát, Jákobot s szólt hozzá: „Íme testvéred Ézsau azzal 
vigasztalja magát, hogy meg akar ölni. (1Mózes 27:42.) 

 Az Isteni – ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ֻהַּגד ָלּה – .És hírül vitték Rebekának – ַוּיַֻּגד ְלִרְבָקה
Szellem révén értesült róla, –  ַֹמה ֶּׁשֵעָׂשו ְמַהְרֵהר ְּבִלּבו – hogy mit tervez Ézsau. 

 Bánja a„ [:Jelentése] – ִנָחם ַעל ָהַאֲחָוה – vigasztalja magát.150 – ִמְתַנֵחם ְל
[köztetek fennálló] testvéri viszonyt, – ַלְחׁשֹוב ַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת – [és] más, [nem éppen 
testvéri] terveket forgat a fejében, – ְלִהְתַנֵּכר ְל – [mégpedig azt,] hogy elhidegül 
tőled – ּוְלָהְרְּג – és megöl téged.” – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A Midrás Ágádá151 [ezt a 
következőképpen] magyarázza: – ְּכָבר ַאָּתה ֵמת ְּבֵעיָניו – „Az ő szemében te már halott 
vagy, – ְוָׁשָתה ָעֶלי ּכֹוס ֶׁשל ַּתְנחּוִמין – és már ki is itta fölötted a vigasz poharát.152” – 
 – ,vigaszt jelent [a szó] – ְלׁשֹון ַּתְנחּוִמים – Az egyszerű magyarázat szerint – ּוְלִפי ְפׁשּוטוֹ 

ָרכֹותִמְתַנֵחם הּוא ַעל ַהּבְ   – [azaz Ézsau] azzal fogja megvigasztalni magát az [elvesztett] 
áldásokért, – ַּבֲהִריָגֶת – hogy megöl téged. 

 
  )מג, בראשית כז(. ְוקּום ְּבַרח ְל ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה ,ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי

Azért most fiam, hallgass szavamra! Kerekedj föl és menekülj Lábánhoz, 
az én fivéremhez,  Choronba ; (1Mózes 27:43.) 

 
  )מד, בראשית כז(. ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי ,ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים

                                                 
148 Miért akart várni addig? 
149 Azaz nincs semmilyen rejtett vagy bonyolult értelmezése; a szöveg önmagáért beszél. 
150 A szó mitnáchém gyökének két jelentése van: 1. vigasztalódni, 2. (meg)bánni, sajnálni, 

fájlalni valamit. 
151 Szotá 13a. 
152 Szokás volt, hogy a közeli rokonok „vigaszpoharat” ürítettek az elhunytért. 
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és maradj nála egy ideig, amíg lecsillapodik testvéred indulata, (1Mózes 
27:44.) 

 .néhány [hétig, hónapig…] [Azaz] – מּוָעִטים – .egy ideig – ֲאָחִדים
 

ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם  ,ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחי ִמְּמ ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם
 )מה, בראשית כז(. ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד

 „…Amíg elfordul tőled testvéred haragja, és elfelejti, amit ellene 
elkövettél, akkor elküldök majd érted, és elhozlak onnan. Miért 
fosztassam meg mindkettőtöktől egy napon?” (1Mózes 27:45.) 

 :vagyis] – ֶאְהֶיה ְׁשכּוָלה ִמְּׁשֵניֶכם – …Miért fosztassam meg… – ָלָמה ֶאְׁשַּכל
miért] legyek megfosztva mindkettőtöktől. – ַהּקֹוֵבר ֶאת ָּבָניו ָּקרּוי ָׁשכּול – Azt, aki 
eltemeti a gyermekeit, „megfosztott, elhagyatott”-nak nevezik. – ְוֵכן ְּבַיֲעֹקב ָאַמר – 
Hasonlóképp, Jákobbal kapcsolatban, ez áll:153 – ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי – „Én pedig, 
ha már meg vagyok fosztva gyermekeimtől, hát legyek megfosztva.” 

