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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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Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.) ַוֵּיֵצא ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Jákob elhagyja Beér Seva-i otthonát, és Cháránba utazik. Útközben elérkezik „a 
helyre”, ott alszik, és álmot lát, amelyben a földet a mennybolttal összekötő 
létrán angyalok közlekednek föl és le. Isten is megjelenik álmában, és ígéretet 
tesz arra, hogy a földet, amelyen Jákob fekszik, leszármazottjainak adja. Reggel 
Jákob a követ, amelyen a fejét nyugtatta, felállítja oszlopkőnek, és fogadalmat 
tesz, hogy Isten háza lesz belőle. (1Mózes 28:10–22.) 

• Jákob Cháránban nagybátyjánál, Lábánnál lakik, és a juhait legelteti. Lábán 
belemegy, hogy hét évi munka fejében hozzáadja feleségül fiatalabbik lányát, 
Ráchelt, akit Jákob szeret. A nászéjszakán azonban Lábán az idősebbik leányát, 
Leát vezeti be hozzá, és a csalást Jákob csak reggel fedezi fel. Jákob, miután 
beleegyezik, hogy újabb hét évet szolgál Lábánnál, egy hét elteltével Ráchelt is 
feleségül veszi. Lea hat fiút szül – Reuvént, Simont, Lévit, Jehudát, Isszáchárt és 
Zevulunt – és egy lányt, Dinát, Ráchel viszont magtalan marad. Ráchel odaadja 
Jákobnak a szolgálóját, Bilhát feleségül, hogy helyette gyermekeket szüljön, és 
az szül is két újabb fiút, Dánt és Naftálit. Lea is ugyanezt teszi az ő szolgálójával, 
Zilpával, aki Gádot és Ásért szüli Jákobnak. Végül Ráchel imái mégiscsak 
meghallgatásra találnak, fiút szül, akit Józsefnek nevez el.   
 (1Mózes 29:1–30:24.) 

• Jákob tizennégy évet töltött el Cháránban és most már haza kíván térni, de 
Lábán maradásra rábírja, ezúttal juhokat ígérve neki munkája fejében. Noha 
Lábán időről időre kísérletet tesz, hogy rászedje, Jákob vagyona egyre csak 
gyarapszik. Jákob titokban hagyja el Cháránt, attól tartva, hogy Lábán meg 
akarja majd akadályozni távozását a családdal és a vagyonnal, amelyért pedig 
megdolgozott. Lábán üldözőbe veszi Jákobot, ám Isten egy álomban óva inti őt, 
hogy ne ártson vejének. Lábán és Jákob szövetséget kötnek Galéd dombjánál, 
egy összehordott kőrakás mellett, majd Jákob tovább folytatja az útját a 
Szentföldre, ahol angyalokkal találkozik. (1Mózes 30:25–32:3.) 

 
 )י, בראשית כח(. ַוֵּיֶל ָחָרָנה ,ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע

És elment Jákob Beér Sevából és ment Cháránba. (1Mózes 28:10.) 

ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשָרעֹות ְּבנֹות ְּכַנַען ַעל ְיֵדי – .És elment Jákob – ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב  – Mivel 
Kánaán lányai züllötteknek [számítottak] – ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו – atyja, Izsák szemében, – 
 – .Ézsau Jismáélhez ment el [hogy feleséget vegyen magának] – ָהַל ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל
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ְּבַפְרָׁשתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקבִהְפִסיק ָהִעְנָין   – [A Szentírás ezért] megszakította Jákobról szóló 
elbeszélését, – ְוָכַתב – és azt írta: – ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַר ְוגֹוֵמר – „És Ézsau látta, hogy 
[Izsák] megáldotta…”1 – ּוִמֶּׁשָּגַמר – Amikor [azonban] befejezte [az Ézsau 
házasságkötéséről adott tudósítását], – ָחַזר ְלִעְנָין ָהִראׁשֹון – visszatért az előző 
témájához2. 

ִמְּבֵאר ֶׁשַבע ַיֲעֹקב ַוֵּיֵצא  – És elment Jákob... –  א ָהָיה ָצִרי ִלְכּתֹוב ֶאָּלא ַוֵּיֶל ַיֲעֹקב
 – ְוָלָמה ִהְזִּכיר ְיִציָאתוֹ  – ,”Elég lett volna azt írni: „És elment Jákob Cháránba – ָחָרָנה
miért említi meg azt is, hogy kiment Beér Sevából? – ֶאָּלא ַמִּגיד – Azért, hogy 
elmondja, – ֶׁשְּיִציַאת ַצִּדיק ִמן ַהָּמקֹום – mikor egy cádik elmegy valahonnan, –  עֹוֶׂשה
 mikor a cádik a – ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשַהַּצִּדיק ָּבִעיר – :az nyomot hagy a helyen is – רֹוֶׁשם
városban van, – הּוא הֹוָדּה – ő annak a dísze, – הּוא ִזיָּוּה – ő a ragyogása, –  הּוא
 akkor a – ָּפָנה הֹוָדּה – ,de amikor elmegy onnan – ָיָצא ִמָּׁשם – ,ő a fensége – ֲהָדָרּה
várost elhagyja a dísz, – ָּפָנה ִזיָּוּה – a ragyogás – ָּפָנה ֲהָדָרּה – és a pompa. –  ְוֵכן ַוֵּתֵצא
ָהָאמּור  – És ugyanezt találjuk az „És elment arról a helyről...” idézetnél3 – ִמן ַהָּמקֹום
 .amely Noéminál és Rutnál van írva – ְּבָנֳעִמי ְורּות

ָנהַוֵּיֶל ָחרָ   – és ment Cháránba. – ָיָצא ָלֶלֶכת ְלָחָרן – [Azaz] elindult, hogy 
Cháránba menjen. 

 
ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום  ,ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו

 )יא, בראשית כח(. ַההּוא

Eljutott a helyre és ott töltötte az éjszakát, mert a nap leszállott. Vett a 
hely kövei közül, és feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. (1Mózes 
28:11.) 

א ִהְזִּכיר ַהָּכתּוב – ...Eljutott a helyre – ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום  – Nem említi meg az 
Írás, –  ֵיֶזה ָמקֹוםְּבא  – hogy melyik helyre jutott el, – ֶאָּלא ַּבָּמקֹום – csak azt írja „a 
helyre”, – ַהִּנְזָּכר ְּבָמקֹום ַאֵחר – amely másutt is említésre kerül. – הּוא ַהר ַהּמֹוִרָּיה – A 
hely pedig Mórijá hegye [ahol korábban Ábrahám megkötözte Izsákot, hogy 
feláldozza Istennek], –  ֶֹׁשֶּנֱאַמר ּבו – amiről az van írva:4 – ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹוק – 
„...már messziről látta azt a helyet”. 

 Az eredeti héber szót: vájifgá két féle] – ְּכמֹו ּוָפַגע ִּביִריחוֹ  – ...Eljutott – ַוִּיְפַּגע
képpen lehet érteni. Vagy úgy,] ahogy Józsuánál találjuk:5 „…eljutott (ufágá) 

                                                 
1 1Mózes 28:6. „…Izsák megáldotta Jákobot és elküldte őt Paddán-Arámba, hogy onnan 

vegyen magának feleséget.” 
2 Azaz Jákob történetéhez. 
3 Rút könyve 1:7. 
4 1Mózes 22:4. 
5 Józsuá 16:7. 
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Jerikóba…”, – ּוָפַגע ְּבַדָּבֶׁשת – [vagy hasonlóan ehhez Izrael határai kapcsán is 
szerepel ez a kifejezés] „…megérinti (ufágá) Dábásetet…”.6 – ְוַרּבֹוֵתנּו ֵּפְרׁשּו – 
Bölcseink azonban összefüggésbe hozzák – ְלׁשֹון ְּתִפָּלה – az „ima” szóval, –  ְּכמֹו ְוַאל
 – ְוָלַמְדנּו – ,”!ahogy [Jeremiásnál] találjuk:7: „Ne imádkozz (tifgá) hozzám – ִּתְפַּגע ִּבי
és ebből azt tanulhatjuk meg, – ֶׁשִּתֵּקן ְּתִפַּלת ַעְרִבית – hogy Jákob rendelte el az esti 
imát.8  

א ָכַתב ַוִּיְתַּפֵּלל –  És azért van írva: „eljutott” és nem – ְוִׁשָּנה ַהָּכתּוב ְו
„imádkozott”, – ְלַלֶּמְד – hogy elmondja a Tóra, – ֶׁשָּקְפָצה לֹו ָהָאֶרץ – hogy csoda 
folytán lerövidült az útja Jákobnak, [és így tudott eljutni a Mórijá hegyéig,] –  ְּכמֹו
 amint az a Gid hánáse kezdetű [talmudi] fejezetben – ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבֶפֶרק ִּגיד ַהָּנֶׁשה
olvasható.9 

 Az kellene hogy álljon – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב – .mert a nap leszállott – ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש
a szövegben, hogy –  ֶֶמׁשַוָּיֹבא ַהּׁש  – „És leszállott a nap,” – ַוָּיֶלן ָׁשם – és ő „ott töltötte 
az éjszakát.”10 – ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַמְׁשָמע – A „mert a nap leszállott” azt sejteti, –  ֶׁשָּׁשְקָעה
א ְּבעֹוָנָתּה – ,hogy a nap hirtelen szállt le – לֹו ַחָּמה ִּפְתאֹום  nem a maga kijelölt – ֶׁש
idejében, – ְּכֵדי ֶׁשָּיִלין ָׁשם – [s mindezt azért,] hogy ő [, Jákob,] ott töltse az éjszakát.11 

 – ֲעָׂשָאן ְּכִמין ַמְרֵזב ָסִביב ְלֹראׁשוֹ  – ...Vett a hely kövei közül... – ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשֹוָתיו
Mintegy ereszként a feje köré helyezte azokat, – ֶׁשָּיֵרא ִמְּפֵני ַחּיֹות ָרעֹות – mert félt a 
gonosz állatoktól; –  ִֹהְתִחילּו ְמִריבֹות זֹו ִעם זו – mire a kövek elkezdtek egymással 
vitatkozni. – ֹזאת אֹוֶמֶרת – Az egyik azt mondta: –  ָֹעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק ֶאת ֹראׁשו – „Énrám 
hajtsa fejét a cádik!”, – ְוֹזאת אֹוֶמֶרת – és a másik is azt mondta: –  ַָעַלי ַיִּניח – „Énrám 
hajtsa!” – ִמָּיד ֲעָׂשָאן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאֶבן ַאַחת – Ekkor az Örökkévaló egy követ csinált 
belőlük. – ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר – Ezért folytatja így12 [egyesszámban]: –  ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם
 .”és vette azt a követ amelyet feje alá tett„ – ְמַרֲאֹׁשָתיו

 ַההּוא A] – ְלׁשֹון ִמעּוט – .s lefeküdt aludni azon a helyen – ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא
(háhu)] egy kizáró terminus, – ְּבאֹותֹו ָמקֹום ָׁשַכב – [vagyis Jákob] azon a helyen feküdt 

                                                 
6 Uo. 19:11. 
7 Jeremiás 7:16. 
8 A Talmudban (Bráchot 26b.) Bölcseink elmondják, hogy a napi három imádkozás, a 

három ősapától származik. 
9 Chulin 91b. Mikor megérkezett Jákob Cháránba, így szólt: „Lehetséges, hogy én 

elmenjek az előtt a hely előtt, ahol atyáim imádkoztak úgy, hogy én ne imádkozzam?” 
Mikor eszébe jutott, hogy visszatérjen, csoda történt, és rögtön „eljutott a helyre”. 

10 Vagyis az, hogy „leszállott a nap, és ő ott töltötte az éjszakát,” és nem pedig az, hogy 
„ott töltötte az éjszakát, mert a nap leszállott.” Magyarán a Szentírás nem időrendben 
közli az eseményeket. 

11 Ugyanis ha a nap a mag kijelölt idejében nyugszik le, akkor Jákob, miután imádkozott a 
Mórijá hegyén, továbbindult volna, és nem töltötte volna ott az éjszakát. 

12 1Mózes 28:18. 
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le aludni13. – ֲאָבל ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשִנים – Ám az alatt a tizennégy év alatt, –  ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְּבֵבית
א ָׁשַכב ַּבַּלְיָלה – ,amíg Éver házában tanult – ֵעֶבר  – nem feküdt le éjszakánként, – 
 .mert a Tóra tanulmányozásával volt elfoglalva – ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה

 
ם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבוֹ  ,ַוַּיֲח . ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱא

 )יב, בראשית כח(

És álmodott. Íme egy létra állt a földön, melynek teteje az égig ért és 
íme, Isten angyalai fel és alá járnak rajta. (1Mózes 28:12.) 

ְוַאַחר ָּכ  – ,Először fel – עֹוִלים ְּתִחָּלה – ...fel és alá járnak... – ֹעִלים ְוֹיְרִדים
 mert azok az angyalok, akik Izrael – ַמְלָאִכים ֶׁשִּלּוּוהּו ָּבָאֶרץ – ,és aztán alá – יֹוְרִדים
földjén kísérték Jákobot, – ֵאין יֹוְצִאים חּוָצה ָלָאֶרץ – nem mehettek azon kívül, –  ְוָעלּו
 és lejöttek azok – ְוָיְרדּו ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוֹותוֹ  – ,ezért felmentek az Égbe – ָלָרִקיעַ 
az angyalok, akik majd Izraelen kívül kísérik őt. 

 
ֵהי ִיְצָחק ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ֵוא ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב  ,ְוִהֵּנה ְיֹהָוה ִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר ֲאִני ְיֹהָוה ֱא

 )יג, בראשית כח(. ָעֶליָה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע

És íme, az Örökkévaló áll mellette és szól: „Én vagyok az Örökkévaló, 
atyád, Ábrahám Istene és Izsák Istene, a földet, amelyen fekszel, neked 
adom és magzataidnak. (1Mózes 28:13.) 

 Hogy őrizze őt, [Jákobot].14 – ְלָׁשְמרוֹ  – .áll mellette – ִנָּצב ָעָליו
ֵהי ִיְצָחק א ָמִצינּו ּבַ  – .és Izsák Istene – ֵוא ִּמְקָראַאף ַעל ִּפי ֶׁש  – Noha nem 

találkozunk olyannal a Szentírásban, – ֶׁשִּיֵחד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְׁשמֹו ַעל ַהַּצִּדיִקים – hogy 
[az Örökkévaló] nevét társítaná az igazakkal – ְּבַחֵּייֶהם – azok életében is, –  ִלְכּתֹוב
ֵהי ְפלֹוִני  – :mivel írva van – ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר – ”,azt írva [róluk, hogy]: „X. Y. Istene – ֱא
א ַיֲאִמין  ַּכאן ִיֵחד ְׁשמֹו ַעל ִיְצָחק – Hiszen még szentjeiben sem bízhat,”15„ – ֵהן ִּבְקדֹוָׁשיו 
– itt [az Örökkévaló mégis] Nevét társítja Izsákkal, – ְלִפי ֶׁשָּכהּו ֵעיָניו – mert annak 
szemei elhomályosodtak16, – ְוָכלּוא ַבַּבִית – és [emiatt] nem tudott kimozdulni a 
házból, – ַוֲהֵרי הּוא ַּכֵּמת – és úgy tekintették, mintha már halott lenne, –  ְוֵיֶצר ָהָרע ָּפַסק

                                                 
13 És nem egy másik helyen. 
14 Amikor az Erec Jiszráél-i angyalok felmentek a létrán, de az új angyalok még nem 

ereszkedtek le rajta, Jákobot ideiglenesen magára hagyták. De hogy ekkor se legyen 
egyedül, ez idő alatt maga az Örökkévaló vigyázott rá. (Midrás Brésit rábá 69:3.) 

15 Jób 15:15. Vagyis az Örökkévaló még egy igaz embert sem tekint „szent”-nek, csak 
miután az illető már meghalt, mert csak akkor lehet biztos abban, hogy többé nem 
kerülhet a rossz ösztön karmai közé. 

16 Azaz megvakult. 
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 A – ַּתְנחּוָמא – .és a rossz ösztön már elállt [attól, hogy megkísértse] őt – ִמֶּמּנּו
[Midrás] Tánchumá alapján17. 

 – ִקֵּפל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּתְחָּתיו – amelyen fekszel.18 – ֹׁשֵכב ָעֶליהָ 
Isten Erec Jiszráél teljes területét behajtogatta alá, –  ָֹרַמז לו – [ily módon] jelezve 
neki, –  ְֵהא נֹוָחה ִלָּכֵבׁש ְלָבָניוֶׁשּת  – hogy utódainak [olyan] könnyű lesz meghódítaniuk 
[az ígéret földjét], – ְּכַאְרַּבע ַאּמֹות – mint azt a négy könyök [hosszúságú] földdarabot, 
 .amelyet egy [fekvő] ember teste foglal el – ֶׁשֶּזה ְמקֹומֹו ֶׁשל ָאָדם –

 
ְוִנְבֲרכּו ְב ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה  ,ה ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבהְוָהיָ 

 )יד, בראשית כח(. ּוְבַזְרֶע

És a magzatod olyan sok lesz, mint a föld pora, és kiterjeszkedsz 
nyugatra és keletre, északra és délre és benned és ivadékaidban 
áldottak lesznek a föld összes nemzetségei. (1Mózes 28:14.) 

ְּכמֹו ְוֵכן  – ”,Megerősödsz„ [:Jelentése] – ְוָחַזְקּתָ  – .és kiterjeszkedsz – ּוָפַרְצּתָ 
 .mint a vöchén jifroc19 [szövegrészben] – ִיְפרֹוץ

 
א ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר  ,ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאל ָהֲאָדָמה ַהֹּזאתְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ  ִּכי 

 )טו, בראשית כח(. ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל

És íme, én veled vagyok és vigyázok reád, bárhol jársz s visszahozlak 
erre a földre; mert nem hagylak el, míg meg nem tettem, amit neked 
mondtam.” (1Mózes 28:15.) 

 Mert [Jákob] félt – ְלִפי ֶׁשָהָיה ָיֵרא ֵמֵעָׂשו ּוִמָּלָבן – én veled vagyok.20 – ָאֹנִכי ִעָּמ
Ézsautól és Lábántól. 

ׁש ִּבְלׁשֹון ִּכיִאם ְמַׁשּמֵ  – .míg meg nem tettem – ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי  – Itt az ִאם (im) 
 értelemben szerepel.21 (ki) ִּכי

 [:itt azt jelenti (lách) ָל A] – ְלָצְרְּכ ְוָעֶלי – .amit neked mondtam – ִּדַּבְרִּתי ָל
érdekedben és téged illetően. – ַמה ֶּׁשִהְבַטְחִּתי ְלַאְבָרָהם – Az, amit Ábrahámnak 

                                                 
17 Toldot 7. fejezet. 
18 Az „a földet, amelyen fekszel, neked adom és magzataidnak” szó szerint azt jelenti, hogy 

Isten a Jákob teste által elfoglalt földarabkát fogja neki és magzatainak adni. 
19 2Mózes 1:12. „annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek”. 
20 Ábrahám esetében Isten a következő szavakkal bíztatta őt: „én pajzsod vagyok,” (1Mózes  

15:1.), Jákobnak viszont azt mondta: „én veled vagyok,” ami egy állandóbb, szilárdabb 
oltalomra utal. 