 – ,Ha ellened támad„ – ִאם ָיקּום ָעֶלי – mindkettőtöktől...154… – ַּגם ְׁשֵניֶכם
 akkor gyermekei ellened – ַיַעְמדּו ָבָניו ְוַיַהְרגּו – ,és te megölöd őt – ְוַאָּתה ַּתַהְרֶגּנּו
fognak támadni, és megölnek téged.” – ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ִנְזְרָקה ָבּה – Itt [Rebekát] 
megszállta a prófécia ihlete, – ְוִנְתַנְּבָאה – és megjövendölte, – ֶׁשְּביֹום ֶאָחד ָימּותּו – hogy 
ugyanaznap fognak meghalni, [Jákob és Ézsau,] –  ָֹרׁש ְּבֶפֶרק ַהְמַקֵּנא ְלִאְׁשּתוֹ ְּכמֹו ֶׁשְּמפו  – 
amint az a Hámökáné löisto kezdetű [talmudi] fejezetben kifejtésre kerül.155 

 
ֵקַח ַיֲעֹקב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה  ,ַוֹּתאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם 

 )מו, בראשית כז(. ָּמה ִּלי ַחִּייםִמְּבנֹות ָהָאֶרץ לָ 

És Rebeka szólt Izsákhoz: „Meguntam az életemet Hét leányai miatt. Ha 
Jákob ilyen hettita leányt venne feleségül, amilyenek ezek, az ország 
leányai, akkor mi jót ad nekem az élet?” (1Mózes 27:46.) 

-Megundo„ [:Jelentése] – ָמַאְסִּתי ְבַחַּיי – .Meguntam az életemet – ַקְצִּתי ְבַחַּיי
rodtam az életemtől.” 

 
א ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען ,ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶר ֹאתוֹ  , בראשית כח(. ַוְיַצֵּוהּו ַוֹּיאֶמר לֹו 

  )א

                                                 
153 1Mózes 43:14. 
154 Miért érezte azt Rebeka, hogy mindkettőjüket elveszítheti? 
155 Szotá 13a. A Gemárá ezen a helyen elbeszéli, hogy Ézsau megkísérelte 

megakadályozni, hogy Jákobot a Machpéla barlangsban temessék el, mire aztán 
Chusim ben Dán lecsapta Ézsau fejét. Így teljesedett be Rebeka próféciája. 
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És szólította Izsák Jákobot, megáldotta őt, megparancsolta neki és 
mondta neki: Ne vegyél feleséget Kánaán leányai közül (1Mózes 28:1.) 

 
. ְוַקח ְל ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמ ,קּום ֵל ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמ

  )ב, בראשית כח(

...kelj föl, menj Paddán-Arámba, anyád atyjának, Betuélnek házába és 
onnan végy magadnak feleséget, Lábánnak, anyád testvérének leányai 
közül. (1Mózes 28:2.) 

 .Ugyanaz, mint a löPádán – ְּכמֹו ְלַפָּדן – .Paddán[-Arámba] – ַּפֶּדָנה
ּוֵאלְלֵבית ְּבת – .Betuélnek házába – ֵּביָתה ְבתּוֵאל  – [Ugyanaz, mint a] lövét 

Bötuél. –  ֶד ִּבְתִחָּלָתּה"ָּכל ֵּתָבה ֶׁשְּצִריָכּה ַלמ  – Bármely szó, amely ל prefixumot kíván, – 
א ְּבסֹוָפּה"ִהִּטיל ָלּה הֵ   – kaphat [helyette] egy a végéhez toldott ה-t. 

 
 )ג, בראשית כח(. ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים ,ֶּבְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵר ֹאְת ְוַיְפְר ְוַיְר 

A Mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg, 
hogy népek gyülekezetévé légy, (1Mózes 28:3.) 

 Ő, akinek„ – ִמי ֶׁשַּדי ְּבִבְרכֹוָתיו – A Mindenható Isten pedig.156 – ְוֵאל ַׁשַּדי
elegendő157 áldása van – ַלִּמְתָּבְרִכין ִמִּפיו – azok számára, akik Általa áldottak, –  ְיָבֵר
 ”.Ő áldjon meg téged – אֹוְת

 
ִהים  ,ְוִיֶּתן ְל ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְל ּוְלַזְרֲע ִאָּת ְלִרְׁשְּת ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶרי ֲאֶׁשר ָנַתן ֱא

 )ד, בראשית כח(. ְלַאְבָרָהם

...és adja neked Ábrahám áldását, neked és ivadékaidnak, hogy 
elfoglaljad az országot, ahol tartózkodtál, amelyet Isten Ábrahámnak 
adott.” (1Mózes 28:4.) 