21 Lásd az 1Mózes 24:33-hoz és a 43:7-hez írt Rási-kommentárokat. Itt az ִאם (im) nem 
szerepelhet „ha” értelemben, hiszen kétség sem férhet ahhoz, hogy az Örökkévaló 
beváltja azt, amit ígért. 
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ígértem –  ַֹעל ַזְרעו – utódait illetően, – א ְלֵעָׂשו  az rád vonatkozott és – ְל ִהְבַטְחִּתי ְו
nem Ézsaura, –  ֹא ָאַמְרִּתי לו ִּכי ִיְצָחק ִיָּקֵרא  – mert Én nem azt mondtam neki, hogy – ֶׁש
א ִּכי ְבִיְצָחקֶאּלָ  – ,Izsák neveztetik majd magzatodnak”22„ – ְל ָזַרע  – hanem azt, hogy 
א ָּכל ִיְצָחק – 23”,[Izsákban neveztetik majd magzatod] (böJichák) ְבִיְצָחק  és nem – ְו
Izsák minden [utódá]ban.24 – ְוֵכן ָּכל ִלי ּוְל ְולֹו ְוָלֶהם – Hasonlóan minden li, löchá, lo 
és láhem, –  ּבּורַהְּסמּוִכים ֵאֶצל ִּד  – amely a ִּדּבּור (dibur) szó bármely alakját követi, – 
 Ez [a vers] tanít – ְוֶזה יֹוִכיחַ  – .vonatkozóan” értelemben szerepel„ – ְמַׁשְּמִׁשים ְלׁשֹון ַעל
erre [a tényre], – א ִדֶּבר קֹוֶדם ָלֵכן  ugyanis [Isten] ezt megelőzően még – ֶׁשֲהֵרי ִעם ַיֲעֹקב 
nem beszélt Jákobbal.25 

 
א ָיָדְעִּתי ,ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיֹהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  )טז, בראשית כח(. ְוָאֹנִכי 

És Jákob fölébredt álmából és szólt: „Valóban az Örökkévaló van ezen a 
helyen, és én nem tudtam.” (1Mózes 28:16.) 

א ָיָדְעִּתי  – ,Mert ha tudtam volna – ֶׁשִאם ָיַדְעִּתי – és én nem tudtam.26 – ְוָאֹנִכי 
א ָיַׁשְנִּתי ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ָּכֶזה  – nem aludtam volna egy ilyen szent helyen. 

 
ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ,ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה בראשית (. ֵּבית ֱא

 )יז, כח

Megrémült és szólt: „Milyen félelmetes ez a hely; nem más ez mint Isten 
háza, és ez az ég kapuja.” (1Mózes 28:17.) 

ִהים ֵׁשם ַרִּבי ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ּבְ  – .Isten háza [nem más ez mint] – ִּכי ִאם ֵּבית ֱא
ַהֻּסָּלם ַהֶּזה  – :Azt mondta Elázár rabbi Joszé ben Zimrá rabbi27 nevében – יֹוֵסי ֶּבן ִזְמָרא
 lejtésének – ְוֶאְמַצע ִׁשּפּועוֹ  – ,A létra [töve] Beér-Sevában állt – עֹוֵמד ִּבְבֵאר ֶׁשַבע
[közepe] pedig –  ׁשַמִּגיַע ְּכֶנֶגד ֵּבית ַהִּמְקָּד  – a Szentély fölé nyúlt. –  ֶׁשְּבֵאר ֶׁשַבע עֹוֵמד
 – ,Beér-Sevá ugyanis Júda [törzsi területétől] délre28 található – ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ְיהּוָדה
 Júda és – ַּבְּגבּול ֶׁשֵּבין ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין – ,Jeruzsálem pedig északra29 – ִוירּוָׁשַלִים ִּבְצפֹוָנּה
                                                 
22 Ami azt sejtetné, hogy Izsák minden utóda Ábrahám magzatának tekintendő. 
23 Uo. 21:12. 
24 Nödárim 31a. 
25 S így az ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל (áser dibárti lách) nem jelentheti azt, hogy „amit neked 

mondtam,” hanem következésképpen és szükségképpen azt jelenti: „amit rád 
vonatkozóan mondtam.” 

26 Ez miért lényeges? 
27 Joszé ben Zimrá rabbi Jehudá HáNászi rabbinak, a Misna kompilátorának egyik 

munkatársa volt. Jehudá rabbi fia Joszé rabbi lányát vette el. 
28 Pontosabban annak déli részén. 
29 Pontosabban annak északi részén. 
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Benjámin [törzsi területeinek] határán. – ּוֵבית ֵאל ָהָיה ַּבָּצפֹון ֶׁשל ַנֲחַלת ִּבְנָיִמין – Bét-Él 
Benjámin területének északi részén feküdt, – ַּבְּגבּול ֶׁשֵּבין ִּבְנָיִמין ּוֵבין ְּבֵני יֹוֵסף – 
Benjámin és József fiai30 [területeinek] határán. – ִנְמָצא ֻסָּלם ֶׁשַרְגָליו ִּבְבֵאר ֶׁשַבע – 
Következésképp egy létrának, melynek a töve Beér-Sevában áll, – ְוֹראׁשֹו ְּבֵבית ֵאל – a 
teteje [pedig] Bét-Élben [található], – ַמִּגיַע ֶאְמַצע ִׁשּפּועֹו ֶנֶגד ְירּוָׁשַלִים – lejtőjének közepe 
Jeruzsálem fölé fog érni.  

ֶׁשָאַמר  – Ami pedig azt illeti, amit Bölcseink állítottak,31 – ּוְכַלֵּפי ֶשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו –
 Ez az„ – ַצִּדיק ֶזה ָּבא ְלֵבית ְמלֹוִני – :hogy az Örökkévaló azt mondta – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
igazember eljött az Én Hajlékomba,32 –  ְא ִליָנהו ִיָּפֵטר ְּב  – és továbbindul, anélkül, 
hogy itt éjszakázna?!” – ְועֹוד ָאְמרּו – Továbbá még azt is állították [Bölcseink]:33 – 
 ám ez a – ְוזוֹ  – ,Jákob Bét Élnek nevezte Jeruzsálemet – ַיֲעֹקב ָקָרא ִלירּוָׁשַלִים ֵּבית ֵאל
hely, [amelyet Bét Élnek nevezett] – א ְירּוָׁשַלִים  Luz volt és nem – לּוז ִהיא ְו
Jeruzsálem. – ּוֵמֵהיָכן ָלְמדּו – Akkor tehát miből következtettek, – לֹוַמר ֵּכן – amikor 
ezt állították [, azaz, hogy ez volt a Szentély helye]? – ֲאִני אֹוֵמר ֶׁשֶּנֱעַקר ַהר ַהּמֹוִרָּיה – Én 
azt mondom, hogy a Morijá hegye kiszakadt [eredeti helyéről], – ּוָבא ְלַכאן – és eljött 
ide.34 – ְוזֹו ִהיא ְקִפיַצת ָהָאֶרץ – Ez az a „föld-összezsugorodás”, – ָהֲאמּוָרה ִּבְׁשִחיַטת ֻחִּלין – 
amelyre a Chulin [traktátus]35 utal, –  ְקָּדׁש ִלְקָראתוֹ ֶׁשָּבא ֵּבית ַהִּמ  – [azaz,] hogy a 
Szentély [helye] „elment” hozzá, – ַעד ֵּבית ֵאל – egészen Bét-Élig. – ְוֶזהּו – És ez 
[szintén utalás]: – ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום – „Eljutott a helyre.”  

ל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשְכֶׁשָעַבר ַיֲעֹקב עַ  – :Ha netán azt kérdeznéd – ְוִאם ֹּתאַמר –  – Amikor 
Jákob áthaladt a [jövendőbeli] Szentély [helyén], – א ִעְּכבֹו ָׁשם  miért [Isten] – ַמּדּוַע 
nem tartóztatta ott? – ִאיהּו ָלא ָיִהיב ִלֵּביּה – [A válasz pedig erre az, hogy ha] 
[Jákobnak] nem jutott eszébe, – ַּבָּמקֹום ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוָתיו ְלִהְתַּפֵּלל  – hogy imádkozzon 
azon a helyen, ahol atyái imádkoztak, – ּוִמן ַהָּׁשַמִים ְיַעְּכבּוהּו – akkor vajon feladata-e 
az Égnek, hogy tartóztassa őt? – ִאיהּו ַעד ָחָרן ֲאַזל – [Valójában az történt, hogy] 
elment Cháránig, – ִּכְדַאְמִריָנן ְּבֶפֶרק ִּגיד ַהָּנֶׁשה – amint az a Gid hánáse [talmudi] 
fejezetben36 áll. –  ַּוְקָרא מֹוִכיח – És a [szentírási vers] is erre utal: – ַוֵּיֶל ָחָרָנה – „és 
ment Cháránba.”37 – ִּכי ְמָטא ְלָחָרן ָאַמר – Amikor elérte Cháránt, azt mondta: –  ֶאְפָׁשר
 ,azon a helyen – ַעל ָמקֹום ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבֹוַתי – Lehetséges, hogy áthaladtam„ – ֶׁשָעַבְרִּתי
ahol [korábban] atyáim imádkoztak, –  ֹא ִהְתַּפַּלְלִּתי בו  anélkül, hogy [én is] – ְו

                                                 
30 Efrájim ás Menásse. 
31 Chulin 91b. 
32 Azaz arra a helyre, ahol majdan a Szentély fog állni. 
33 Pszáchim 88a. 
34 Luzba. S így ekkor Luz, Jeruzsálem és Bét Él egy helyen voltak. 
35 91b. 
36 Chulin 91b. 
37 10. vers. És ezt követően áll az a Szentírásban, hogy elérkezett Bét-Élbe. 
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imádkoztam volna ott?” –  רָיַהב ַּדְעֵּתיּה ְלֶמְהַּד  – Úgy döntött hát, hogy visszatér, –  ְוָחַזר
 a föld [amikor is] – ְוָקְפָצה לֹו ָהָאֶרץ – ,és vissza is ment egészen Bét-Élig – ַעד ֵּבית ֵאל
„összezsugorodott” a kedvéért.  

יעַ לָ  מּוּסָ הַ  הּוא ֶזה א ֵּבית ֵאל –  – Ez a Bét Él nem az, amelyik Áj közelében 
fekszik38, – ִלירּוָׁשַלִים ֶאָּלא  – hanem [az, amelyik] Jeruzsálem [közelében található]. – 

ִהים ִעיר ֶׁשָהְיָתה ְוַעל ֵׁשם ָהֱא  – És mivel ez Isten Városa volt, –  ֵּבית ֵאל ּהאָ ָר ְק  – ő Bét Él-
nek nevezte el. –  ְַהר ַהּמֹוִרָּיה הּואו  – Ez [egyúttal] a Mórijá hegye [is], –  ֵּבֹו ל ֶׁשִהְתַּפּל
ִיְצָחקּבֹו ל ֶׁשִהְתַּפּלֵ  ַהָּׂשֶדה הּואוְ  – ,ahol Ábrahám imádkozott – ַאְבָרָהם  – és a mező is, 
ahol Izsák imádkozott39. – ְּבסֹוָטה ָאְמרּו ְוֵכן  – [A Bölcsek] ugyanezt állították a 
[Talmud] Szotá [traktátusában]40 –  ְוגֹוֵמרְלכּו ְוַנֲעֶלה  – [a következő verssel 
kapcsolatban]41: „Jöjjetek, menjünk [az Örökkévaló hegyére42, Jákob Istenének 
házához!]”43 – ַהר ְּקָראוֹ ׁשֶ  ְּכַאְבָרָהם א  – Nem úgy nevezik, mint ahogyan Ábrahám 
nevezte, [azaz] hegynek, –  ְָׂשֶדה ְּקָראוֹ ׁשֶ ִיְצָחק ּכְ  או  – sem pedig úgy, mint Izsák, aki 
mezőnek nevezte, – ֵּבית ֵאל ְּקָראוֹ ׁשֶ  ַיֲעֹקבּכְ  ֶאָּלא  – hanem [úgy,] ahogyan Jákob, aki Bét 
Élnek nevezte.44 

 :Onkelosz így fordítja – ַמה ְּדִחילּו ַאְתָרא ָהֵדין – .Milyen félelmetes – ַמה ּנֹוָרא
„Milyen döchilu ez a hely.” – ְּדִחילּו ֵׁשם ָּדָבר הּוא – A ְּדִחילּו (döchilu) főnév45, –  ְּכמֹו
 valamint az uchszu – ּוְכסּו ְלִמְלָּבׁש – ,akár a szuchlötánu [értelem]46 – סּוְכְלָתנּו
lömilbás47 [és ruhát felölteni]. 

 Vagyis az imádkozás egy – ְמקֹום ְּתִפָּלה – .és ez az ég kapuja – ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים
helye, – ַלֲעלֹות ְּתִפָּלָתם ַהָּׁשָמְיָמה – ahol az imáik felszállnak az égbe. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A 
[szövegrész] midrási értelmezése pedig az, – ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמְעָלה – hogy a Mennyei 
Szentély – ְמֻכָּון ְּכֶנֶגד ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשל ַמָּטה – pontosan a Földi Szentély fölött 
helyezkedik el [az Égben]. 

 
ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל  ,ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה

  )יח, בראשית כח(. ּהֹראׁשָ 

                                                 
38 Lásd 1Mózes 12:8. 
39 Uo. 24:63. 
40 Pszáchim 88a. 
41 Jesájá 2:3., Michá 4:3. 
42 Azaz a Szentély-hegyre. 
43 Miért Jákobbal hozza itt kapcsolatba a Szentírás a Szentélyt? 
44 Bét Él: „Isten háza”. 
45 Azaz „Milyen nagy a félelmetessége ennek a helynek!” 
46 5Mózes 32:28. 
47 20. vers. 
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És fölkelt Jákob kora reggel, vette a követ, melyet feje alá tett és tette 
azt oszlopnak és öntött olajat a tetejére. (1Mózes 28:18.) 

 
  )יט, בראשית כח(. ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה ,ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל

És elnevezte azt a helyet Bész-Élnek (Isten háza); azonban Lúz volt a 
város neve azelőtt. (1Mózes 28:19.) 

 
ִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵל ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם  ,ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱא

  )כ, בראשית כח(. ֶגד ִלְלֹּבׁשֶלֱאֹכל ּובֶ 

Ezután Jákob fogadást tett, mondván: Ha velem lesz Isten és vigyáz 
reám az úton, amelyen járok és ad nekem kenyeret enni és ruhát 
felölteni, (1Mózes 28:20.) 

ִהים ִעָּמִדי ִלי ַהְבָטחֹות ַהָּללּו ִאם ִיְׁשמֹור – .Ha velem lesz Isten – ִאם ִיְהֶיה ֱא  – Azaz 
„Ha [Isten] megtartja azokat az ígéreteket, – ֶׁשִהְבִטיָחִני ִלְהיֹות ִעָּמִדי – amelyeket 
nekem tett, hogy velem lesz, – ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ִלי – amint mondta nekem: – ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ 
– »És íme, én veled vagyok.«48” 

ְׁשָמַרִניּו  – és vigyáz reám. – ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ִלי – „Amint mondta nekem: –  ּוְׁשַמְרִּתי
 ”és vigyázok reád, bárhol jársz.«49« – ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל

 Amint – ְּכמֹו ֶׁשָאַמר – .és ad nekem kenyeret enni – ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל
mondta: –  ֱא ֶאע ָזְבִּכי   – „mert nem hagylak el.”50 – ְוַהְמַבֵּקׁש ֶלֶחם – Mert aki 
kenyérszűkében van51, – הּוא ָקרּוי ֶנֱעָזב – azt „elhagyatott”-nak nevezik, – ֶׁשֶּנֱאַמר – 
amint írva van: – א ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב  Sosem láttam, hogy elhagyatottá lett az„ – ְו
igaz, – ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם – sem azt, hogy gyermeke kenyeret koldult.”52 

 
ִהים ,ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי  )כא, בראשית כח(. ְוָהָיה ְיֹהָוה ִלי ֵלא

És ha békében térek vissza atyám házába, és az Örökkévaló lesz az én 
Istenem. (1Mózes 28:21.) 

ַׁשְבִּתיוְ   – És ha… térek vissza... – ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ִלי – Ahogy [az Örökkévaló] 
mondta nekem: – ַוֲהִׁשיבֹוִתי ֶאל ָהֲאָדָמה – „Visszahozlak [erre] a földre.”53 

                                                 
48 15. vers. 
49 Uo. 
50 Uo. 
51 Szó szerint: aki kenyeret kér. 
52 Zsoltárok 37:25. 
53 Uo. 28:15. 
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 – ָׁשֵלם) Azaz teljesen – ָׁשֵלם ִמן ַהֵחְטא – ...békében (bösálom)… – ְבָׁשלֹום
sálém) mentes a bűntől, – א ֶאְלַמד ִמַּדְרֵכי ָלָבן  hogy ne tanuljam el Lábán – ֶׁש
szokásait. 

ִהים' ְוָהָיה ה ִלי ֵלא  – …és az Örökkévaló lesz az én Istenem.54 –  ֶׁשָּיחּול ְׁשמֹו
 – ;elejétől végéig – ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף – az Ő Neve rajtam nyugszik majd [Vagyis] – ָעַלי
א ִיָּמֵצא ְּפסּול ְּבַזְרִעי  hogy ne találtasson senki alkalmatlannak [az isteni küldetés – ֶׁש
teljesítésére] utódaim közül55, – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van: – ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל – „[míg 
meg nem tettem,] amit neked mondtam.”56 –  ְַהְבָטָחה זֹו ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהםו  – Ezt a 
bizonyos ígéretet Ábrahámnak tette, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ִהים  – ִלְהיֹות ְל ֵלא
„Hogy Isten legyek számodra – ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי – és magzataid számára, akik utánad 
lesznek”,57 – ָחסַזְרֲע ְמיּו  – [ami azt jelenti,] magzataid kiválasztottak, –  א ִיָּמֵצא בֹו ֶׁש
 .ugyanis semmi kivetnivaló nem találtatik majd bennük – ׁשּום ְּפסּול

 
ִהים . ּנּו ָלְוֹכל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשרֶ  ,ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא

)כב, בראשית כח(  

Ez a kő pedig, amelyet oszlopkőnek állítottam fel, Isten háza lesz és 
mindenből, amit adsz nekem, tizedet adok neked. (1Mózes 28:22.) 

ו זֹו ֶׁשל ְוָהֶאֶבן"ָּכ ְּתָפֵרׁש ָוי – .Ez a kő [pedig58] – ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת  – Ekképp 
magyarázzuk a ְוָהֶאֶבן (vöháeven) ו-ját: – ִאם ַיֲעֶׂשה ִלי ֶאת ֵאֶּלה – „Ha Te megteszed 
ezeket a dolgokat, – ְוַאף ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֹזאת – én is meg fogom tenni a következőket: 

 Ez a kő pedig, amelyet oszlopkőnek – ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ְוגֹוֵמר
állítottam fel,” stb. –  ְֹּכַתְרּגּומו – Onkelosz fordítása szerint [értendő]: –  ֵאֵהי ָפַלח
'ֲעַלּה ֳקָדם ה  – „Istent fogom szolgálni rajta59.” – ְוֵכן ָעָׂשה ְּבׁשּובֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם – És valóban 
így is tett, miután visszatért Pádán-Árámból, –  ְֶׁשָאַמר לוֹ ּכ  – amikor [Isten] azt mondta 
neki: – קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל – „Kelj föl, menj föl Bét-Élbe.”60 – ַמה ֶּנֱאַמר ָׁשם – És mi áll 
ott61? – ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ְוגֹוֵמר – „És fölállított Jákob egy oszlopot stb. – ַוַּיֵּס ָעֶליָה ֶנֶס 
– és öntött rá italáldozatot.” 

                                                 
54 Ezt nem Isten elfogadásának feltételeként kell érteni, hanem inkább az isteni ígéretek 

számbavételének egyfajta folytatásaként. 
55 Nem úgy mint Ábrahám és Izsák esetében, ahol Ismáél és Ézsau alkalmatlannak 

találtatott. 
56 Uo. 
57 Uo. 17:7. 
58 Hogyan magyarázzuk itt ezt a ו-ot [„pedig”]? 
59 Mint oltárkövön. 
60 1Mózes 35:1. 
61 Vagyis a szövegben azon a helyen. 
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 )א, בראשית כט(. ַוֵּיֶל ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם ,ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו

Jákob ezután lábrakelt, és elment kelet fiainak országába. (1Mózes 29:1) 

ֹוָרה טֹוָבהִמֶּׁשִּנְתַּבֵּׂשר ְּבׂש – .…Jákob ezután lábrakelt – ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו  – 
Mihelyst értesült a jó hírről, – ֶׁשֻהְבַטח ִּבְׁשִמיָרה – hogy biztosított számára az [isteni] 
oltalom, – ָנָׂשא ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו – szíve felemelte a lábát, – ְוַנֲעָׂשה ַקל ָלֶלֶכת – és könnyűvé 
vált számára a haladás. – ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה ָּכ ְמפֹוָרׁש  – Ez a magyarázat szerepel a 
Brésit rábá midrásban.62 

 
ָׁשה ֶעְדֵרי ֹצאן ֹרְבִצים ָעֶליָה ִּכי ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו  ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָׁשם ְׁש

 )ב, ת כטבראשי(. ְוָהֶאֶבן ְּגֹדָלה ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ,ָהֲעָדִרים

És látott egy kutat a mezőn és mellette három juhnyáj heverészett, mert 
ebből a kútból itatják a nyájakat. És a kút száján egy nagy kő volt. 
(1Mózes 29:2.) 

 A pásztorok – ַמְׁשִקים ָהרֹוִעים ֶאת ָהֲעָדִרים – .itatják a nyájakat – ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים
itatják a nyájakat. – ְוַהִּמְקָרא ִּדֶּבר ְּבָלׁשֹון ְקָצָרה – A Szentírás [itt] kihagyásosan 
fogalmaz. 

 
ְוֵהִׁשיבּו ֶאת ָהֶאֶבן  ,ְוֶנֶאְספּו ָׁשָּמה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו ֶאת ַהֹּצאן

 )ג, בראשית כט(. ָמּהַעל ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמקֹ 

Ide szokták összegyűjteni a nyájakat; és elgördítették a követ a kút 
szájáról, megitatták a juhokat és azután visszatették a követ a helyére, a 
kút szájára. (1Mózes 29:3.) 

ֵהָאֵסףְרִגיִלים ָהיּו לְ  – .szokták összegyűjteni [Ide] – ְוֶנֶאְספּו  – [Jelentése:] 
rendszeresen összegyűltek itt [a pásztorok a nyájaikkal], – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ָהֶאֶבן ְּגדֹוָלה – 
mert nagy volt a kő.63 

ְוַתְרּגּומֹו  – .elhengerítették [:Jelentése] – ְוגֹוְלִלין – .és elgördítették – ְוָגְללּו
 Minden – ָּכל ְלׁשֹון הֹוֶוה – A Tárgum fordításában: umögándörim.64 – ּוְמַגְנְּדִרין
[folyamatos] jelen időben használt kifejezést – ִמְׁשַּתֶּנה ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ָעִתיד – jövő időben 
is ki lehet fejezni – ּוִבְלׁשֹון ָעַבר – és múlt időben is, –  ֶה ָתִמידְלִפי ֶׁשָּכל ָּדָבר ַהֹהו  – mert 

                                                 
62 70:8. 
63 Vagyis több ember szükségeltetett az elgördítéséhez. 
64 Vagyis jelen időben. Nem úgy a 8. vers esetében, ahol Onkelosz  ִַגְנְּדרּוןיו  (vöjigándörun)-

nak fordítja a szót, azaz jövő időben. Ennek a látszólagos diszkrepanciának a 
magyarázata abban rejlik, hogy… 
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minden olyan dolog, ami a jelenben már folyamatban van, – ְּכָבר ָהָיה ְוָעִתיד ִלְהיֹות – 
az már eddig is történt és ezután is történni fog. 

 A Tárgum – ַּתְרּגּומֹו ּוְמִתיִבין – .és [azután] visszatették – ְוֵהִׁשיבּו
fordításában: umötivin.65 

 
 )ד, בראשית כט(. ַוֹּיאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ,ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם

És mondta nekik Jákob: Testvéreim, honnan valók vagytok ti? És ők 
mondták: Choronból valók vagyunk mi. (1Mózes 29:4.) 

 
  )ה, בראשית כט(. ַוֹּיאְמרּו ָיָדְענּו ,ֶּבן ָנחֹור ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן

És mondta nekik: Ismeritek-e Lábánt, Nochór fiát? És ők mondták: 
Ismerjük. (1Mózes 29:5.) 

 
  )ו, בראשית כט(. ַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן ,ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לוֹ 

És szólt hozzájuk: „Békében van-e?” S feleltek: „Békében van; íme 
leánya Ráchel éppen jön a juhokkal”. (1Mózes 29:6.) 

ף"ַהַּטַעם ְּבַאלֶ  – .éppen jön – ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן  – A hangsúly a [ָּבָאה (báá)] א-jén van, 
 (a vöRáchél báá – ְוָרֵחל ָּבָאה – ,a Tárgum pedig úgy fordítja: átjá66 – ְוַתְרּגּומֹו ָאְתָיא –
[szövegrészben67 ugyanakkor] – ת"ַהַּטַעם ְלַמְעָלה ַּבֵּבי  – a hangsúly az első szótagon 
van, a ב-en, – ְוַתְרגּומֹו ָאַתת – a Tárgum pedig úgy fordítja: átát.68 – ָהִראׁשֹון ְלׁשֹון עֹוָׂשה 
– Az előbbi kifejezés azt jelenti: éppen teszi [azt a dolgot], – ְוַהֵּׁשִני ְלׁשֹון ָעְׂשָתה – az 
utóbbi pedig azt, hogy már megtette [azt a dolgot]. 

 
א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה  )ז, בראשית כט(. ַהְׁשקּו ַהֹּצאן ּוְלכּו ְרעּו ,ַוֹּיאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול 

És ő szólt: „Íme még hosszú a nap, nincs még itt a jószág beterelésének 
ideje, itassátok meg a juhokat, menjetek és legeltessétek őket”. (1Mózes 
29:7.) 

 Mivel [a – ְלִפי ֶׁשָרָאה אֹוָתם רֹוְבִצים – .Íme még hosszú a nap – ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול
juhokat] lefeküdni látta, – ַּכָּסבּור ֶׁשרֹוִצים – azt hitte, [a pásztoroknak] az a szándékuk, 
א ִיְרעּו עֹוד – hogy hazaterelik a nyájat – ֶלֱאסֹוף ַהִּמְקֶנה ַהַּבְיָתה –  és [aznap] már nem – ְו
legeltetnek. – ָאַמר ָלֶהם ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול – [Erre] mondta nekik, hogy „Íme még 

                                                 
65 Jelen időben. Lásd az előző Rási-kommentárt. 
66 Éppen jön [„jövőben van”]. 
67 9. vers. 
68 Jött, (oda/meg)érkezett. 
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hosszú a nap.” – ְּכלֹוַמר ִאם ְׂשִכיִרים ַאֶּתם – Vagyis: „Amennyiben béresek vagytok, – 
א ִׁשַּלְמֶּתם ְּפֻעַּלת ַהּיֹום  – akkor még nem végeztetek egy teljes napi munkát. –  ְוִאם
א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ְוגֹוֵמרַאף  – ,Ha pedig ezek a ti állataitok – ַהְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶכם ַעל ִּפי ֵכן   – 
akkor sincs még itt a jószág beterelésének ideje.” 

 
א נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר . ְוִהְׁשִקינּו ַהֹּצאן ,ַוֹּיאְמרּו 

 )ח, בראשית כט(

És ők feleltek: „Nem tehetjük, amíg össze nem gyűlnek a nyájak mind, 
akkor elgördítik a követ a kút szájáról, hogy megitassuk a juhokat”. 
(1Mózes 29:8.) 

א נּוָכל  – Nem tehetjük. – ְלַהְׁשקֹות – [Nem tudjuk] megitatni őket, –  ְלִפי
 mert nagyon nagy a kő.69 – ֶׁשָהֶאֶבן ְּגדֹוָלה

 Ezt Onkelosz – ֶזה ְמֻתְרָּגם ִויַגְנְּדרּון – .akkor [a pásztorok] elgördítik – ְוָגְללּו
úgy fordítja, hogy vigándörun, – ְלִפי ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ָעִתיד – mert ez jövő időben van.70 

 
 )ט, בראשית כט(. ָאִביָה ִּכי ֹרָעה ִהואְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן ֲאֶׁשר לְ  ,עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם

Még beszélt velük és Ráchel jött a juhokkal, melyek atyjáéi voltak, mert 
pásztornő volt ő. (1Mózes 29:9.) 

 
ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל ֶאת ַוִּיַּגׁש  ,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַּבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ 

  )י, בראשית כט(. ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ 

És történt, hogy midőn Jákob meglátta Ráchelt, Lábánnak, anyja 
testvérének leányát és Lábánnak, anyja testvérének juhait, odalépett 
Jákob és elgördítette a követ a kút szájáról és megitatta Lábánnak, 
anyja testvérének juhait. (1Mózes 29:10.) 

 – ְּכָאָדם ֶׁשַּמֲעִביר ֶאת ַהְּפָקק – .odalépett Jákob és elgördítette – ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל
Ahogyan az ember egy dugót húz ki – ֵמַעל ִּפי ְצלֹוִחית – a palack szájából; – ְלהֹוִדיֲע – 
[azért közli ezt az Írás,] hogy tudassa velünk, – ֶׁשֹּכחֹו ָּגדֹול – milyen nagy erejű volt 
[Jákob]. 

 
 )יא, בראשית כט(. ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ  ,ַוִּיַּׁשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל

És megcsókolta Jákob Ráchelt, fölemelte hangját és sírt. (1Mózes 29:11.) 
                                                 
69 Ezért kell várakoznunk, ezért nem indulatunk tovább legeltetni. 
70 Míg ugyanakkor a 3. versben úgy fordítja, hogy ּוְמַגְנְּדִרין (umögándörin), azaz jelen 

időben. Itt a pásztorok várják, hogy megérkezzenek a többiek, hogy majd velük együtt 
elgördíthessék a követ. 
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 Mert egy isteni látomás által előre – ְלִפי ֶׁשָּצָפה ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש – .és sírt… – ַוֵּיְבּךְ 
látta, – ֶׁשֵאיָנּה ִנְכֶנֶסת ִעּמֹו ִלְקבּוָרה – hogy [Ráchel] nem vele együtt lesz eltemetve.71 – 
 mert üres [azért sírt] – ְלִפי ֶׁשָּבא ְּבָיַדִים ֵריָקִנּיֹות – :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר
kézzel jött. – ָאַמר ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ֲאִבי ַאָּבא – Azt gondolta: Nagyapám szolgája, Eliezer, – 
 gyűrűket, karpereceket és finomságokat hozott – ָהיּו ְבָיָדיו ְנָזִמים ּוְצִמיִדים ּוִמְגָּדנֹות
magával,72 – ַוֲאִני ֵאין ְּבָיִדי ְּכלּום – nálam viszont nincs semmi. – ְלִפי – [Ez pedig] azért 
[volt így], – ֶׁשָרַדף ֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו – mert Elifáz, Ézsau fia, üldözőbe vette őt (Jákobot), – 
 – ְוִהִּׂשיגוֹ  – ,atyja megparancsolta, hogy végezzen vele [mert] – ְּבִמְצַות ָאִביו ַאֲחָריו ְלָהְרגוֹ 
és [Elifáz] utol [is] érte [Jákobot]. – ּוְלִפי ֶׁשָּגַדל ֱאִליָפז ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ִיְצָחק – Ám mivel Elifáz 
Izsák ölén nőtt fel [azaz az ő hatása alatt], –  ָֹמַׁש ָידו – tartózkodott [attól, hogy 
megölje a nagybátyját]. –  ָֹאַמר לו – [Elifáz akkor] így szólt hozzá: –  ָמה ֶאֱעֶׂשה ַלִּצּוּוי ֶׁשל
 Jákob azt felelte – ָאַמר לֹו ַיֲעֹקב – ”?Mitévő legyek atyám parancsát illetően„ – ַאָּבא
neki: – טֹול ַמה ֶּׁשְּבָיִדי – „Végy el tőlem mindent, ami nálam van, – ְוֶהָעִני ָחׁשּוב ַּכֵּמת – 
mert a szegény olyan, mintha meghalt volna.” 

 
 )יב, בראשית כט(. ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ  ,ַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא

És megmondta Jákob Ráchelnek, hogy ő atyjának vére és hogy 
Rebekának fia. És ő elfutott és megmondta atyjának. (1Mózes 29:12.) 

ָקרֹוב  – hogy ő atyjának vére [szó szerint: fivére].73 – ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא
 a [(áchim) ַאִחים az] akár – ְּכמֹו ֲאָנִׁשים ַאִחים ֲאָנְחנּו – ,atyjának rokona [Azaz] – ְלָאִביהָ 
„hiszen rokonok vagyunk”74 [szövegrészben]. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A [szöveg] midrási 
értelmezése:75 – ִאם ְלַרָּמאּות הּוא ָבא – [Jákob úgy értette:] „Ha ő [ti. Lábán] félre akar 
vezetni, – ַּגם ֲאִני ָאִחיו ְּבַרָּמאּות – akkor én is testvére vagyok a félrevezetésben76, –  ְוִאם
 akkor én is – ַּגם ֲאִני ֶבן ִרְבָקה ֲאחֹותֹו ַהְּכֵׁשָרה – ,ám ha tisztességes ember – ָאָדם ָּכֵׁשר הּוא
tisztességes Rebeka fia vagyok.” 

 Azért, mert az – ְלִפי ֶׁשִאָּמּה ֵמָתה – és megmondta atyjának.77 – ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ 
anyja meghalt, –  ֹא ָהָיה ָלּה ְלַהִּגיד ֶאָּלא לו  és nem volt kinek megmondania, csakis – ְו
neki, [az apjának]. 

 

                                                 
71 Ráchel Betlehemben lett eltemetve, amikor Jákob épp visszatérőben volt Lábántól 

(1Mózes 35:19., 48:7.). 
72 1Mózes 24:22., 53. 
73 De hiszen Jákob nem is volt Ráchel apjának fivére! 
74 Uo. 13:8. – Ezt Ábrahám mondta Lótnak, holott ők sem voltak fivérek. 
75 Midrás Brésit rábá 70:13; Bává bátrá 123a. 
76 Azaz én sem maradok adósa a félrevezetéssel. 
77 Miért nem anyjának mondta meg, ahogy korábban Rebeka tette? Lásd uo. 24:8. 
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 ,יתוֹ ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעֹקב ֶּבן ֲאֹחתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ּבֵ 
 )יג, בראשית כט(. ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוְיַסֵּפר ְלָלָבן 

És történt, hogy midőn Lábán Jákobnak, nővére fiának hírét vette, elébe 
futott, hogy üdvözölje, megölelte, megcsókolta és elvezette házába, és 
[Jákob] elbeszélte Lábánnak mindezeket a dolgokat. (1Mózes 29:13.) 

 – ,Azt gondolta – ַּכָּסבּור – elébe futott, hogy üdvözölje.78 – ַוָּיָרץ ִלְקָראתוֹ 
 mivel a ház – ֶׁשֲהֵרי ֶעֶבד ַהַּבִית – ,hogy [Jákob biztos] tele van pénzzel – ָממֹון הּוא ָטעּון
szolgája [annak idején] – ָּבא ְלַכאן ַּבֲעָׂשָרה ְּגַמִּלים ְטעּוִנים – tíz megrakott tevével érkezett 
ide. 

א ָרָאה ִעּמֹו ְּכלּום – megölelte.79 – ַוְיַחֶּבק  Amikor látta, hogy [Jákobnál] – ְּכֶׁש
nincsen semmi, – ָאַמר – azt gondolta magában: – ֶׁשָּמא ְזהּוִבים ֵהִביא – „Talán 
aranyakat hozott magával, –  ְֹוִהָּנם ְּבֵחיקו – és a kebelébe rejtette azokat.” 

 Talán„ – ֶׁשָּמא ַמְרָּגִלּיֹות ֵהִביא – :Azt gondolta – ָאַמר – .megcsókolta – ַוְיַנֶּׁשק לוֹ 
gyöngyöket hozott – ְוֵהם ְּבִפיו – és ott vannak a szájában.” 

א ָבא ֶאָּלא ִמּתֹו אֹוֶנס ָאִחיוֶׁש – .és [Jákob] elbeszélte Lábánnak – ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן  
– Hogy csupán kényszerből jött, fivére [Ézsau] miatt, – ְוֶׁשָּנְטלּו ָממֹונֹו ִמֶּמּנּו – és hogy 
minden pénzét elvették tőle.80 

 
 )יד, ת כטבראשי(. ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים ,ַוֹּיאֶמר לֹו ָלָבן ַא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה

És szólt hozzá Lábán: „Mindazonáltal csontom és húsom vagy te!” És 
nála maradt egy teljes hónapig. (1Mózes 29:14.) 

 :Azaz – ֵמַעָּתה ֵאין ִלי – Mindazonáltal csontom és húsom – ַא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי
„Így már nincs [okom] rá, –  ְָתהְלָאְסְּפ ַהַּבי  – hogy házamba fogadjalak, –  הֹוִאיל ְוֵאין
 de mivel rokonok – ִמְּפֵני קּוְרָבה – ,hiszen semmit sem hoztál magaddal – ְּבָיְד ְּכלּום
vagyunk, – ֲאַטֵּפל ְּב ֹחֶדׁש ָיִמים – eltűrlek [magamnál] egy hónapig.” – ְוֵכן ָעָׂשה – És 
így is tett. –  ְא ְבִחָּנםו ַאף זֹו   – Ám ezt sem semmiért [tette], –  ֶֹׁשָהָיה רֹוֶעה ֹצאנו – hiszen 
[Jákob] nyájának pásztora volt. 

 
 )טו, בראשית כט(. ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּת ,ַוֹּיאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם

És szólt Lábán Jákobhoz: „Csak mert testvérem vagy, ingyen szolgálj-e 
engem? Mondd meg nekem, mi legyen a béred?” (1Mózes 29:15.) 

                                                 
78 Miért volt Lábán ennyire izgatott? 
79 Mire véljük ezt a Jákob iránt tanúsított látszólagos szeretet? 
80 Lásd a 11. vershez írt Rási-kommentárt. 
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 ה (háchi) ֲהִכי A] – ְלׁשֹון ֵּתיָמה – .Csak mert testvérem vagy – ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה
prefixuma] egy meglepett kérdés kifejezőeszköze: – ִּבְׁשִביל ֶׁשָאִחי ַאָּתה ְוִכי  – „Csak 
mert fivérem vagy, – ַּתַעְבֵדִני ִחָּנם – ingyen kellene hogy dolgozz nekem?” 

 ,Ugyanazt jelenti – ְּכמֹו ְוַתַעְבֵדִני – szolgálj-e engem.81 [ingyen] – ַוֲעַבְדַּתִני
mint a vötáávdéni.82 – ְוֵכן ָּכל ֵּתָבה – Ugyanígy minden szó [esetében], –  ֶׁשִהיא ְלׁשֹון
ו ְּבֹראָׁשּה"הֹוִסיף ָוי – ,amely múlt időben van – ָעַבר  – ha kap egy ו-ot az elején, –  ְוִהיא
 .az jövő idejűvé alakítja át a szót – הֹוֶפֶכת ַהֵּתָבה ְלַהָּבא

 
 )טז, בראשית כט(. ַהְּקַטָּנה ָרֵחל ֵׁשם ַהְּגֹדָלה ֵלָאה ְוֵׁשם ,ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות

Lábánnak pedig volt két leánya: a nagyobbik neve Léa, a kisebbik neve 
pedig Ráchel. (1Mózes 29:16.) 

 
  )יז, בראשית כט(. ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה ,ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות

Lea szemei gyengék voltak, Ráchel azonban szép alakú és szép arcú 
volt. (1Mózes 29:17.) 