 [,Ez arra vonatkozik] – ֶׁשָאַמר לוֹ  – .Ábrahám áldását – ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם
amelyet Ő mondott neki: – ְוֶאֶעְׂש ְלגֹוי ָּגדֹול – „És nagy néppé teszlek téged.158 – 
ִיְהיּו אֹוָתן ְּבָרכֹות ֲאמּורֹות  – ”és áldottak lesznek ivadékaidban…159 … – ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲע
ִמְּמ ֵיֵצא  – .Lettek légyen azok az áldások reád vonatkoztatva is mondva – ִּבְׁשִביְל
 és azok az áldott – ְואֹותֹו ַהֶּזַרע ַהְּמבֹוָר – Származzék tőled az a nemzet – אֹותֹו ַהּגֹוי
ivadékok is. 

                                                 
156 Istennek miért éppen ez a neve szerepel itt? 
157 A ַׁשַּדי hasonlít a ֶׁשַּדי (sedáj)-hoz – „akinek van elegendő”. 
158 Fentebb 12:2. 
159 Fentebb 22:18. 
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. ֵעָׂשוֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם ַיֲעֹקב וְ  ,ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ַוֵּיֶל ַּפֶּדָנה ֲאָרם

 )ה, בראשית כח(

És Izsák elküldte Jákobot és ő elment Paddán-Arámba, Lábánhoz, az 
arameus Betuél fiához, aki Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának 
testvére volt. (1Mózes 28:5.) 

ְּמֵדנּוֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ְּמלַ  – .Jákob és Ézsau anyjának – ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו  – Nem 
tudom, hogy ez mit tanít nekünk.160 

 
ְּבָבֲרכֹו ֹאתֹו  ,ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַר ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוִׁשַּלח ֹאתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה

א ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען   )ו, בראשית כח(. ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר 

És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte őt Páddán-
Áromba, hogy vegyen magának onnan feleséget, midőn megáldotta őt és 
megparancsolta neki, mondván: Ne vegyél feleséget Kánaán leányai 
közül! (1Mózes 28:6.) 

 
  )ז, בראשית כח(. ַוֵּיֶל ַּפֶּדָנה ֲאָרם ,ל ִאּמוֹ ַוִּיְׁשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו ְואֶ 

...és Jákob engedelmeskedett atyjának és anyjának, és elment Paddán-
Arámba. (1Mózes 28:7.) 

 Ez az – ְמֻחָּבר ָלִעְנָין ֶׁשל ַמְעָלה – .és Jákob engedelmeskedett – ַוִּיְׁשַמע ַיֲעֹקב
előző témához kapcsolódik: – ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַר ִיְצָחק ְוגֹוֵמר – Amikor Ézsau látta, hogy 
Izsák megáldotta, stb., – ְוִכי ִׁשַּלח אֹותֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם – és hogy elküldte [Jákobot] Pádán-
Árámba – ְוִכי ָׁשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו – és hogy Jákob engedelmeskedett atyjának –  ְוָהַל
 és hogy Kánaán lányai – ְוִכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכַנַען – ,és elment Pádán-Árámba – ַּפֶּדָנה ֲאָרם
züllöttek, – ְוָהַל ַּגם הּוא ֶאל ִיְׁשָמֵעאל – akkor ő is [fogta magát] és elment 
Jismáélhez.161 

 
 )ח, בראשית כח(. ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו ,ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען

Látta tehát Ézsau, hogy visszatetszők Kánaán leányai Izsáknak, az ő 
atyjának szemeiben, (1Mózes 28:8.) 

 
ָׁשיו לֹו ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל נָ  ,ַוֵּיֶל ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל

  )ט, בראשית כח(. ְלִאָּׁשה
                                                 
160 Hiszen mostanra már mindnyájan jól tudjuk, hogy Rebeka az édesanyjuk volt. 
161 Hogy akárcsak Jákob, ő is saját családjából vegyen feleséget magának. 
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...és Ézsau elment Ismáélhoz és elvette feleségei mellé feleségül 
Máchálátot, Ismáélnak, Ábrahám fiának leányát, Nevájót nővérét. 
(1Mózes 28:9.) 