 Mert – ֶׁשָהְיָתה ְסבּוָרה – ...Lea szemei gyengék voltak – ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות
korábban azt hitte, hogy – ַלֲעלֹות ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו – Ézsau nyeri majd el, – ּובֹוָכה – s 
ezért [sokat] sírt. – ֶׁשָהיּו ַהֹּכל אֹוְמִרים – Ugyanis mindenki azt mondogatta: –  ְׁשֵני ָבִנים
ַהְּגדֹוָלה  – ;Rebekának van két fia, Lábánnak pedig két lánya – ְלִרְבָקה ּוְׁשֵּתי ָבנֹות ְלָלָבן
ַטָּנה ַלָּקָטןְוַהְּק  – ,az idősebbik lány [hozzámegy majd] az idősebbik fiúhoz – ַלָּגדֹול  – a 
fiatalabbik lány [meg majd hozzámegy] a fiatalabbik fiúhoz. 

 ְלׁשֹון ְיָתֲאֵרהּו ַבֶּׂשֶרד – ,Az arc alakjára utal – הּוא צּוַרת ַהַּפְרצּוף – ...alakú… – ֹּתַאר
– mint abban a kifejezésben, hogy „…az alakot kivonalazza krétakővel”.83 – ס"ונפק 
  Ófranciául: conpas (iránytű).84 – ְּבַלַעז

 .Az arc kisugárzásának szépségére utal – הּוא ִזיו ְקַלְסֵּתר – ...arcú… – ַמְרֶאה
 

 )יח, בראשית כט(. ַוֹּיאֶמר ֶאֱעָבְד ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּת ַהְּקַטָּנה ,ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל

Jákob megszerette Ráchelt és így szólt: „Szolgálok neked hét évig 
Ráchelért, leányodért, a kisebbikért”. (1Mózes 29:18.) 

 Ez az a – ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים – ...Szolgálok neked hét évig… – ֶאֱעָבְד ֶׁשַבע ָׁשִנים
„néhány nap”, –  ֶֹׁשָאְמָרה לֹו ִאּמו – amelyről az anyja beszélt neki: –  ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים

                                                 
81 Az ֲעַבְדַּתִני (ávádtáni) múlt időben van. 
82 Ami ugyanaz az ige, csak jövő időben. 
83 Jesájá 44:13. 
84 Nem teljesen világos, hogy a conpas kifejezés hogyan kapcsolódik ide. 
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 És abból tudhatod, hogy ez – ְוֵתַדע ֶׁשֵּכן הּוא – Maradj nála néhány napig.”85„ – ֲאָחִדים
így van, – ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב – mert írva van: – ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים – „…de neki csak 
néhány napnak tetszett...”.86 

ָּכל ַהִּסיָמִנים  – .Ráchelért, leányodért, a kisebbikért… – ְּבָרֵחל ִּבְּת ַהְּקַטָּנה
 Azért, mert [Jákob] – ְלִפי ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ּבוֹ  – ?Miért e részletezett jellemzés – ַהָּללּו ָלָּמה
tudta, – ֶׁשהּוא ַרַּמאי – hogy [Lábán] csalafinta ember. –  ָֹאַמר לו – Azt mondta hát neki: 
 – ,és nehogy azt állítsd – ְוֶׁשָּמא ֹּתאַמר – ,Dolgozom neked Ráchelért„ – ֶאֱעָבְד ְּבָרֵחל –
 – ,egy másik Ráchelre [gondolok], [valakire] az utcáról [hogy] – ָרֵחל ַאֶחֶרת ִמן ַהּׁשּוק

ִּבְּתַּתְלמּוד לֹוָמר   – ezért mondom: »leányodért.« – ְוֶׁשָּמא ֹּתאַמר – És nehogy azt 
mondd: – ַאֲחִליף ְלֵלָאה ְׁשָמּה – »Megváltoztatom Lea nevét, – ְוֶאְקָרא ְׁשָמּה ָרֵחל – és 
Ráchelnek fogom nevezni«, – ַּתְלמּוד לֹוָמר ַהְּקַטָּנה – ezért mondom: »a kisebbikért«.” – 
א הֹוִעיל  mivel – ֶׁשֲהֵרי ִרָּמהּו – ,Mindezek ellenére kár volt a fáradságért – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
[végül Lábán mégis csak] rászedte őt. 

 
 )יט, בראשית כט(. ְׁשָבה ִעָּמִדי ,ַוֹּיאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה ָל ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר

És mondta Lábán: Jobb, ha neked adom őt, mintha adom őt más 
férfinak; maradj nálam. (1Mózes 29:19.) 

 
 )כ, בראשית כט(. ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה ,ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים

És szolgált Jákob Ráchelért hét évig; és olyanok voltak szemeiben, mint 
egynéhány nap, mivelhogy szerette őt. (1Mózes 29:20.) 

 
  )כא, בראשית כט(. ְוָאבֹוָאה ֵאֶליהָ  ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי

És Jákob szólott Lábánnak: „Add ide feleségemet, mert időm kitelt; 
hadd menjek be hozzá”. (1Mózes 29:21.) 

 [,A jomáj azokra a napokra utal] – ֶׁשָאְמָרה ִלי ִאִּמי – időm kitelt.87 – ָמְלאּו ָיָמי
amelyekről anyám beszélt nekem. – ְועֹוד ָמְלאּו ָיָמי – A málu jomáj egy másik 
magyarázata: –  ְִוַאְרַּבע ָׁשָנה יםֶׁשֲהֵרי ֲאִני ֶּבן ְׁשמֹונ  – „Hiszen íme, én már nyolcvannégy 
éves vagyok, – ְׁשָבִטים ְוֵאיָמַתי ַאֲעִמיד ְׁשֵנים ָעָׂשר  – és [ha nem adod hozzám Ráchelt,] 
mikor alapozom meg a tizenkét törzset?” – ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר – Erre gondolt, amikor azt 
mondta: – ה ֵאֶליהָ ְוָאבֹוָא  – „hadd menjek be hozzá.” – א ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים  Mert [amúgy] – ַוֲה
még a legalantasabb ember – ֵאינֹו אֹוֵמר ֵּכן – sem fejezné ki magát ily módon. –  ֶאָּלא

                                                 
85 1Mózes 27:44. 
86 Uo. 29:20. 
87 Onkelosz ezt úgy fordítja, hogy „Elvégeztem a munkám.” Rási azonban nem ért egyet 

ezzel. 
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ֵּכןָאַמר  – Ő azonban az utódnemzést mint célt [szem előtt tartva] – ְלהֹוִליד ּתֹוָלדֹות  – 
beszélt így.88 

 
 )כב, בראשית כט(. ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה

Erre egybegyűjtötte Lábán a helység összes embereit és csinált lakomát. 
(1Mózes 29:22.) 

 
 )כג, בראשית כט(. ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ  ,יוַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאלָ 

És volt este, vette leányát, Leát és bevitte őhozzá; ő pedig bement 
hozzá. (1Mózes 29:23.) 

 
 )כד, בראשית כט(. ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה ,ַוִּיֵּתן ָלָבן ָלּה ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחתוֹ 

És Lábán odaadta neki Zilpót, az ő szolgálóját, Léa lányának szolgálóul. 
(1Mózes 29:24.) 

 
א ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ ְוָלָּמה  ,ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה ַוֹּיאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲה

  )כה, בראשית כט(. ִרִּמיָתִני

És történt, hogy midőn reggel lett, látta, hogy íme Lea az; és szólt 
Lábánhoz: „Mit tettél velem? Nem Ráchelért szolgáltam-e nálad, miért 
csaltál meg?” (1Mózes 29:25.) 

 És történt, hogy midőn reggel lett, látta, hogy – ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהיא ֵלָאה
íme Lea az…89 – א ָהְיָתה ֵלָאה  De az éjjel nem Lea volt az, [azaz nem – ֲאָבל ַּבַּלְיָלה 
tudta Leaként azonosítani a lányt]! – ְלִפי ֶׁשָּמַסר ַיֲעֹקב ִסיָמִנים ְלָרֵחל – Jákob ugyanis 
korábban [bizonyos] jeleket adott Ráchelnek, [hogy azok révén majd azonosíthassa 
őt,] – ּוְכֶׁשָרֲאָתה ָרֵחל – és amikor Ráchel látta, – ֶׁשַּמְכִניִסין לֹו ֵלָאה – hogy Leát viszik be 
[Jákobhoz], – ָאְמָרה – azt gondolta: – ַעְכָׁשו ִּתָּכֵלם ֲאחֹוִתי – „Nővérem most meg fog 
szégyenülni,” – ָעְמָדה ּוָמְסָרה ָלּה אֹוָתן ִסיָמִנים – [mire] készséggel átadta neki azokat a 
jeleket. 

 
א ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו  )כו, בראשית כט(. ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה ,ַוֹּיאֶמר ָלָבן 

És mondta Lábán: Nem tesznek úgy a mi helységünkben, hogy odaadják 
az ifjabbikat az idősebb előtt. (1Mózes 29:26.) 

                                                 
88 Jákob ugyanis tudta, hogy az ő küldetése Izrael tizenkét törzsének megalapozása. 
89 Miért nem jött rá erre Jákob már korábban? 
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. ָנה ְל ַּגם ֶאת ֹזאת ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹותְוִנּתְ  ,ַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאת

 )כז, בראשית כט(

Töltsd ki ennek a hetét, akkor odaadjuk neked amazt is azért a 
szolgálatért, amelyet szolgálsz nálam még hét évig”. (1Mózes 29:27.) 

 birtokos [A svuá szó] – ָּדבּוק הּוא – .Töltsd ki ennek a hetét – ַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאת
szerkezetben áll, – ֶשֲהֵרי ָנקּוד ַּבֲחָטף – mivel svá-val van vokalizálva ( ְׁש), – ָׁשבּוַע ֶׁשל ֹזאת 
– [minélfogva azt jelenti, hogy] ennek [a nőnek] a hét napját, – ַהִּמְׁשֶּתה ְוֵהן ִׁשְבַעת ְיֵמי  
– utalva a [házasságkötés] hét lakodalmi napjára. – ַּבְּגָמָרא ְירּוַׁשְלִמית ְּבמֹוֵעד ָקָטן – 
[Forrás:] Jeruzsálemi Talmud, Moéd kátán traktátusa90. – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוָמר ָׁשבּוַע ַמָּמׁש – 
Nem lehet azt mondani, [hogy] egy tényleges [naptári] hétre [utal]91, – ֶׁשִאם ֵּכן – 
mivel ha így lenne, –  ָן"ח ַהִּׁשי"ָהָיה ָצִרי ִלָּנֵקד ְּבַפּת  – akkor a ש-t pátách kámác-cal 
kellet volna vokalizálni92, – ְּכִדְכִתיב – amint írva van: – ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ִּתְסָּפר ָל – 
„[sivá]93 Hét hetet számlálj magadnak.”94 –  ֶַאָּלא ִׁשְבָעה" ְלִפיָכ ֵאין ַמְׁשַמע ָׁשבּוע  – 
Következésképp a sávuá csakis egy hét[napos periódust] jelenthet. – א ְּבַלַעז"שטיינ  – 
Ófranciául septaine. 

 a többes számú alak [Ez itt] – ְלׁשֹון ַרִּבים – .akkor odaadjuk neked – ְוִנְּתָנה ְל
[oda fogjuk adni], – ְּכמֹו ֵנְרָדה ְוָנְבָלה – akárcsak a „Nosza, szálljunk le és zavarjuk 
össze95 – ְוִנְׂשְרָפה – vagy a „Nosza, [vessünk vályogot] (vöniszröfá) és égessük”96 
[szövegrészekben]. – ַאף ֶזה ְלׁשֹון ְוִנֵּתן – Itt is, mintha [a  ְִּתָנהְונ  (vönitná) helyett] ְוִנֵּתן 
(vönitén) állna. 

 Rögvest a lakodalom hét – ִמָּיד ְלַאַחר ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה – .amazt is – ַּגם ֶאת ֹזאת
napját követően, –  ְָוַתֲעבֹוד ְלַאַחר ִנּׂשּוֶאיה – és megdolgozhatsz [érte], miután [őt is] 
elvetted. 

 
 )כח, בראשית כט(. ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁשה ,ַּיַעׂש ַיֲעֹקב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאתוַ 

                                                 
90 1:7. 
91 Minélfogva a ְׁשֻבַע ֹזאת (svuá zot) azt jelentené, hogy „ezt a hetet,” nem pedig azt, hogy 

„ennek a hetét”. 
92 A  ַָׁשבּוע (sávuá) ugyanis azt jelenti: „(egy) hét”, a  ְַׁשֻבע (svuá) viszont azt, hogy 

„(vminek/vkinek) a hete”. 
 .nőnem :(sevá) ֶׁשַבע ;hímnem :(sivá) ִׁשְבָעה 93
94 5Mózes 16:9. Azaz, ha Lábán azt akarta volna mondani, hogy  ַָׁשבּוע (sávua) [„egy 

hetet”], akkor ez nyelvtanilag helyesen úgy szerepelt volna, hogy  ֶַזה ָׁשבּוע  (sávua ze) 
[„ezt a hetet”], hímnemben. 

95 1Mózes 11:7. 
96 Uo. 3. 
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És Jákob úgy tett; kitöltötte emennek a hetét is azt neki adta Ráchelt, a 
leányát őneki feleségül. (1Mózes 29:28.) 

 
 )כט, בראשית כט(. ָלּה ְלִׁשְפָחה ,ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחתוֹ  ַוִּיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתוֹ 

És odaadta Lábán Ráchelnek, az ő leányának Bilhót, az ő szolgálóját, 
őneki szolgálóul. (1Mózes 29:29.) 

 
בראשית (. ִנים ֲאֵחרֹותַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד ֶׁשַבע ׁשָ  ,ַוָּיֹבא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה

  )ל, כט

És bement Ráchelhez is, és jobban szerette Ráchelt, mint Leát; és 
szolgált nála még hét évig. (1Mózes 29:30.) 

 [A Tóra] – ֲאֵחרֹות ִהִּקיָׁשן – még hét évig.97 – עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות
összehasonlítja az újabb [hét évet] – ָלִראׁשֹונֹות – az első [hét évvel]. –  ָמה ִראׁשֹונֹות
ַאף  – ,Amiképpen [Jákob] az első [hét évet is] hűséggel [leszolgálta] – ֶּבֱאמּוָנה
ְוַאף ַעל ִּפי  – ,ugyanúgy az újabb [hét évet is] hűséggel [szolgálta le] – ָהַאֲחרֹונֹות ֶּבֱאמּוָנה

ת ָּבא ָעָליוֶׁשְּבַרָּמאּו  – dacára annak, hogy [Lábán] csaló módon bánt vele. 
 

 )לא, בראשית כט(. ְוָרֵחל ֲעָקָרה ,ַוַּיְרא ְיֹהָוה ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה

Az Örökkévaló pedig látta, hogy Lés gyűlölt és .megnyitotta méhét; 
Ráchel pedig magtalan volt. (1Mózes 29:31.) 

 
. ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ְיֹהָוה ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי ,ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן

  )לב, בראשית כט(

És viselős lett Lea, fiút szült és elnevezte Reuvénnek, mert mondta: 
„Bizony meglátta az Örökkévaló nyomorúságomat, bizony most szeretni 
fog a férjem”. (1Mózes 29:32.) 

 Bölcseink – ַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו – ...és elnevezte Reuvénnek… – ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן
így magyarázták:98 – ָאְמָרה – [Lea] azt mondta: – ְראּו ַמה ֵּבין ְּבִני – „Nézd csak (ְראּו – 
reu) a különbséget az én fiam (ֵבן – vén) között – ְלֶבן ָחִמי – és apósom fia (Ézsau) 
között, – ֶׁשָּמַכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְלַיֲעֹקב – aki [önszántából] eladta elsőszülöttségi jogát 
Jákobnak [és ennek ellenére meg akarta ölni öccsét], –  ֶא ְמָכָרּה ְליֹוֵסףְוז ה   – míg 

                                                 
97 Az ֲאֵחרֹות (áchérot) itt fölöslegesnek tűnik. 
98 A Reuvén név értelmét mintha összetett szó lenne, és mint egy a jövőbeli eseményekre 

utalna. 
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ellenben ez (Reuvén) nem adta azt el Józsefnek99, – א ִעְרֵער ָעָליו  és nem is – ְו
próbált neki ártani. – א ִעְרֵער ָעָליו א עֹוד ֶׁש  Sőt nem csak, hogy nem próbált neki – ְו
ártani, –  ַּבֹורֶאָּלא ֶׁשִּבֵּקׁש ְלהֹוִציאֹו ִמן ה  – de még meg is próbálta kiszabadítani őt a 
veremből [miután bátyjai odahajították].100 

 
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו  ,ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ִּכי ָׁשַמע ְיֹהָוה ִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה

 )לג, בראשית כט(. ִׁשְמעֹון

Újra fogant és fiat szült és mondta: Mert meghallotta az Örökkévaló, 
hogy gyűlölt vagyok, azért adta nekem ezt is; és elnevezte Simonnak. 
(1Mózes 29:33.) 

 
ָׁשה ָבנִ  ַעל ֵּכן ָקָרא  ,יםַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ְׁש

  )לד, בראשית כט(. ְׁשמֹו ֵלִוי

Újra viselős lett, fiút szült s mondta: „Most már ragaszkodni fog hozzám 
az én férjem, mert szültem neki három fiút”, ezért elnevezte őt Lévinek. 
(1Mózes 29:34.) 

 – Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem.101 – ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי
ְויֹוְדעֹות ֶׁשְּׁשֵנים ָעָׂשר  – Mivel az ősanyák prófétanők voltak – ְלִפי ֶׁשָהִאָּמהֹות ְנִביאֹות ָהיּו
ְוַאְרַּבע ָנִׁשים  – és tudták, hogy tizenkét törzs ered majd Jákobtól – ְׁשָבִטים יֹוְצִאים ִמַּיֲעֹקב
ֵמַעָּתה  – :azt mondta [Lea ezért] – ָאְמָרה – ,és, hogy négy asszonyt fog elvenni – ִיָּׂשא
ֶׁשֲהֵרי  – ,Mostantól [a férjem] nem fog többé bírálni engem„ – ֵאין לֹו ִּפְתחֹון ֶּפה ָעַלי
 mivel teljesítettem a gyermek[vállalásban] rám eső teljes – ָנַטְלִּתי ָּכל ֶחְלִקי ַּבָּבִנים
részt.”102 

 Akivel [ti. amelyik törzzsel] – ָּכל ִמי ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ַעל ֵּכן – ezért.103 – ַעל ֵּכן
kapcsolatban az (ál kén) kifejezést használja [a Szentírás], – ְמֻרֶּבה ְּבֻאְכלּוִסין – [annak 
a törzsnek] nagyszámú népessége volt, –  ִֵויחּוץ ִמּל  – Lévi [törzsének] kivételével, – 
 mert őket megtizedelte a Frigyláda.104 – ֶׁשָהָארֹון ָהָיה ְמַכֶּלה ָּבֶהם

                                                 
99 S József mégis két törzs (Efrájim és Menasse) atyja volt, pedig csupán egy elsőszülöttnek 

van joga két résznyihez atyja örökségéből (5Mózes 21:17.). 
100 Lásd 1Mózes 27. 
101 Miért „most már”, szemben a másik két szüléssel? 
102 Ugyanis ha a leendő négy feleség egyenlően veszi ki a részét a gyermekszülésből, akkor 

mindegyikre három (fiú)gyermek kell, hogy jusson. 
103 Mi a jelentősége annak a ténynek, hogy az ַעל ֵּכן (ál kén) kifejezést egyedül Lévi, Jehuda 

és Dán elnevezésekor használja a Szentírás? 
104 Ugyanis gyakran előfordult, hogy a Frigyláda szállítása közben egyes léviták nem 

törődtek megfelelő módon a szentségével, s ez a vesztüket okozta. 
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 Mindnyájukkal [ti. a – ְּבֻכָּלם ְּכִתיב ַוִּתְקָרא – .elnevezte őt Lévinek – ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי
fiúkkal] kapcsolatban az áll [a Szentírásban]: „vátikrá105,” – ְוֶזה ָּכַתב ּבֹו ָקָרא – ezzel [a 
fiúval] kapcsolatban viszont az szerepel: kárá106. – ְוֵיׁש ִמְדַרׁש ַאָּגָדה – Van [ennek] egy 
midrási magyarázata – ְּבֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַרָּבה – a Dvárim rábában, –  ֶׁשָּׁשַלח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ִריֵאלהּוא ַּגבְ   – miszerint az Örökkévaló elküldte Gábriel [arkangyalt], – ֶוֱהִביאֹו ְלָפָניו – 
aki elhozta őt [ti. Lévit] az Ő színe elé, – ְוָקָרא לֹו ֵׁשם ֶזה – és Ő adta [Lévinek] ezt a 
nevet – ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה ְוַאְרַּבע ְוָנַתן לֹו ֶעְׂשִרים  – és adta neki a papság huszonnégy 
ajándékát107. – ְוַעל ֵׁשם ֶׁשִּלָּוהּו ְּבַמָּתנֹות – És mivel [Gábriel] „elkísérte” [liváhu] őt az 
ajándékokkal, – ְקָראֹו ֵלִוי – Lévi-nek [kísértnek] nevezte el. 