אלִמַּמְׁשָמע ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבת ִיְׁשָמעֵ  – .Nevájót nővérét – ֲאחֹות ְנָביֹות  – Abból, hogy 
„Jismáél leányát,” következtetés révén – ֵאיִני יֹוֵדַע ֶׁשִהיא ֲאחֹות ְנָביֹות – nem tudhatom-
e, hogy ő Nevájot nővére?162 – ֶאָּלא ִלְּמָדנּו – [Valóban,] ám [ezt itt azért közli velünk 
a Szentírás,] hogy megtanítsa nekünk, –  ָמֵעאל ִמֶּׁשִּיֲעָדּה ְלֵעָׂשוֶׁשֵּמת ִיְׁש  – hogy Jismáél 
meghalt, miután odaígérte [Máchálátot] Ézsaunak, –  ָקֹוֶדם ִנּׂשּוֶאיה – [de még] az 
esküvő előtt, –  ְָוִהִּׂשיָאּה ְנָביֹות ָאִחיה – és [így a lányt] a bátyja, Nevájot adta feleségül.  

ׁש ָׁשִנים ֶׁשָהָיה ַיֲעֹקב ְּבאֹותֹו ַהֶּפֶרק ֶּבן ִׁשִּׁשים – ,Ebből azt is megtudjuk – ְוִלְּמָדנּו – ְוָׁש  – 
hogy Jákob hatvanhárom éves volt ekkoriban, – ְוַאְרַּבע ָׁשִנים  ֶׁשֲהֵרי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִׁשְבִעים
 ַאְרַּבע – .ugyanis Jismáél hetvennégy éves volt Jákob születésekor – ָהָיה ְּכֶׁשּנֹוַלד ַיֲעֹקב
 Jismáél tizennégy évvel volt idősebb, mint – ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ָּגדֹול ִיְׁשָמֵעאל ִמִּיְצָחק
Izsák163, – ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת אֹוָתם – és Izsák hatvanéves volt, amikor ők [ti. 
Ézsau és Jákob] megszülettek,164 – ֲהֵרי ִׁשְבִעים ְוַאְרַּבע – ami összesen hetvennégy 
[Jismáél életkora]. – ִׁשים ְוֶׁשַבע ּוְׁשנֹוָתיו ָהיּו ֵמָאה ּוְׁש  – Ő [azaz Jismáél] összesen 137 
évet élt, – ֶׁשֶּנֱאַמר ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹוֵמר – amint írva van: „És ezek Ismáélnek 
életévei: [százharminchét év].”165 – ׁש ָׁשִנים ָהָיה  – ִנְמָצא ַיֲעֹקב ְּכֶׁשֵּמת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ִׁשִּׁשים ְוָׁש
Következésképp Jákob hatvanhárom éves volt Jismáél halálakor. – ְוָלַמְדנּו – Ebből 
azt tanuljuk, – ֵעֶבר ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִמַּכאן ֶׁשִּנְטַמן ְּבֵבית  – hogy Éver [tan]házában 
rejtőzött tizennégy éven át – ְוַאַחר ָּכ ָהַל ְלָחָרן – és [csak] ezt követően ment 
Cháránba, – א ָׁשָהה ְּבֵבית ָלָבן ִלְפֵני ֵליָדתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ֶאָּלא ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  mivel – ֶׁשֲהֵרי 
József születését megelőzően csupán tizennégy évet töltött el Lábán házában, – 
 tizennégy évig„ – ֲעַבְדִּתי ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֹוֶתי – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר
szolgáltalak két leányodért – ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֹצאֶנ – és hat évig juhaidért.”166 – ּוְׂשַכר ַהֹּצאן 
– És a juhnyájnak mint bérének kifizetésére167 – ִמֶּׁשּנֹוַלד יֹוֵסף ָהָיה – József születését 
követően került sor, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגֹוֵמר – 
„És történt, hogy midőn Ráchel Józsefet szülte stb.”168 –  ִׁשים ָׁשָנה ָהָיה ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁש

                                                 
162 Hiszen az fentebb (25:13.) már elhangzott, hogy Nevájot Jismáél fia volt. 
163 Ugyanis Ábrahám 86 éves volt Jismáél születésekor (lásd 16:16.), és 100 Izsák 

születésekor (21:5). 
164 Fentebb 25:26. 
165 Uo. 17. 
166 Lentebb 31:41. 
167 Jákob 14 év után arra kérte Lábánt, hogy most már engedje őt haza két feleségével, 

akikért megszolgált, de aztán hajlandó volt tovább szolgálni az általa meghatározott 
színű és mintázatú juhokért mint bérért cserébe. 