 
. ַוַּתֲעֹמד ִמֶּלֶדת ,ל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ְיהּוָדהַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ְיֹהָוה עַ 

 )לה, בראשית כט(

Újra viselős lett, fiút szült és mondta: „Most hálát adok az 
Örökkévalónak”; ezért elnevezte őt Jehudának. És többet nem szült. 
(1Mózes 29:35.) 

ַטְלִּתי יֹוֵתר ֵמֶחְלִקיֶׁשּנָ  – Most hálát adok.108 – ַהַּפַעם אֹוֶדה  – „Mivel többet 
kaptam annál, mint amennyi a részem, – ֵמַעָּתה ֵיׁש ִלי ְלהֹודֹות – ezért hálásnak kell 
lennem.” 

 
א ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה ִאם ַאִין ַוֹּתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים וְ  ,ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי 

 )א, בראשית ל(. ֵמָתה ָאֹנִכי

És midőn Ráchel látta, hogy ő nem szült gyermeket Jákobnak, 
irigykedni kezdett Ráchel az ő nővérére, és szólt Jákobhoz: „Adj nekem 
gyermekeket, mert ha nem, meghalok”. (1Mózes 30:1.) 

 irigykedni kezdett Ráchel az ő nővérére... [Nem… – ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה
Lea sorsát irigyelte, hanem] – ִקְנָאה ְּבַמֲעֶׂשיָה ַהּטֹוִבים – Irigyelte a jócselekedeteit. – 
 Ha nem lenne erényesebb„ – ִאּלּוֵלי ֶׁשָּצְדָקה ִמֶּמִּני – :Azt gondolta magában – ָאְמָרה
nálam, –  ָה ְלָבִניםא ָזְכת  – nem érdemelné ki, hogy gyermekeket szüljön.”109  

                                                 
105 „és elnevezte” (nőnemben). 
106 „elnevezte” (hímnemben). 
107 Ezek a Bává kámá 110b-ben vannak felsorolva. 
108 Miért érezte úgy Lea, hogy ezért a fiúért külön köszönetet kell mondania? 
109 Egy másik ember tulajdonságainak irigylése nem csak hogy megengedett, de kívánatos 

is, mivel ösztönzően hat az ember saját fejlődésére. Éppen ezért Jákob válaszában nem 
találjuk, hogy megrótta volna az irigysége miatt. 



Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)   361  ַוֵּיֵצאָּפָרָׁשת 

  

 Ráchel burkoltan a] – ְוִכי ָּכ ָעָׂשה ָאִבי ְלִאְּמ – Adj nekem...110… – ָהָבה ִּלי
következőre célzott:] „Vajon atyád így viszonyult anyádhoz? –  ָא ִהְתַּפֵּלל ָעֶליה  – ַוֲה
Vajon nem imádkozott érte?” 

 ,hogy azt – ְלִמי ֶׁשֵאין לֹו ָּבִנים – ,Innét tudjuk – ִמַּכאן – .meghalok… – ֵמָתה ָאֹנִכי
akinek nincs gyermeke, – ֶׁשָחׁשּוב ַּכֵּמת – úgy tekintik, mintha halott lenne. 

 
ִהים ָאֹנִכי ,ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל  )ב, בראשית ל(. ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ ְּפִרי ָבֶטן ַוֹּיאֶמר ֲהַתַחת ֱא

És felgerjedt Jákob haragja Ráchel ellen, és szólt: „Vajon Isten alatt 
vagyok-e én, aki megvonta tőled méhednek gyümölcsét?” (1Mózes 30:2.) 

ִהים ָאֹנִכי ִּבְמקֹומֹו ֲאִני ְוִכי – …Vajon Isten alatt vagyok-e én… – ֲהַתַחת ֱא  – [A 
 ”?itt azt jelenti:] „Vajon az Ő helyében vagyok én (alatt) ֲהַתַחת

 Azt„ – ַאְּת אֹוֶמֶרת ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְּכַאָּבא – ...aki megvonta tőled… – ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ
mondod [nekem], hogy tegyek úgy, mint az apám – ֲאִני ֵאיִני ְכַאָּבא – de én nem 
vagyok olyan [helyzetben], mint az apám. – א ָהיּו לֹו ָּבִנים  Apámnak nem volt – ַאָּבא 
gyermeke, – ֲאִני ֵיׁש ִלי ָּבִנים – nekem viszont van gyermekem. – ִמֵּמ ָמַנע – Tőled 
vonta meg [Isten a gyermekáldást], – א ִמֶּמִּני  ”.nem tőlem – ְו

 
 )ג, בראשית ל(. ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה ,ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹּבא ֵאֶליהָ 

És ő szólt: „Itt van szolgálóm Bilha, menj be hozzá, és szüljön ő az én 
térdemen, hogy én is megépüljek általa”. (1Mózes 30:3.) 

ַּכיַעל ִּבְר   – az én térdemen. –  ְֹּכַתְרּגּומו – [Ez úgy értendő,] ahogyan Onkelosz 
fordítja: – ַוֲאָנא ֱאַרֵּבי – „És én majd felnevelem [a gyermekeket, akiket szülni fog].” 

 Mi akar jelenteni itt ez a – ַמהּו ַּגם – .hogy én is megépüljek – ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי
 – ְזֵקְנ ַאְבָרָהם – :azt mondta neki [Ráchel] – ָאְמָרה לוֹ  – ?[”is„] (gám) ַּגם
„Nagyapádnak, Ábrahámnak, – ָהיּו לֹו ָּבִנים ֵמָהָגר – gyermekei születtek Hágártól, – 
ד ָׂשָרהְּכֶנגֶ  – ő [mégis] erőfeszítéseket tett, [azaz közbenjárt] [de] – ְוָחַגר ָמְתָניו  – Sára 
érdekében.111” – ָאַמר ָלּה – Jákob [erre] azt felelte neki: – ְזֶקְנִּתי ִהְכִניָסה ָצָרָתּה ְלֵביָתּה – 
„Nagyanyám (Sára), társfeleséget hozott a házába.” –  ָֹאְמָרה לו – [Mire Ráchel] azt 
válaszolta: – ִאם ַהָּדָבר ַהֶּזה ְמַעֵּכב – „Ha ez az akadálya [annak, hogy gyermekeim 
szülessenek], – ִהֵּנה ֲאָמִתי – »itt van szolgálóm…«” 

 Miképpen – ְּכָׂשָרה – .hogy én is megépüljek általa – ְוִאָּבֶנה ַּגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה
[annak idején] Sára. 

 
 )ד, בראשית ל(. ָּיֹבא ֵאֶליָה ַיֲעֹקבוַ  ,ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה

                                                 
110 De hát mit tehetett Jákob? 
111 Vagyis imádkozott érte. 
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És odaadta neki Bilhót, az ő szolgálóját feleségül; és Jákob bement 
hozzá. (1Mózes 30:4.) 

 
  )ה, בראשית ל(. ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן

És fogant Bilhó és fiat szült Jákobnak (1Mózes 30:5.) 

 
ִהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן ַוֹּתאֶמר ָרֵחל   )ו, בראשית ל(. ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן ,ָּדַנִּני ֱא

És szólt Ráchel: „Ítélt felőlem Isten, hallgatott is szavamra és adott 
nekem fiút”. Ezért elnevezte Dánnak. (1Mózes 30:6.) 

ִהים  – .Megítélt és bűnösnek talált – ָּדַנִּני ְוִחְּיַבִני – .Ítélt felőlem Isten – ָּדַנִּני ֱא
 és ártatlannak talált.112 [,Megítélt] – ָּדַנִּני ְוִזַּכִני

 
  )ז, בראשית ל(. ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב ,ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל

Újra fogant és szült Bilhó, Ráchel szolgálója második fiút Jákobnak. 
(1Mózes 30:7.) 

 
ִהים ִנְפַּתְלִּתי ִעם ֲאֹחִתי ַּגם ָיֹכְלִּתי   )ח, בראשית ל(. ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי ,ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱא

És szólt Ráchel: „Istenhez ragaszkodva küzdöttem, hogy olyanná váljak, 
mint nővérem, és diadalmaskodtam is”. Ezért elnevezte Naftálinak. 
(1Mózes 30:8.) 

ִהים  – ְמַנֵחם ֶּבן ָסרּוק ֵּפְרׁשֹו ְּבַמְחֶּבֶרת – .Istenhez ragaszkodva – ַנְפּתּוֵלי ֱא
Menáchem ben Szruk113 úgy magyarázza [a ַנְפּתּוֵלי (náftulé) szót] a Máchberet-ben, 
ילָצִמיד ָּפתִ  –  – [mint aminek ugyanaz a gyökere, mint a ָּפִתיל (pátil) szónak] a cámid 
pátil114 [„szoros födél” szókapcsolatban]. – ִחּבּוִרים ֵמֵאת ַהָּמקֹום – [Versünkben a 
következőt jelenti:] „Istentől eredő szoros kötelékeim révén – ִנְתַחַּבְרִּתי ִעם ֲאחֹוִתי – 
csatlakoztam nővéremhez,115 – ִלְזּכֹות ְלָבִנים – kiérdemelve a gyermekáldást.” –  ַוֲאִני
ְלׁשֹון ִעֵּקׁש  – Én [azonban] úgy magyarázom ezt [a szót, mint amelynek] – ְמָפְרׁשוֹ 
 az ikés uftáltol116 [„Konok és álnok” szókapcsolat (uftáltol) szavával van – ּוְפַתְלּתֹול
közös gyökere]. – ִנְתַעַּקְׁשִּתי ְוִהְפַצְרִּתי – [Versünkben a következőt jelenti:] „Konokul 

                                                 
112 Azaz meddővé tett, de most mégis fiút ad nekem szolgálóm révén. 
113 Tizedik századi spanyol lexikográfus, Máchberet, egy bibliai héber szótár összeállítója. 
114 4Mózes 19:15. 
115 Azaz kivívtam a vele való egyenrangúságot. 
116 5Mózes 32:5. 
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esdekeltem – ְּפִצירֹות ְוַנְפּתּוִלים ַהְרֵּבה ַלָּמקֹום – sok-sok kínzó esdekléssel Istenhez, – 
 ”.hadd váljak egyenlővé nővéremmel – ִלְהיֹות ָׁשָוה ַלֲאחֹוִתי

 Hajlandó„ [:Jelentése] – ִהְסִּכים ַעל ָיִדי – .és diadalmaskodtam is – ַּגם ָיֹכְלִּתי
volt elfogadni [esdekléseimet].” – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְלׁשֹון ְּתִפָּלה – Onkelosz [a náftulé 
szót] a ְּתִפָּלה (tfilá) [„ima”] kifejezésből magyarázza: – ִהים ִנְפַּתְלִּתי  – ַנְפּתּוֵלי ֱא
„Istenhez ragaszkodva küzdöttem,” – ַּבָּקׁשֹות – [azaz] „Sok-sok fohásszal 
[imádkoztam Istenhez], – ַהֲחִביבֹות ְלָפָניו – melyek kedvesek voltak Számára. – 
 – ַּכֲאחֹוִתי – ,Elfogadtatásra leltem és [imáim] választ nyertek – ִנְתַקַּבְלִּתי ְוֶנְעַּתְרִּתי
akárcsak nővérem [esetében].” 

 Imám„ [:Jelentése] – ִנְתַקְּבָלה ְתִפָּלִתי – .hogy olyanná váljak – ִנְפַּתְלִּתי
elfogadtatott.117” – ִמְדַרׁש ַאָּגָדה ֵיׁש ַרִּביםּו  – Számos midrási magyarázat [is] létezik, – 

ְלׁשֹון נֹוָטִריקֹוןּבִ   – amelyek szóösszevonással [magyarázzák a niftálti szót]. 
 

, בראשית ל(. ַוִּתַּקח ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָּׁשה ,ַוֵּתֶרא ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה ִמֶּלֶדת
 )ט

És látta Léa, hogy nem szül többet, vette Zilpót, az ő szolgálóját és 
odaadta őt Jákobnak feleségül. (1Mózes 30:9.) 

 
  )י, בראשית ל(. ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְלַיֲעֹקב ֵּבן

És Zilpa, Lea szolgálója, szült Jákobnak fiút. (1Mózes 30:10.) 

 – Az összes többi [feleséggel] kapcsolatban – ְּבֻכָּלן – .Zilpa… szült – ַוֵּתֶלד ִזְלָפה
 – ,kivéve Zilpa esetében – חּוץ ִמִּזְלָפה – ,említi [a szöveg] terhességüket – ֶנֱאַמר ֵהָריֹון
 – ְוִתינֹוֶקת ַּבָּׁשִנים – ,mivel ő volt a legfiatalabb közöttük – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ַּבחּוָרה ִמֻּכָּלן
életkora szerint [még] gyermek, – ְוֵאין ֵהָריֹון ִנָּכר ָּבּה – és terhessége ezért nem volt 
észrevehető.118 – ּוְכֵדי ְלַרּמֹות ְלַיֲעֹקב – Jákobot félrevezetendő – ְנָתָנּה ָלָבן ְלֵלָאה – adta 
Lábán [Zilpát] Leának, – א ָיִבין ת ֵלָאהֶׁשַּמְכִניִסין לֹו אֶ  – ,hogy [Jákob] ne tudja – ֶׁש  – 
hogy [valójában] Leát viszik be hozzá, – ֶׁשָּכ ִמְנָהג – ugyanis az volt náluk a szokás, – 
 – hogy az idősebb szolgálót adták az idősebb [nővérnek] – ִלֵּתן ִׁשְפָחה ַהְּגדֹוָלה ַלְּגדֹוָלה
 .és a fiatalabb szolgálót a fiatalabb [nővérnek] – ְוַהְּקַטָּנה ַלְּקַטָּנה

 
 )יא, בראשית ל(. ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד ,ַוֹּתאֶמר ֵלָאה בגד ָּבא ָגד

És szólt Lea: „Megjött a szerencse!” És elnevezte Gádnak. (1Mózes 
30:11.) 

                                                 
117 S így olyanná váltam [mint nővérem, Lea]. 
118 Akkor hát Lábán fiatalabbik szolgálóját miért Leának, az idősebb nővérnek adta? 
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 Jó szerencse [:Jelentése] – ָּבא ַמָּזל טֹוב – !Megjött a szerencse – ָּבא ָגד
érkezett, – ְּכמֹו ַּגד ְּגִדי ְוָסנּוק ָלא – mint a „Mutatkozzék meg szerencsém, és sose 
merüljön ki119” [formulában]. –  ְֹודֹוֶמה לו – Hasonlít még ehhez [a ַלַּגד (lágád)] a – 
ּוִמְדַרׁש  – .szerencseistennek terítetek asztalt”120 [szövegrészben]„ – ָהעֹוְרִכים ַלַּגד ֻׁשְלָחן
 ,körülmetélten született121 [Gád] – ֶׁשּנֹוַלד ָמהּול – A midrási értelmezés szerint – ַאָּגָדה
א  – .mint [a godu] a „Vágjátok ki ezt a fát”122 [szövegrészben] – ְּכמֹו ֹּגּדּו ִאיָלָנא – ְו
ַחתַעל ָמה ִנְכְּתָבה ֵּתָבה ַא – ,Nem tudom – ָיַדְעִּתי  – hogy [a bágád] miért van egybeírva. – 
 hogy – ָלָּמה ִנְקֵראת ֵּתָבה ַאַחת – ,Egy másik magyarázat arra vonatkozóan – ָּדָבר ַאֵחר
miért kell egy szónak (bágád) olvasni – ָּבָגד – [mert ez így] hűtlenségre, hitszegésre 
utal; – ְּכמֹו ָּבַגְדָּת ִּבי – [Mintha csak Lea azt mondta volna Jákobnak]: „Hűtlen voltál 
hozzám, – ְּכֶׁשָּבאָת ֶאל ִׁשְפָחִתי – amikor feleségül vetted szolgálómat, –  ְּכִאיׁש ֶׁשָּבַגד
 ”.mint az a férfi, aki hűtlenné válik ifjúkora asszonyához – ְּבֵאֶׁשת ְנעּוִרים

 
 )יב, בראשית ל(. ה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקבַוֵּתֶלד ִזְלּפָ 

És szült Zilpó, Léa szolgálója, második fiút Jákobnak. (1Mózes 30:12.) 

 
 )יג, בראשית ל(. ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָאֵׁשר ,ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות

És mondta Léa: Boldogságom ez, mert boldognak mondanak engem a 
leányok: és elnevezte Ásérnek. (1Mózes 30:13.) 

 
ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ֶאל  ,ַוֵּיֶל ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא ֹאָתם ֶאל ֵלָאה ִאּמוֹ 

  )יד, אשית לבר(. ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנ

És kiment Reuvén a búzaaratás napjaiban, és talált a mezőn 
mandragóra-bogyót, elvitte anyjához Leához. És szólt Ráchel Leához: 
„Adj nekem, kérlek, fiadnak mandragóráiból”. (1Mózes 30:14.) 

ַהִּגיד ִׁשְבָחן ֶׁשל ְׁשָבִטיםלְ  – a búzaaratás napjaiban...123… – ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים  – A 
Törzsek (Jákob gyermekei) dicséretéről szót ejtendő [kerül ez említésre]. –  ֶׁשֵעת
א ָפַׁשט ָידֹו ַּבֶּגֶזל – Aratás ideje volt, [amikor sok a gabona,] – ַהָּקִציר ָהָיה  ő mégsem – ְו
nyújtotta ki a kezét, hogy lopjon, – ְלָהִביא ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים – és gabonát vagy árpát 
vigyen haza, – ֶאָּלא ְּדַבר ֶהְפֵקר – hanem csupán gazdátlan dolgokat, –  ֶׁשֵאין ָאָדם ַמְקִּפיד
 .amiket senki sem sajnál, [ha valaki elviszi] – ּבוֹ 
                                                 
119 Sábát 67b. Itt vannak felsorolva a tiltott varázsigék. Ezek közül egy a… 
120 Jesájá 65:11. 
 .ugyanis azt jelenti: vágás (gád) ָגד 121
122 Dániel 4:11. 
123 Miért fontos az a körülmény, hogy ez a búzaaratás idején történt? 
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ֵעֶׂשב הּוא ִסיְגֵלי – ...mandragóra-bogyót… – ּדּוָדִאים  – Mandragóra – egy 
növényfajta, – ן"מיסּוִבְלׁשֹון ִיְׁשָמֵעאל י  – amit arabul jászmin-nak neveznek. 

 
ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמ  ,ַוֹּתאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּת ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני

 )טו, בראשית ל(. ּדּוָדֵאי ְבֵנַהַּלְיָלה ַּתַחת 

És ő mondta neki: „Vajon keveselled-e, hogy elvetted tőlem férjemet, 
még elvennéd fiam mandragóráit is?” És Ráchel szólt: „Háljon veled ma 
éjjel fiadnak mandragóráiért”. (1Mózes 30:15.) 

 – ִּבְתִמָיה – még elvennéd fiam mandragóráit is?124 – ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני
[Ez egy] hitetlenkedő [kérdésként olvasandó]: – ְוַלֲעׂשֹות עֹוד ֹזאת – Még ezt is 
megtenni? – ִלַּקח ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני – Még a fiam mandragóráit is elvenni? –  ְוַתְרגּומֹו
 .Onkelosz [a völákáchát-ot] ulmészáv-nak [„elvenni”] fordítja – ְוִתְּסִבין

 – ֶׁשִּלי ָהְיָתה ְׁשִכיַבת ַלְיָלה זוֹ  – .Háljon veled ma éjjel – ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמ ַהַּלְיָלה
„[Igazából] velem kellett volna hálnia ezen az éjjelen, – ַוֲאִני נֹוְתָנה ָל – de én neked 
adom ezt [az alkalmat] – ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנ – cserébe fiad mandragóráiért.” – ּוְלִפי ֶׁשִּזְלְזָלה 
– És mivel ennyire félvállról vette, – ְּבִמְׁשַּכב ַהַּצִּדיק – hogy egy ilyen igaz emberrel 
háljon,125 –  ֹא ָזְכָתה ְלִהָּקֵבר ִעּמו  – [végül] nem érdemelte ki azt, hogy együtt legyen 
vele eltemetve. 

 
י ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוֹּתאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשֹכר ְׂשַכְרִּתי ְּבדּוָדאֵ 

 )טז, בראשית ל(. ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא ,ְּבִני

És Jákob este hazajött a mezőről, Lea elébe ment és szólt: „Hozzám jöjj 
be, mert bérbe vettelek fiam mandragóráiért”. És vele hált azon éjjel. 
(1Mózes 30:16.) 

 Megadtam [:Jelentése] – ָנַתִּתי ְלָרֵחל ְׂשָכָרּה – .bérbe vettelek – ָׂשֹכר ְׂשַכְרִּתי
[ezért] Ráchelnek a fizetségét.126 

 Isten128 segítségére – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִסְּיעוֹ  – azon az éjjelen.127 – ַּבַּלְיָלה הּוא
volt [Jákobnak] abban, – ֶׁשָּיָצא ִמָּׁשם ִיָּׂששָכר – hogy Jiszáchár megszülethessék ebből 
az egyesülésből. 
                                                 
124 A ְוָלַקַחת (völákáchát) nem ugyanaz, mint a  ְְוָלַקְחּת (völákácht) – „és te (nőnemben) el 

fogod venni.” 
125 Hiszen hajlandó volt elcserélni ezt az éjszakát egy csokor virágért. 
126 Szó szerint ugyan azt jelenti: „bérbe vettelek”, ám mégsem jelentheti pontosan ezt, 

hiszen Jákobnak nem adott érte semmit. 
127 Az általánosabb kifejezésmód azt lett volna, hogy  הּואהַ ַּבַּלְיָלה  (bálájlá háhu). Itt miért הּוא 

(hu)? 
128 A הּוא (hu) ugyanis Rá vonatkozik. 
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ִהים ֶאל ֵלָאה  )יז, בראשית ל(. ֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשיַוַּתַהר ַוּתֵ  ,ַוִּיְׁשַמע ֱא

És Isten hallgatott Leára, viselős lett és szült Jákobnak egy ötödik fiút. 
(1Mózes 30:17.) 

ִהים ֶאל ֵלָאה  – .És Isten hallgatott Leára [tk. Lea óhajára] – ַוִּיְׁשַמע ֱא
 hogy – ְלַהְרּבֹות ְׁשָבִטים – ,Mert Lea arra vágyott és azon volt – ֶׁשָהְיָתה ִמְתַאָּוה ּוְמַחֶּזֶרת
növelje a törzsek számát. 

 
ִהים ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי , בראשית ל(. ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששָכר ,ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱא

 )יח

És mondta Léa: Isten megadta jutalmamat, hogy odaadtam szolgálómat 
férjemnek; és elnevezte Isszáchárnak. (1Mózes 30:18.) 

 
 )יט, בראשית ל(. ַוֵּתֶלד ֵּבן ִׁשִּׁשי ְלַיֲעֹקב ,ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה

Léa újra fogant és szült Jákobnak hatodik fiút. (1Mózes 30:19.) 

 
ִהים ֹאתִ  ַוִּתְקָרא  ,י ֵזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה ָבִניםַוֹּתאֶמר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱא

 )כ, בראשית ל(. ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון

...szólt Lea: „Megajándékozott engem Isten jó ajándékkal. Most már 
nálam fog lakni a férjem, mert hat fiút szültem neki”. És elnevezte 
Zebulonnak. (1Mózes 30:20.) 

 ahogyan Onkelosz [,Úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .jó ajándékkal – ֶזֶבד טֹוב
fordítja: [chálák táv – „jó ajándékkal”]. 

 Valami hasonlót jelent, mint a – ְלׁשֹון ֵּבית ְזבּול – nálam fog lakni.129 – ִיְזְּבֵלִני
bét zvul130, – ז"אה ְּבַלעַ "הירבירייר  – ófranciául herberjerie – ֵּבית ָמדֹור – lakás/ház. – 
א ְתֵהא ִעַּקר ִּדיָרתֹו ֶאָּלא ִעִּמי – Mostantól fogva [:Lea azt gondolta] – ֵמַעָּתה  – egyedül 
velem lesz fő lakóhelye, – ֶׁשֵּיׁש ִלי ָּבִנים – mivel nekem ugyanannyi fiam van, –  ְּכֶנֶגד ָּכל
 .mint a többi feleségének összesen – ָנָׁשיו

 
 )כא, בראשית ל(. ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה ,ְוַאַחר ָיְלָדה ַּבת

Azután pedig szült egy leányt, és elnevezte Dinának. (1Mózes 30:21.) 

                                                 
129 Tk. „velem együtt lesz fő lakóhelye”. 
130 1Királyok 8:13. 
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ֶׁשָּדָנה  – ,Bölcseink ezt úgy magyarázták – ֵּפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו – Dinának.131 – ִּדיָנה
 azt] – ִאם ֶזה ָזָכר – ,hogy Lea megítélte [dáná] saját [helyzetét] – ֵלָאה ִּדין ְּבַעְצָמּה
gondolva:] „Ha ez [a gyermek, akit hordozok,] fiú, – א ְתֵהא ָרֵחל ֲאחֹוִתי ְּכַאַחת ַהְּׁשָפחֹות  
– akkor húgom, Ráchel, még a szolgálókkal sem fog felérni.” – ְוִהְתַּפְּלָלה ָעָליו – Erre 
hát imádkozni kezdett, – ְוֶנְהַּפ ִלְנֵקָבה – s a magzat lánnyá alakult át. 

 
ִהים ֶאת ָרֵחל ִהים ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ,ַוִּיְזֹּכר ֱא  )כב, בראשית ל(. ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱא

És Isten megemlékezett Ráchelről, Isten hallgatott reá és megnyitotta 
méhét. (1Mózes 30:22) 

ִהים ֶאת ָרֵחל ָזַכר ָלּה  – És Isten megemlékezett Ráchelről...132 – ַוִּיְזֹּכר ֱא
 megemlékezett arról, hogy [Ráchel] átadta [Isten] – ֶׁשָּמְסָרה ִסיָמֶניָה ַלֲאחֹוָתּה
ismertetőjeleit nővérének133. – ְוֶׁשָהְיָתה ְמֵציָרה – És [arról is megemlékezett,] hogy 
[Ráchel] aggódott, – ֶׁשָּמא ַתֲעֶלה ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ֵעָׂשו – nehogy Ézsau nyerje el, –  ֶׁשָּמא
ָלּה ָּבִניםְלִפי ֶׁשֵאין  – ,ha Jákob netán elválna tőle – ְיָגְרֶׁשָּנה ַיֲעֹקב  – mert nem szült neki 
gyermekeket. –  ְֹוַאף ֵעָׂשו ָהָרָׁשע ָּכ ָעָלה ְבִלּבו – Ez jutott eszébe az aljas Ézsaunak is, – 
 amikor fülébe jutott, hogy [sógornőjének] nincsenek – ְּכֶׁשָּׁשַמע ֶׁשֵאין ָלּה ָּבִנים
gyermekei. –  ַַּפָּיטהּוא ֶׁשִּיֵּסד ה  – [És] erre utalt a költő [is, amikor a következőt írta]: – 
א ָחָלה – ,A vörös [Ézsau]„ – ָהַאְדמֹון ָצָבה ְלַקְחָּתּה  – ,látván, hogy nem terhes – ְּכָבט ֶׁש
 megkívánta Ráchelt, és Ráchel megrettent.”134 – לֹו ְוִנְתַּבֲהָלה

 
ִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי ,ןַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ּבֵ   )כג, בראשית ל(. ַוֹּתאֶמר ָאַסף ֱא

Viselős lett, fiút szült és így szólt: „Isten elvette az én gyalázatomat”. 
(1Mózes 30:23.) 

א ֵתָרֶאה – ,Olyan helyre vitte [:Jelentése] – ִהְכִניָסּה ְּבָמקֹום – .elvette – ָאַסף  – ֶׁש
ahol nem lesz látható.135 – ְוֵכן ֱאֹסף ֶחְרָּפֵתנּו – Hasonlóan: „Vedd le rólunk a 
gyalázatot!”136 – א ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה  – ָאְספּו ָנְגָהם – és nem vitték be a házba”137„ [vagy] – ְו

                                                 
131 Mi az alapja ennek a névnek? 
132 Valahányszor Isten „megemlékezik” valakiről, az annak a személynek valamilyen 

cselekedetére utal. 
133 Lásd Rási 1Mózes 29:25. 
134 Ez a sor idézet egy Elázár Hákálir rabbinak tulajdonított liturgikus költeményből, amelyet 

ros hásáná első napjának reggeli imájában mondunk el. Lásd Izrael fohásza – A zsidó 
újév imarendje 132. oldal. 

135 Az ָאַסף (ászáf) szó általában gyülekezést, összegyűlést jelent. Itt azt jelenti: félrerakni az 
útból. 

136 Jesájá 4:1. 
137 2Mózes 9:19. 
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[vagy] „elvesztik fényüket”138 – א ֵיָאֵסף  holdad nem fogyatkozik„ [vagy] – ִויֵרֵח 
meg,”139 – א ִיָּטֵמן  – [azaz] nem rejti el semmi. 

 Mert – ֶׁשָהִייִתי ְלֶחְרָּפה ֶׁשֲאִני ֲעָקָרה – .az én gyalázatomat – ֶחְרָּפִתי
megszégyenültem meddőségem miatt, – ְוָהיּו אֹוְמִרים ָעַלי – és mert azt mondták 
rólam, – ָהָרָׁשע ֶׁשֶאֱעֶלה ְלֶחְלקֹו ֶׁשל ֵעָׂשו  – hogy a gonosz Ézsau prédájául fogok esni. – 
 ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ָלִאָּׁשה ֵּבן – :Az Ágádá [ezt a következőképpen magyarázza] – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה
– Amíg egy nőnek nincsen gyermeke, – ֵאין ָלּה ְּבִמי ִלְתלֹות ִסְרחֹוָנּה – nincs senki, akit 
okolhatna a hibáiért. –  ִֹמֶּׁשֵּיׁש ָלּה ֵּבן ּתֹוָלה ּבו – Amint már van gyermeke, őt okolja 
értük. – ִמי ָׁשַבר ְּכִלי ֶזה ִּבְנ – [Pl.:] „Ki törte el ezt az edényt? A kölyköd!” –  ִמי ָאַכל
 ”!Ki ette meg a fügéket? A kölyköd„ – ְּתֵאִנים ֵאּלּו ִּבְנ

 
 )כד, בראשית ל(. ֹיֵסף ְיֹהָוה ִלי ֵּבן ַאֵחר ,ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר

És elnevezte Józsefnek, mondván: „Adjon az Örökkévaló nekem még 
egy másik fiút”. (1Mózes 30:24.) 

ִלי ֵּבן ַאֵחר' ֹיֵסף ה  – Adjon az Örökkévaló nekem még egy másik fiút.140 – 
ֹוַדַעת ָהְיָתה ִּבְנבּוָאהי  – Prófétai tudomása volt arról, – ֶׁשֵאין ַיֲעֹקב ָעִתיד ְלַהֲעִמיד – hogy 

nem származik Jákobtól [több], – ֶאָּלא ְׁשֵנים ָעָׂשר ְׁשָבִטים – csupán tizenkét törzs, – 
ֶׁשאֹותֹו ֶׁשהּוא  – ,Legyen az az Ő akarata„ – ְיִהי ָרצֹון – :így hát azt gondolta – ָאְמָרה
 tőlem – ְיֵהא ִמֶּמִּני – ,hogy az [a törzs], amelyik még származni fog tőle – ָעִתיד ְלַהֲעִמיד
legyen.141” – א ִהְתַּפְלָלה  – ֶאָּלא ַעל ֵּבן ַאֵחר – Ezért imádkozott [Ráchel] csupán – ְלָכ 
egyetlen újabb fiúért. 

 
. ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ַׁשְּלֵחִני ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי ,י ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסףַוְיהִ 

 )כה, בראשית ל(

És történt, hogy midőn Ráchel Józsefet szülte, Jákob így szólt 
Lábánhoz: „Bocsáss el, hadd menjek el hazámba és országomba. 
(1Mózes 30:25.) 

ִמֶּׁשּנֹוַלד ִׂשְטנֹו  – midőn Ráchel Józsefet szülte.142 – ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף
ְוָהָיה  – :Amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר – .Most, hogy Ézsau ellenfele megszületett – ֶׁשל ֵעָׂשו
ֹוֵסף ֶלָהָבהּוֵבית י – ,Jákob háza tűz lesz„ – ֵבית ַיֲעֹקב ֵאׁש  – József háza láng, –  ּוֵבית ֵעָׂשו

                                                 
138 Joél 4:15. 
139 Jesájá 60:20. 
140 Miért csupán egyetlen újabb gyermeket kért az Örökkévalótól? 
141 Vagyis én szüljem azt a fiút, aki majd a feje lesz ennek a törzsnek. 
142 Miért József születését követően kért engedélyt Jákob Lábántól arra, hogy távozhassék? 
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א ֶלָהָבה – Ézsau háza pedig szalma.”143 – ְלַקׁש  A tűznek [Jákob] láng [József] – ֵאׁש ְּב
nélkül – ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ְלֵמָרחֹוק – nincs hatása nagyobb távolságban. – ִמֶּׁשּנֹוַלד יֹוֵסף – 
Amint megszületett József, – ָּבַטח ַיֲעֹקב ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – Jákob az Örökkévalóba 
vetette bizalmát144, – ְוָרָצה ָלׁשּוב – és visszatérni vágyott. 

 
. ר ֲעַבְדִּתיִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאׁשֶ  ,ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְת ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה

 )כו, בראשית ל(

Add ide feleségeimet és gyermekeimet, akikért téged szolgáltalak, hadd 
menjek el; mert te ismered szolgálatomat, amellyel téged szolgáltalak.” 
(1Mózes 30:26.) 

 Add ide [hozzájárulásodat, hogy magammal vigyem] – ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוגֹוֵמר
feleségeimet, stb. – ֵאיִני רֹוֶצה ָלֵצאת ִּכי ִאם ִּבְרׁשּות – [Azaz] nem kívánok a 
hozzájárulásod nélkül távozni. 

 
 )כז, בראשית ל(. ִנַחְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני ְיֹהָוה ִּבְגָלֶל ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני

És szólt hozzá Lábán: „Ha kedvet találtam szemedben maradj, mert 
megéreztem, hogy a te kedvedért áldott meg az Örökkévaló engemet”. 
(1Mózes 30:27.) 

ִנִּסיִתי  – :jövendőmondó volt [Lábán] – ְמַנֵחׁש ָהָיה – ...megéreztem… – ִנַחְׁשִּתי
 – ֶׁשַעל ָיְד ָּבָאה ִלי ְּבָרָכה – ,”Jövendölésem segítségével kiderítettem„ – ַּבִּנחּוׁש ֶׁשִּלי
hogy általad áldásban részesültem. – א ָהיּו ִלי ָּבִנים  Amikor – ְּכֶׁשָּבאָת ְלַכאן 
megérkeztél ide, nem voltak fiaim,” – ֶׁשֶּנֱאַמר – hiszen írva van: –  ָֹּבָאּה  ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתו
 – ֶאְפָׁשר ֵיׁש לֹו ָּבִנים – Íme leánya, Ráchel éppen jön a juhokkal.”145„ – ִעם ַהֹּצאן
Lehetséges-e, hogy voltak fiai, – ְוהּוא ׁשֹוֵלַח ִּבּתֹו ֵאֶצל ָהרֹוִעים – és [mégis] a lányát 
küldte volna a pásztorok közé? – ְוַעְכָׁשו ָהיּו לֹו ָּבִנים – Most [azonban] voltak [már] fiai, 
 mint írva van: „És meghallotta Lábán fiainak – ֶׁשֶּנֱאַמר ַוִּיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ְבֵני ָלָבן –
szavait.”146 

 
 )כח, בראשית ל(. ָנְקָבה ְׂשָכְר ָעַלי ְוֶאֵּתָנה ,ַוֹּיאַמר

És szólt: „Szabj bért magadnak és én megadom”. (1Mózes 30:28.) 

 :Onkelosz fordításában – ְּכַתְרגּומֹו ָּפֵרׁש ַאְגָר – .Szabj bért – ָנְקָבה ְׂשָכְר
„Határozd meg béredet.” 
                                                 
143 Ovádjá 1:18. 
144 Azaz nem félt már Ézsautól. 
145 1Mózes 29:6. 
146 Uo. 31:1. 
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 )כט, בראשית ל(. ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנ ִאִּתי ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי

Ő pedig így szólt: „Te tudod, hogyan szolgáltalak, és mivé lett jószágod 
nálam. (1Mózes 30:29.) 

ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנ  – .és mivé lett jószágod nálam – ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנ ִאִּתי
 amikor először – ֶׁשָּבא ְלָיִדי ִמְּתִחָּלה – ,Jószágod csekély száma [:Jelentése] – ִאִּתי
kerültek hozzám, – ַּכָּמה ָהיּו – hányan is voltak? 

 
ְוַעָּתה ָמַתי ֶאֱעֶׂשה ַגם ָאֹנִכי  ,ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְל ְלָפַני ַוִּיְפֹרץ ָלֹרב ַוְיָבֶר ְיֹהָוה ֹאְת ְלַרְגִלי

 )ל, בראשית ל(. ְלֵביִתי

Mert kevés az, ami tied volt, mielőtt jöttem, és sokra szaporodott és 
megáldott téged az Örökkévaló jövetelemmel; és mikor tehetek már én 
is valamit az én házamért?” (1Mózes 30:30.) 

 Ideérkezésem az [:Jelentése] – ִּבְׁשִביל ִּביַאת ַרְגִלי ֶאְצְל – .jövetelemmel – ְלַרְגִלי
oka –  ְָרָכהָּבאת ַהּב  – az áldásnak, amelyben részesültél, – ְּכמֹו ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי – 
akárcsak [a böráglechá] az „egész nép, amely téged követ”147 [szövegrészben] –  ָלָעם
 a népnek, áser börágláj [amely engem követ],”148„ [vagy a börágláj a] – ֲאֶׁשר ְּבַרְגָלי
ָּבִאים ִעִּמיהַ  –  – [azaz,] amely velem együtt érkezett. 

 lövéti azt] – ְלצֹוֶר ֵּביִתי – én is valamit az én házamért.149 – ַגם ָאֹנִכי ְלֵביִתי
jelenti:] háznépem szükségleteiért. – ַעְכָׁשו ֵאין עֹוִׂשין ְלָצְרִּכי ֶאָּלא ָבַני – [Mert] most 
csupán fiaim gondoskodnak szükségleteimről,150 – ְוָצִרי ֲאִני ִלְהיֹות עֹוֶׂשה ַּגם ֲאִני ִעָּמֶהם – 
és nekem is csatlakoznom kellene hozzájuk, – ְלָסְמָכן – hogy támogassam őket. – 
 Ezt [a gondolatot hordozza] a gám [„is” szó].151 – ְוֶזהּו ַּגם

 
א ִתֶּתן ִלי ְמאּוָמה ִאם ַּתֲעֶׂשה ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ָאׁשּוָבה ֶאְרֶעה  ,ַוֹּיאֶמר ָמה ֶאֶּתן ָל ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב 

 )לא, בראשית ל(. ֹצאְנ ֶאְׁשֹמר

És ő mondta: Mit adjak neked? És mondta Jákob: Ne adj nekem semmit; 
ha megteszed nekem ezt a dolgot, ismét legeltetem juhaidat és őrzöm. 
(1Mózes 30:31.) 