168 Lentebb 30:25. 
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 ,No már most József harmincéves volt, amikor [Egyiptom] alkirálya lett169 – ְּכֶׁשָּמַל
 és ettől [az időponttól] addig, amikor Jákob lement – ּוִמָּׁשם ַעד ֶׁשָּיַרד ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים –
Egyiptomba, – ֵּתַׁשע ָׁשִנים – kilenc év telt el, – ֶׁשַבע ֶׁשל ָׂשָבע ּוְׁשַּתִים ֶׁשל ָרָעב – hét bő 
esztendő és két szűk esztendő. – ְוַיֲעֹקב ָאַמר ְלַפְרֹעה – [Akkor] Jákob azt mondta a 
fáraónak: – ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי – „Vándoréletem éveinek napjai – ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה  – ְׁש
százharminc év.”170 – ֵצא ַוֲחׁשֹוב – Most menj és számolj utána: – ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  ַאְרַּבע
ִׁשים ֶׁשל יֹוֵסף – ,a József születése előtti tizennégy év – ֶׁשִּלְפֵני ֵליַדת יֹוֵסף  plusz – ּוְׁש
József [életkorának] harminc éve171, – ְוֵּתַׁשע ִמֶּׁשָּמַל ַעד ֶׁשָּבא ַיֲעֹקב – plusz kilenc év 
uralkodásának kezdetétől egészen Jákob megérkeztéig – ׁש  az – ֲהֵרי ֲחִמִׁשים ְוָׁש
összesen ötvenhárom év.172 – ּוְכֶׁשֵּפַרׁש ֵמָאִביו – No már most, amikor elhagyta atyját, 
ׁש – ְוֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ֲהֵרי ֵמָאה – ,hatvanhárom éves volt – ָהָיה ֶּבן ִׁשִּׁשים ְוָׁש  – ami így már 
összesen száztizenhat [év]173. – ְוהּוא אֹוֵמר – Ő mégis azt mondja [a fáraónak], – 
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֵסִרים ַאְרַּבעֲהֵרי חֲ  – ,százharminc esztendős [vagyok] – ְׁש  – 
vagyis hiányzik tizennégy év. –  ָָהא ָלַמְדּת – Így hát kiderült számunkra, –  ֶׁשַאַחר ֶׁשִּקֵּבל
ֶעְׂשֵרה  ִנְטַמן ְּבֵבית ֵעֶבר ַאְרַּבע – ,hogy miután megkapta [Izsáktól] az áldásokat – ַהְּבָרכֹות
  .tizennégy éven át Éver [tan]házában rejtőzött – ָׁשִנים

א ֶנֱעַנׁש ֲעֵליֶהם –  – ,Ezekért174 azonban mégsem részesült büntetésben – ֲאָבל 
 – ,mert a Tóra [tanulmányozásával] érdemeket szerzett [magának]175 – ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה
א ֵפַרׁש יֹוֵסף ֵמָאִביו  ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִיםֶאָּלא  – ,József ugyanis nem élt külön az apjától – ֶׁשֲהֵרי 
ִׁשים ְוֵּתַׁשע ְׁשַבע ֶעְׂשֵרהִמ  – azaz – ְּדַהְינּו – ,csupán huszonkét évig – ָׁשָנה ַעד ְׁש  – tizenhét 
éves korától harminckilenc éves koráig, –  ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִיםְּכֶנֶגד  – ami megfelel annak a 
huszonkét évnek, – ֶׁשֵּפַרׁש ַיֲעֹקב ֵמָאִביו – amelyet Jákob töltött atyjától távol, –  א ְו
ָׁשִנים ְּבֵבית ָלָבןֶעְׂשִרים ְוֵהם  – ,nem tisztelte őt176 [amely időszak alatt] – ִכְּבדוֹ   – s ez húsz 
év volt Lábán házában, –  ָָהה ַּבֶּדֶרּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ֶׁשּׁש  – plusz két év, amikor úton volt. – 
ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה  – ,és épített magának házat„ – ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית – :Amint írva van – ְּכִדְכִתיב
ַהָּפסּוק ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתנּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִמֶּזה – jószágának pedig csinált hajlékokat.”177 – ֻסּכֹות  
– A Bölcsek ebből a versből arra következtettek, –  רֶׁשָּׁשָהה ֳחָדִׁשים ַּבֶּדֶר ְׁשמֹוָנה ָעֹשָ  – 