                                                 
147 2Mózes 11:8. 
148 Bírák 8:5. 
149 a. Mi az a ְלֵביִתי (lövéti)? b. Mi az a ַגם (gám)? 
150 „Én ugyanis már jó ideje csak neked dolgozom, Lábán.” 
151 Vagyis Jákob azt akarta mondani, hogy ַגם ָאֹנִכי (gám ánochi) – nekem is részt kell 

vállalnom háznépem eltartásában. 
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ֶאֱעֹבר ְּבָכל ֹצאְנ ַהּיֹום ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא ְוָכל ֶׂשה חּום ַּבְּכָׂשִבים ְוָטלּוא ְוָנֹקד 

 )לב, בראשית ל(. ְוָהָיה ְׂשָכִרי ,ָּבִעִּזים

Én végigjárom ma mind a juhaidat, eltávolítok onnan minden pettyes és 
foltos bárányt és minden sötétszínű bárányt a juhok közül, meg a 
foltosat és pettyeset a kecskék közül; ez legyen a bérem. (1Mózes 30:32.) 

 apró, pontszerű [Azaz] – ְמנָֻּמר ַּבֲחַבְרּבּורֹות ַּדּקֹות ְּכמֹו ְנֻקָּדה – .pettyes – ָנֹקד
pettyekkel pettyezett, – א ְּבַלַעז"פוינטור  – ófranciául pointure. 

 Ugyanaz a gyöke, mint a tláim – ְלׁשֹון ְטַלאי ֲחַבְרּבּורֹות ְרָחבֹות – .foltos – ְוָטלּוא
[„kiterjedt foltok” jelentésű szónak]. 

 – ;sötétbarna, vöröses [:Jelentése] – ְׁשחּום ּדֹוֶמה ְלָאדֹום – .sötétszínű – חּום
ש ְּבַלַעז"רו  – ófranciául ros. – ְלׁשֹון ִמְׁשָנה – A Misna nyelvében [is találunk 

hasonlót]152: – ְׁשַחְמִּתית – „Sötétbarnának [lett eladva], – ְוִנְמֵצאת ְלָבָנה – és kiderült, 
hogy fehér;” – ְלִעְנַין ְּתבּוָאה – ez gabona [eladásával] kapcsolatban [hangzik el]. 

 A mostantól„ – אֹוָתן ֶׁשִּיָּוְלדּו ִמַּכאן ּוְלַהָּבא – .ez legyen a bérem – ְוָהָיה ְׂשָכִרי
születendők, – ְנֻקִּדים ּוְטלּוִאים ָּבִעִּזים – a foltosak és pettyesek a kecskék közül – 
 .az enyéim lesznek – ִיְהיּו ֶׁשִּלי – és a sötétbarnák a bárányok közül – ּוְׁשחּוִמים ַּבְּכָׂשִבים
 – ַהְפֵרׁש ֵמֶהם – ,Azokat, amelyek [ilyenek és] most ott vannak – ְואֹוָתן ֶׁשֶּיְׁשָנן ַעְכָׁשו –
különítsd el a többitől – ְוַהְפִקיֵדם ְּבַיד ָּבֶני – és helyezd őket fiaid őrizetébe, –  א ֶׁש

ַמר ִליֹתא  – hogy ne mondhasd majd nekem – ַעל ַהּנֹוָלִדים ֵמַעָּתה – a mostantól 
születendőkről: – ֵאּלּו ָהיּו ָׁשם ִמְּתִחָּלה – »Ezek kezdettől fogva itt voltak. «153 –  א ְועֹוד ֶׁש
ים ֶׁשֵהן ְנֻקִּדים ַעל ְיֵדי ַהְּזָכִר  – :Továbbá, hogy ne mondhasd majd nekem – ֹתאַמר ִלי
 a – ֵּתַלְדָנה ַהְּנֵקבֹות ֻּדְגָמָתן ִמַּכאן ָוֵאיָל – A foltos és pettyes hímek miatt« – ּוְטֻלִאים
nőstények mostantól hozzájuk hasonlókat ellettek.«” 

 
ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָנֹקד ְוָטלּוא ָּבִעִּזים ְוחּום  ֹּכל ,ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר ִּכי ָתבֹוא ַעל ְׂשָכִרי ְלָפֶני

 )לג, בראשית ל(. ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי

Így tanúskodjék mellettem az igazságom, mert eljő bérem ügyében, 
amely előtted van, minden ami nem pettyes és foltos a kecskék között 
és sötétszínű a juhok között, az lopott nálam.” (1Mózes 30:33.) 

 Ha„ – ִאם ַּתְחְׁשֵדִני ֶׁשֲאִני נֹוֵטל ִמֶּׁשְּל ְּכלּום – ...Így tanúskodjék – ְוָעְנָתה ִּבי ְוגֹוֵמר
azt gyanítod, hogy elveszek tőled bármit, ami a tiéd, – ַּתֲעֶנה ִּבי ִצְדָקִתי – akkor 
igazságom fog tanúskodni mellettem – ִצְדָקִתי ִּכי ָתֹבא  – mert eljő igazságom, –  ְוָתִעיד

                                                 
152 Bává bátrá 83b. 
153 Noha ezt a problémát úgy is meg lehetett volna oldani, hogy számba veszik a 

pillanatnyilag létező pettyes és foltos juhokat, majd később megszámolják szaporulatot. 
Éppen ezért Rási egy másik magyarázatot is kínál. 
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ְלָפֶני ַעל ְׂשָכִרי  – és tanúskodik előtted bérem ügyében, – א ִתְמָצא ְּבֶעְדִרי  hogy – ֶׁש
nem találsz majd nyájamban – ִּכי ִאם ְנֻקִּדים ּוְטלּוִאים – mást, csakis pettyes vagy foltos 
állatokat. – ְוֹכל ֶׁשִּתְמָצא ָּבֶהן – Ha csak egyet is találsz köztük, –  ֶׁשֵאינֹו ָנֹקד אֹו ָטלּוא אֹו
 azt – ְּבָידּוַע ֶׁשְּגַנְבִּתיו ְל – ,amely nem pettyes vagy foltos vagy sötétbarna – חּום
nyilvánvalóan tőled loptam, – א ָׁשרּוי ֶאְצִליּוִבְגֵנָבה הּו  – s az tolvajlás révén került 
birtokomba.” 

 
 )לד, בראשית ל(. לּו ְיִהי ִכְדָבֶר ,ַוֹּיאֶמר ָלָבן ֵהן

És szólt Lábán: „Jól van, vajha a te beszéded szerint lenne!” (1Mózes 
30:34.) 

 Egy a feltételek elfogadását jelző – ְלׁשֹון ַקָּבַלת ְּדָבִרים – Jól van.154 – ֵהן
kifejezés. 

 – ַהְלַואי ֶׁשַּתְחּפֹוץ ְּבָכ – !vajha a te beszéded szerint lenne – לּו ְיִהי ִכְדָבֶר
[Jelentése:] „Bárcsak később is kielégítő maradna számodra ez [a 
megállapodás]!”155 

 
ֻקִּדים ְוַהְּטֻלִאים ְוֵאת ָּכל ָהִעִּזים ַהְּנֻקּדֹות ְוַהְּטֻלֹאת ֹּכל ֲאֶׁשר ַוָּיַסר ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ַהְּתָיִׁשים ָהעֲ 

  )לה, בראשית ל(. ַוִּיֵּתן ְּבַיד ָּבָניו ,ָלָבן ּבֹו ְוָכל חּום ַּבְּכָׂשִבים

És eltávolította azon a napon a csíkos és foltos bakkecskéket és mind a 
pettyes meg foltos nősténykecskéket, mindet, amelyen valami fehér volt, 
és minden sötétszínűt a juhok között, és odaadta fiai kezére. (1Mózes 
30:35.) 

 Lábán [távolította el] azon a [Azaz] – ָלָבן ַּבּיֹום ַההּוא – .És eltávolította – ַוָּיַסר
napon, stb. 

 .hím kecskéket [jelent] [A tjásim] – ִעִּזים ְזָכִרים – .bakkecskéket – ֶאת ַהְּתָיִׁשים
ֹּכל ֲאֶׁשר ָהְיָתה ּבֹו  – .mindet, amelyen valami fehér volt – ֹּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ּבוֹ 

 .mindazokat, amelyeken fehér foltok voltak [Vagyis] – ֲחַבְרּבּוָרה ְלָבָנה
 Lábán [odaadta azokat] [Vagyis] – ָלָבן ְּבַיד ָּבָניו – .és odaadta [azokat] – ַוִּיֵּתן

fiainak. 
 

ֶׁשת ָיִמים ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעֹקב  )לו, בראשית ל(. ְוַיֲעֹקב ֹרֶעה ֶאת ֹצאן ָלָבן ַהּנֹוָתֹרת ,ַוָּיֶׂשם ֶּדֶר ְׁש

És hagyott három napnyi utat maga közt és Jákob között; és Jákob 
legeltette Lábánnak többi juhait. (1Mózes 30:36.) 

                                                 
154 Korábban (1Mózes 15:3.) találkoztunk a ֵהן (hén) olyan előfordulásával, amely 

„Íme/Nézd csak!” értelemben szerepelt. Ebben a versben más a jelentése. 
155 Lábán ugyanis úgy érezte, hogy ezzel az alkuval hihetetlenül jó vásárt csinál. 
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 – ,a tökéletlenebbeket közülük [:Jelentése] – ָהְרעּועֹות ֶׁשָּבֶהן – .többi – ַהּנֹוָתֹרת
 amelyek csupán – ֶׁשֵאיָנן ֶאָּלא ִׁשיַרִים – ,a betegeket és a meddőket – ַהחֹולֹות ְוָהֲעָקרֹות
maradékok voltak. –  ֹאֹוָתן ָמַסר לו – Ezeket adta át neki [Lábán]. 

 
ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן ְּפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן ֲאֶׁשר ַעל  ,ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון

 )לז, בראשית ל(. ַהַּמְקלֹות

És vett magának Jákob friss nyárfa-, mogyoró- meg gesztenyepálcát és 
lehántott róluk fehér sávokat, hogy a fehér kilátszott, ami a pálcákon 
volt. (1Mózes 30:37.) 

 Ez egy fa, amelynek a – ֵעץ הּוא ּוְׁשמֹו ִלְבֶנה – .nyárfa[…]pálcát – ַמַּקל ִלְבֶנה
neve livne, – ְּכָמה ְּדֵתיָמא ַּתַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה – amint [a versben is] áll: „livne [nyárfa] és 
tölgyfa alatt.”156 – ְואֹוֵמר ֲאִני – Én meg azt mondom, hogy – א ְּבַלַעז"הּוא ֶׁשּקֹוִרין טרינבל  
– ez az [a fa], amelyet ófranciául tremble-nek neveznek, – ֶׁשהּוא ָלָבן – [és] amely 
fehér.157 

א ָרטֹובְּכֶׁשהּו – .friss – ַלח  – Amikor [még] friss. 
ֵעץ  – ;Egy luz-vesszőt is vett magának – ְועֹוד ָלַקח ַמַּקל לּוז – .mogyoró – ְולּוז

י "קולדר – ;egy olyan fa, amelyen mogyoró nő [ez, azaz a luz] – ֶׁשְּגֵדִלין ּבֹו ֱאגֹוִזים ַּדִּקים
 .ófranciául [ezt a fát] coldre-nak nevezik – ְּבַלַעז

ר ְּבַלַעז"קשטניי – .gesztenye – ְוַעְרמֹון  – Ófranciául chestenier. 
 A lehántolt részektől – ִקּלּוִפים ִקּלּוִפים ֶׁשָהָיה עֹוֵׂשהּו ְמנָֻּמר – .sávokat – ְּפָצלֹות

csíkosaknak látszottak. 
ֶבן ֶׁשל ַמֵּקלּגִ  – .hogy a fehér kilátszott – ַמְחׂשֹף ַהָּלָבן לּוי   – A pálcák fedetlen 

fehér része. –  ְֹּכֶׁשָהָיה קֹוְלפו – Amikor lehántolta róluk [a kérget], –  ָהָיה ִנְרֶאה ְוִנְגֶלה לֹוֶבן
 .a lehántolt részeken – ִּבְמקֹום ַהִּקּלּוף – láthatóvá vált a fehérségük – ֶׁשּלוֹ 

 
ֲאֶׁשר ָּתֹבאןָ ַהֹּצאן ִלְׁשּתֹות ְלֹנַכח ַהֹּצאן  ,לֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּצל ָּבֳרָהִטים ְּבִׁשֲקתֹות ַהָּמִיםַוַּיֵּצג ֶאת ַהַּמְק 

 )לח, בראשית ל(. ַוֵּיַחְמָנה ְּבֹבָאן ִלְׁשּתֹות

És odaállította a pálcákat, melyeket lehántott, szemben a juhokkal, a 
vályúkba, az itatókba, ahová inni jönnek a juhok, hogy foganjanak, 
midőn inni jönnek, (1Mózes 30:38.) 

 – ,Onkelosz ezt így fordítja: vödáic – ַּתְרּגּומֹו ּוְדִעיץ – .És odaállította – ַוַּיֵּצג
 – .ami arameusul azt jelenti: beledug, beledöf – ְלׁשֹון ְּתִחיָבה ּוְנִעיָצה הּוא ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי
 dácá – ָּדָצּה ְוַׁשְּלָפּה – :A Talmudban gyakran előfordul [ez a szó] – ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ַּבַּתְלמּוד
usláfá – beledugta, majd kihúzta,158 – ָּדץ ֵּביּה ִמיִדי – dác bé midé – beledugott 
                                                 
156 Hóseá 4:13. 
157 Magyarul: fehér nyárfa. 
158 Sábát 50b. 
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valamit.159 – ָּדָצּה ְּכמֹו ְּדָעָצּה – A dácá szó ugyanaz, mint a döácá, –  ֶאָּלא ֶׁשְּמַקֵּצר ֶאת
 .csak annak egy rövidebb alakja – ְלׁשֹונוֹ 

ִּבְּבֵרכֹות  – ahol a víz folyt [:Jelentése] – ִּבְמרּוצֹות ַהַּמִים – .a vályúkba – ָּבְרָהִטים
אןְלַהְׁשקֹות ָׁשם ַהּצֹ  – ,a földbe vájt csatornákban – ָהֲעׂשּויֹות ָּבָאֶרץ  – ahol a juhokat 
itatják. 

 ָּבְרָהִטים ֲאֶׁשר ָּתֹבאןָ ַהֹּצאן ִלְׁשּתֹות – .ahová inni jönnek a juhok – ֲאֶׁשר ָּתֹבאןָ ְוגֹוֵמר
– A vályúkba, ahová inni jönnek a juhok, – ָׁשם ִהִּציג ַהַּמְקלֹות ְלֹנַכח ַהֹּצאן – oda állította 
a pálcákat, szemben a juhokkal. 

 A [nőstény] állat – ַהְּבֵהָמה רֹוָאה ֶאת ַהַּמְקלֹות – .hogy foganjanak – ַוֵּיַחְמָנה
meglátja a pálcákat, –  ְָוִהיא ִנְרַּתַעת ַלֲאחֹוֶריה – hátrahőköl, – ְוַהָּזָכר רֹוְבָעּה – mire aztán a 
hím párosodik vele, –  ְֹויֹוֶלֶדת ַּכּיֹוֵצא בו – a nőstény meg [később] ellik valamilyen 
hasonló [utódot].160 – ַרִּבי הֹוַׁשְעָיא אֹוֵמר –Hosájá rabbi azt mondja: –  ַהַּמִים ַנֲעִׂשין ֶזַרע
א ָהיּו ְצִריכֹות  – ,A víz [csodálatosmód] spermává változott a méhükben – ִּבְמֵעיֶהן ְו
 ,És ez [értendő az alatt – ְוֶזהּו ַוֵּיַחְמָנה ְוגֹוֵמר – .s [így] nem volt szükségük hímre – ְלָזָכר
hogy] ַוֵּיַחְמָנה (vájéchámná)161, stb. 

 
 )לט, בראשית ל(. ַוֵּתַלְדןָ ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְטֻלִאים ,ַוֶּיֱחמּו ַהֹּצאן ֶאל ַהַּמְקלֹות

...és a juhok fogantak a pálcák előtt és ellettek csíkosakat, pettyeseket 
és foltosokat. (1Mózes 30:39.) 

 a pálcák [:Jelentése] – ֶאל ַמְראֹות ַהַּמְקלֹות – .a pálcák előtt – ֶאל ַהַּמְקלֹות
kinézete szerint. 

 Mások voltak azon a helyen,162 – ְמֻׁשִּנים ִּבְמקֹום ֲעֵקָדָתן – .csíkosakat – ֲעֻקִּדים
ahol meg szokták kötni őket, – ֵהם ַקְרֻסֵּלי ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם – [azaz] mellső és hátsó lábuk 
bokáján.163 

 
א  ,ְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב ַוִּיֵּתן ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָעֹקד ְוָכל חּום ְּבֹצאן ָלָבן ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו ְו

 )מ, בראשית ל(. אן ָלָבןָׁשָתם ַעל צֹ 

És elkülönítette Jákob a bárányokat és fordította a juhok arcát a csíkos 
és minden sötétszínű felé Lábán nyájában; és a maga nyáját külön 
helyezte és nem helyezte azokat Lábán juhaihoz. (1Mózes 30:40.) 

                                                 
159 Chulin 93b. 
160 Vagyis foltosat és pettyeset, mint amilyenek a pálcák voltak. 
161 A Gur Árje magyarázata szerint a ַוֵּיַחְמָנה (vájéchámná) alak a hímnemű ֵיַחמּו (jéchámu) 

és a nőnemű  ֵַחְמָנהּת  (téchámná) kombinációja, ily módon utalva erre a csodára. 
162 Vagyis azon a testrészükön. 
163 Lásd a 22:9-hez írt Rási-kommentárt. 
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בְוַהְּכָׂשִבים ִהְפִריד ַיֲעקֹ   – És elkülönítette Jákob a bárányokat. –  ַהּנֹוָלִדים
 ִהְבִּדיל ְוִהְפִריׁש ְלַעְצָמן – Azokat, amelyek foltosan és pettyesen születtek – ֲעֻקִּדים ּוְנֻקִּדים
– elkülönítette és különválasztotta, –  ְֹוָעָׂשה אֹוָתן ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדו – és külön csoportokat 
képezett belőlük, – ְוהֹוִלי אֹותֹו ָהֵעֶדר ֶהָעֹקד ִלְפֵני ַהֹּצאן – majd a csíkos csoportot a nyáj 
élére vezette, – ּוְפֵני ַהֹּצאן ַההֹוְלכֹות ַאֲחֵריֶהם – minélfogva a mögöttük haladó juhok 
arca – צֹופֹות ֲאֵליֶהם – feléjük nézett. –  ֶָאַמרְוֶזהּו ׁש  – Ez a jelentése annak, ami [a 
versben] elhangzik: – ַוִּיֵּתן ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָעֹקד – „és fordította a juhok arcát a csíkos… 
felé,” – ֶׁשָהיּו ְּפֵני ַהֹּצאן ֶאל ָהֲעֻקִּדים – hogy a juhok arccal a csíkos – ְוֶאל ָּכל חּום ֶׁשָּמָצא – 
és minden [olyan] sötétszínű [állat] felé legyenek, – ְּבֹצאן ָלָבן – amelyeket Lábán 
nyájában talált.164 

 Amint – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי – .és a maga nyáját külön helyezte – ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים
azt [előzőleg] már elmagyaráztam. 