                                                 
169 Lentebb 41:46. 
170 Uo. 47:9. 
171 Abban az időpontban, amikor Fáraó alkirállyá nevezte ki. 
172 Lábánhoz való megérkeztétől Egyiptomba való megérkeztéig. 
173 Ennyi idősnek kellett volna lennie, amikor megérkezett Egyiptomba. 
174 Vagyis az itt, Éver házában eltöltött tizennégy évért. 
175 Ez alatt a tizennégy év alatt ugyanis végig Tórát tanult. 
176 Vagyis azért a huszonkét évért, amely során Jákob nem teljesítette a „Tiszteld 

atyádat…” parancsolatot, azt a büntetést kapta, hogy József szintén huszonkét évre 
elszakíttatott tőle. 

177 Uo. 33:17. 
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hogy tizennyolc hónap töltött úton levéssel, – ְּדַבִית ֲהָוה ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים – mivel a házat 
az esős évszakra [építette], –  ֲוּו ִּבימֹות ַהַחָּמהְוֻסּכֹות ה  – a hajlékokat pedig nyárra. – 
 – ֶׁשִחַּׁשְבנּו ְלֵעיל – ,És a szövegre alapuló kalkulációnk szerint – ּוְלֶחְׁשּבֹון ַהְּפסּוִקים
amelyet fentebb végeztünk: – ִמֶּׁשֵּפַרׁש ֵמָאִביו – attól kezdve, hogy otthagyta atyját, – 

ַרד ְלִמְצַרִיםַעד ֶׁשּיָ   – addig, hogy lement Egyiptomba, – ִׁשים ָׁשִנים  ami] – ֶׁשָהָיה ֶּבן ֵמָאה ּוְׁש
akkor történt,] amikor százharminc éves volt, – ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים ֶׁשָּׁשם ָאנּו מֹוְצִאים עֹוד ַאְרַּבע  
– [nos] erre [az időszakra] találunk plusz tizennégy évet. – ֶאָּלא ַוַּדאי – Így tehát 
bizonyos, – ִנְטַמן ְּבֵבית ֵעֶבר – hogy Éver [tan]házában rejtőzött – ַּבֲהִליָכתֹו ְלֵבית ָלָבן – 
útban Lábán háza felé, – ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ִמֶּמּנּו – hogy Tórát tanuljon tőle [azaz Évertől]. – 

ָרהּוִבְׁשִביל ְזכּות ַהּתוֹ   – és a Tóra[tanulásban] szerzett érdemeiért – א ֶנֱעַנׁש ֲעֵליֶהם  – nem 
kapott büntetést ezekért [az évekért], – א ֵפַרׁש יֹוֵסף ִמֶּמּנּו  és József nem – ְו
szakíttatott el tőle, –  ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִיםֶאָּלא  – csupán huszonkét évre: –  ה ְּכֶנֶגד ִמָּדהִמָּד  
– [a] viszonosság [elve alapján]. 

 Züllöttséggel tetézte – הֹוִסיף ִרְׁשָעה ַעל ִרְׁשָעתוֹ  – feleségei mellé.178 – ַעל ָנָׁשיו
addigi zülöttségeit – א ֵגַרׁש ֶאת ָהִראׁשֹונֹות  amennyiben nem vált el előző – ֶׁש
feleségeitől. 

 
 

                                                 
178 Miért hangsúlyozza ki a szöveg azt, hogy „feleségei mellé” vette el Ézsau Máchálátot? 
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