 
ְלַיְחֵמָּנה  ,רֹות ְוָׂשם ַיֲעֹקב ֶאת ַהַּמְקלֹות ְלֵעיֵני ַהֹּצאן ָּבֳרָהִטיםְוָהָיה ְּבָכל ַיֵחם ַהֹּצאן ַהְמֻקּׁשָ 

 )מא, בראשית ל(. ַּבַּמְקלֹות

És történt, hogy valahányszor fogamzottak a fejlettebb juhok, akkor 
odatette Jákob a pálcákat a juhok szemei elé a vályúkba, hogy a pálcák 
között fogamzzanak. (1Mózes 30:41.) 

 Onkelosz fordításában [mövákrátá] – ְּכַתְרּגּומֹו ַהְּבִכירֹות – .fejlettebb – ַהְמֻקָּׁשרֹות
– a korán ellők. – ְוֵאין לֹו ֵעד ַּבִּמְקָרא – Én mindazonáltal nem találom ennek 
bizonyítékát a Szentírásban. –  ֹּוְמַנֵחם ִחְּברו – Menáchem165 [a kosrim illetve keser 
szóval] hozza összefüggésbe: – ִעם ֲאִחיתֹוֶפל ַּבּקֹוְׁשִרים – „Áchitófel is az összeesküvők 
között van”166 – ַוְיִהי ַהֶּקֶׁשר ַאִּמיץ – [és] „Az összeesküvés pedig erősödött.”167 –  אֹוָתן
 – ,azok [a juhok,] amelyek összepárosodtak [:Jelentése versünkben] – ַהִּמְתַקְּׁשרֹות ַיַחד
 hogy siettessék terhességüket.168 – ְלַמֵהר ִעּבּוָרן

 
א ָיִׂשים  )מב, בראשית ל(. ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהְּקֻׁשִרים ְלַיֲעֹקב ,ּוְבַהֲעִטיף ַהֹּצאן 

De ha késtek a juhok, nem tette oda; így lettek a későn ellettek Lábáné, 
a koraiak Jákobé. (1Mózes 30:42.) 

                                                 
164 A Rásihoz fűzött kommentárok a következő problémával küszködnek: Hát Lábán nem 

távolította-e el a maga számára az összes sötétszínű állatot (lásd a 35. verset)? Mizrachi 
kifejti, hogy a חּום ְּבֹצאן (chum böcon) itt a sötétszínű kecskékre vonatkozik, Lábán 
viszont csupán a sötétszínű juhokat távolította el a nyájból. 

165 Tizedik századi lexikográfus, a Máchberet szerzője. 
166 2Sámuel 15:31. 
167 Uo. 15:12. 
168 Azaz ellésük idejét. 
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 ,Egy kifejezés – ְלׁשֹון ִאחּור – .De ha késtek voltak [a juhok] – ּוְבַהֲעִטיף
amely késést, késedelmet jelent, – ְּכַתְרּגּומֹו ּוְבַלִּקיׁשּות – ahogyan Onkelosz is fordítja: 
uvlákisut. –  ֹּוְמַנֵחם ִחְּברו – Menáchem [a ַהַּמֲעָטפֹות (vöhámáátáfot) szóval] hozza 
összefüggésbe: – ַהַּמֲחָלצֹות ְוַהַּמֲעָטפֹות –„ a díszruhákat, köpenyeket,”169 –  ְלשֹון ֲעִטיַפת
ֹוָרן ְוַצְמָרןְּכלֹוַמר ִמְתַעְּטפֹות ְּבע – ;egy ruhadarabba burkolózni” értelemben„ – ְּכסּות  – itt 
[pedig] olyan értelemben [szerepel], hogy beburkolja őket170 a bőrük és a gyapjuk, – 
 így nem vágynak arra, hogy a hímek melegítsék – ְוֵאיָנן ִמְתַאּוֹות ְלִהְתַיֵחם ַעל ְיֵדי ַהְּזָכִרים
őket. 

 
, בראשית ל(. ֹו ֹצאן ַרּבֹות ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחֹמִריםַוְיִהי ל ,ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד

 )מג

És gyarapodott a férfiú igen nagyon, és voltak nagy nyájai, szolgái és 
szolgálóleányai, tevéi és szamarai. (1Mózes 30:43.) 

ּבֹותַר  A] – ָּפרֹות ְוָרבֹות – nagy nyájai.171 – ֹצאן ַרּבֹות  (rábot) itt azt jelenti,] hogy 
szaporák – יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ֹצאן – és jobban szaporodnak, mint más juhok. 

 Jó – מֹוֵכר ֹצאנֹו ְּבָדִמים ְיָקִרים – szolgái és szolgálóleányai.172 – ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים
áron eladott juhaiból, – ְולֹוֵקח לֹו ָּכל ֵאֶּלה – és [annak azok árából] vette mindezeket. 

 
ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל  ,ַוִּיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ְבֵני ָלָבן ֵלאֹמר ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלָאִבינּו

 )א, בראשית לא(. ַהָּכֹבד ַהֶּזה

És meghallotta Lábán fiainak szavait, akik azt mondták: „Jákob elvett 
mindent, ami az atyánké s abból, ami atyánké volt, szerezte ezt az egész 
gazdagságot”. (1Mózes 31:1.) 

 a [(vájáász)ַוַּיַעׂש  a] gyűjtötte, mint [:A jelentése itt] – ָּכַנס ְּכמוֹ  – .szerezte – ָעָׂשה
 sereget gyűjtött és megverte az ámálékitákat”173„ – ַוַּיַעׂש ַחִיל ַוַּי ֶאת ֲעָמֵלק –
[szövegrészben]. 

 
 )ב, בראשית לא(. ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ,ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ֶאת ְּפֵני ָלָבן

És látta Jákob Lábán arcát, hogy íme nem olyan őhozzá, mint tegnap 
tegnapelőtt. (1Mózes 31:2.) 

                                                 
169 Jesájá 3:22. 
170 Azaz a nőstény juhokat. 
171 A ַרּבֹות (rábot) ebben az esetben nem azt jelenti, hogy sok. 
172 Eddig az elbeszélés csupán a juhok szaporodásával foglalkozott. Honnét kerültek 

egyszeriben szolgái, tevéi és szamarai? 
173 1Sámuel 14:48. 
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  )ג, בראשית לא(. ְוֶאְהֶיה ִעָּמ ,ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ַיֲעֹקב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי ּוְלמֹוַלְדֶּת

És szólt az Örökkévaló Jákobhoz: „Térj vissza atyáid országába és 
szülőföldedre és én veled leszek”. (1Mózes 31:3.) 

 És ott – ְוָׁשם ֶאְהֶיה ִעָּמ – .Térj vissza atyáid országába – ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי
én veled leszek. – ֲאָבל ְּבעֹוְד ְמֻחָּבר ַלָּטֵמא – Ám mindaddig, amíg a tisztátalan 
[személlyel, azaz Lábánnal] érintkezel, – ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשרֹות ְׁשִכיָנִתי ָעֶלי – nem 
lehetséges Isteni Jelenlétemet rajtad nyugtatnom. 

 
 )ד, בראשית לא(. ַהָּׂשֶדה ֶאל ֹצאנוֹ  ,ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה

És Jákob elküldött érte és hívatta Ráchelt és Leát a mezőre nyájához. 
(1Mózes 31:4.) 

 – ְלָרֵחל ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכ ְלֵלָאה – ...hívatta Ráchelt és Leát… – ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה
Először Ráchelt, majd Leát, – ֶׁשִהיא ָהְיָתה ֲעֶקֶרת ַהַּבִית – mivel ő (Ráchel) volt az 
elsődleges feleség, – ֶׁשִּבְׁשִביָלּה – hisz miatta – ִנְזַּדֵּוג ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן – lett Jákob Lábán 
veje. – ְוַאף ָּבֶניָה ֶׁשל ֵלָאה מֹוִדים ַּבָּדָבר – Még Lea leszármazottai is elismerik ezt [azt, 
hogy Ráchel volt Jákob elsődleges felesége], – ֶׁשֲהֵרי ֹּבַעז ּוֵבית ִּדינֹו ִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה – mert 
Boáz és udvara, akik Jehuda (Lea egyik fia) törzséből származtak, – אֹוְמִרים – [is] azt 
mondják: – ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה – „Mint Ráchel és Lea, – ֲאֶׁשר ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם ְוגֹוֵמר – akik ketten 
építették föl, ...”,174 – ִהְקִּדימּו ָרֵחל ְלֵלָאה – Ráchelt Lea előtt említve. 

 
ֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי ,ֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתֹמל ִׁשְלֹׁשםַוֹּיאֶמר ָלֶהן ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת ּפְ  . ֵוא

 )ה, בראשית לא(

És mondta nekik: Én látom atyátok arcát, hogy nem olyan hozzám, mint 
tegnap tegnapelőtt; de atyám Istene velem volt. (1Mózes 31:5.) 

 
 )ו, בראשית לא(. ִּכי ְּבָכל ֹּכִחי ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן ,ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן

Ti pedig tudjátok, hogy teljes erőmmel szolgáltam atyátokat. (1Mózes 
31:6.) 

 
ִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי ,ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים א ְנָתנֹו ֱא בראשית (. ְו

 )ז ,לא

                                                 
174 Rút könyve 4:11. 
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Atyátok azonban megcsalt engem és megváltoztatta béremet tízszer, de 
Isten nem engedte, hogy velem rosszat tegyen. (1Mózes 31:7.) 

 monim [Minden egyes] – ֵאין מֹוִנים ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה – .tízszer – ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים
[„számolás”] nem kevesebb mitn tizet [jelent].175 

ְּכַלל ַהֶחְׁשּבֹון ְוֵהן  – ”,Ez azt jelenti „összesen – ְלׁשֹון ְסכּום – .szer[tíz] – מֹוִנים
 Ebből – ָלַמְדנּו – a végösszeget, amely tízes [csoportokból áll].176 [vagyis] – ֲעִׂשיִרּיֹות
tehát az derül ki számunkra, – ְפָעִמים ֶׁשֶהֱחִליף ְּתָנאֹו ֵמָאה  – hogy [Lábán] százszor 
változtatta meg a feltételeit. 

 
ְוִאם ֹּכה ֹיאַמר ֲעֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר  ,ִאם ֹּכה ֹיאַמר ְנֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר ְוָיְלדּו ָכל ַהֹּצאן ְנֻקִּדים

 )ח, בראשית לא(. ְוָיְלדּו ָכל ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים

Ha így szólt: A pöttyösek legyenek a béred, akkor ellettek mind a juhok 
pöttyöst; ha pedig így szólt: A tarkalábúak legyenek a béred, akkor 
ellettek mind a juhok tarkalábúakat. (1Mózes 31:8.) 

 
ִהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי  )ט, בראשית לא(. ַוַּיֵּצל ֱא

És elvette Isten atyátok nyáját és nekem adta. (1Mózes 31:9.) 

 
ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים  ,ַוְיִהי ְּבֵעת ַיֵחם ַהֹּצאן ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ַּבֲחלֹום

 )י, בראשית לא(. ּוְבֻרִּדים

És történt, hogy amikor a juhok fogamzottak, fölemeltem szememet és 
álmot láttam, és íme a bakok, melyek felhágnak a juhokra, csíkosak, 
pettyesek és foltosak. (1Mózes 31:10.) 

 Noha Lábán – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִּדיָלם ָלָבן ּכָֻּלם – .íme a bakok – ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים
mindnyájukat elkülönítette, –  א ִיְתַעְּברּו ַהֹּצאן ֻּדְגָמָתןֶׁש  – nehogy az anyajuhok 
hozzájuk hasonlókat foganjanak, – ָהיּו ַהַּמְלָאִכים ְמִביִאין אֹוָתן ֵמֵעֶדר – ám az angyalok 
mindig elhozták őket a nyájból, – ַהָּמסּור ְּבַיד ְּבֵני ָלָבן – amely Lábán fiainak őrizetére 
volt bízva, – ָלֵעֶדר ֶׁשְּבַיד ַיֲעֹקב – ahhoz a nyájhoz, amelyet Jákob felügyelt.177 

                                                 
175 Vagyis az ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים (ászeret monim) tízszer tizet, azaz százat jelent. 
176 A Gur Árje elmagyarázza, hogy a מֹוִנים (monim) szó szerint azt jelenti: „számolások,” s 

ezt a tízes számrendszerben a tíz képviseli, tekintve, hogy minden számolásunk 
lényegében tízig tart, hiszen utána újra egytől folytatjuk. 

177 Rási feltételezi, hogy ezek a foltos kosok nem lehettek azok, amelyek Jákob birtokában 
születtek, hiszen az nem lett volna újság Jákob feleségei számára. Így tehát Jákob 
nyilván azokra a kosokra utal, amelyek csoda folytán kerültek nyájához. 
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 – ,Onkelosz úgy fordítja: ufácichin – ְּכַתְרּגּומֹו ּוַפִּציִחין – .és foltosak – ּוְבֻרִּדים
ד ְּבַלַעז"פיישי  – ófranciául peised. – חּוט ֶׁשל ָלָבן ַמִּקיף ֶאת ּגּופֹו ָסִביב – Egy fehér sáv 

övezte a testüket, – ַוֲחַבְרּבֹוֶרת ֶׁשּלֹו ְּפתּוָחה ּוְמֻפֶּלֶׁשת – és a foltok, [amelyek a sávot 
alkották,] nyitottak voltak178 –  ִֹמּזֹו ֶאל זו – s egyikből a másikba179 folytak át. –  ְוֵאין ִלי
 nem tudom alátámasztani a Szentírás [Ezt a magyarázatot] – ְלָהִביא ֵעד ִמן ַהִּמְקָרא
alapján. 

 
ִהים ַּבֲחלֹום ַיֲעֹקב  )יא, בראשית לא(. ָוֹאַמר ִהֵּנִני ,ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ַמְלַא ָהֱא

És mondta nekem Isten angyala álomban: Jákob! És én mondtam: Itt 
vagyok. (1Mózes 31:11.) 

 
ִּכי ָרִאיִתי ֵאת  ,ּוְרֵאה ָּכל ָהַעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ַוֹּיאֶמר ָׂשא ָנא ֵעיֶני
 )יב, בראשית לא(. ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה ָּל

És mondta: Vesd csak fel szemeidet és látta mind a bakok, melyek 
fölmennek a juhokra, tarkalábúak, pöttyösök és foltosak, mert láttam 
mindazt, amit Lábán veled tesz. (1Mózes 31:12.) 

 
ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ  ,ָאֹנִכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר

 )יג, בראשית לא(. ַהֹּזאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּת

Én vagyok Bét-Él Istene, ahol fölkentél oszlopot, ahol nekem fogadást 
tettél; most kelj föl, menj el ez országból és térj vissza szülőfölded 
országába”. (1Mózes 31:13.) 

 ugyanaz, mint az Él Bét [Ez] – ְּכמֹו ֵאל ֵּבית ֵאל – .Bét-Él Istene – ָהֵאל ֵּבית ֵאל
Él), –  ַא ְיֵתָרה"הֵ ה  – a ה [prefixum] ugyanis fölösleges.180 – ְוֶדֶר ִמְקָראֹות ְלַדֵּבר ֵּכן – 
Megszokott dolog, hogy a Szentírás így fejezze ki magát, –  ְּכמֹו ִּכי ַאֶּתם ָּבִאים ֶאל ָהָאֶרץ
 .akárcsak a „Midőn bementek Kánaán országába”181 [szövegrészben] – ְּכָנַען

 Ez megkülönböztetettségre és – ְלׁשֹון ִרּבּוי ּוְגֻדָּלה – .ahol fölkentél – ָמַׁשְחָּת ָּׁשם
nagyságra utal, – ְּכֶׁשִּנְמָׁשח ַלַּמְלכּות – egy király felkenéséhez hasonlóra. –  ָּכ ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן

                                                 
178 Vagyis a fehér sáv tökéletesen töretlen volt, mert a foltok egymásba „nyíltak”. 
179 Azaz egymásba. 
180 A szmichut [birtokos] alakban a főnév nem kap ַהָּידּועַ ' ה  (hé hájödiá)-t [határozott 

névelőt jelölő ה-t]. 
181 4Mózes 34:2. A ָהָאֶרץ (háárec) ה-je itt is fölösleges. 
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 hogy fel – ִלְהיֹות ְמׁשּוָחה ַלִּמְזֵּבחַ  – Hasonlóan: „és olajat öntött tetejére,”182 – ַעל ֹראָׁשּה
legyen kenve, akár egy oltár.183 

 És – ְוָצִרי ַאָּתה ְלַׁשְּלמוֹ  – ahol nekem fogadást tettél.184 – ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי
teljesítened is kell azt, – ִהים  mivel azt mondtad, Isten háza lesz – ֶׁשָאַמְרָּת ִיְהֶיה ֵּבית ֱא
az185, – ֶׁשַּתְקִריב ָׁשם ָקְרָּבנֹות – [arra utalva,] hogy áldozatokat fogsz ott bemutatni.186 

 
 )יד, בראשית לא(. ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית ָאִבינּו ,ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה לוֹ 

És Ráchel és Lea felelt és mondta neki: „Van-e még részünk és 
örökségünk atyánk házában? (1Mózes 31:14.) 

 Miért is akadályoznánk meg – ָלָּמה ְנַעֵּכב ַעל ָיְד ִמָּלׁשּוב – ?Van-e még – ַהעֹוד ָלנּו
abban, hogy visszatérj? – ְּכלּום ָאנּו ְמַיֲחלֹות ִליַרׁש – Reménykedhetünk-e, hogy 
örökölünk – ְּבִנְכֵסי ָאִבינּו ְּכלּום – bármit is atyánk vagyonából – ֵּבין ַהְּזָכִרים – 
[családjának] férfitagjai között? 

 
 )טו, בראשית לא(. ַוֹּיאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת ַּכְסֵּפנּו ,ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו ִּכי ְמָכָרנּו

Nem tart-e idegeneknek bennünket? Mert eladott bennünket és 
elköltötte pénzünket. (1Mózes 31:15.) 

ֲאִפּלּו ְּבָׁשָעה  – ?Nem tart-e idegeneknek bennünket – ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לוֹ 
 hogy az ember – ָלֵתת ְנדּוְנָיא ִלְבנֹוָתיו – ,Még akkor is, amikor szokás – ֶׁשֶּדֶר ְּבֵני ָאָדם
hozományt adjon a lányaival – ִּבְׁשַעת ִנּׂשּוִאין – férjhezmenetelük alkalmával, –  ָנַהג
ִּכי ְמָכָרנּו ְל  – ,ő (az apánk) úgy viselkedett velünk, mint idegenekkel – ִעָּמנּו ְּכָנְכִרּיֹות
 .mivel munkádért fizetett bér gyanánt adott minket neked – ִּבְׂשַכר ַהְּפֻעָּלה

 Mert visszatartotta a – ֶׁשִעֵּכב ְּדֵמי ְׂשַכר ְּפֻעָּלְת – .pénzünket… – ֶאת ַּכְסֵּפנּו
munkádért járó bért187. 

 
ִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ִהים אֵ  ,ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא ֶלי ְוַעָּתה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא

 )טז, בראשית לא(. ֲעֵׂשה

                                                 
182 1Mózes 28:18. 
183 Megkülönböztetve és naggyá téve azt Isten szolgálatára. 
184 Mi a jelentősége annak, hogy Jákob fogadást tett ott? 
185 Uo. 28:22. 
186 És Én ezért utasítalak, hogy térj vissza oda. 
187 Vagyis a bért azért a hat évért, amelyet ledolgoztál azon a tizennégy éven kívül, amelyet 

értünk dolgoztál. 
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Mert mindaz a gazdagság, amit Isten atyánktól elvett, a miénk és a mi 
gyermekeinké. Most tehát tedd meg mindazt, amit Isten neked 
mondott”. (1Mózes 31:16.) 

ְלׁשֹון ֶאָּלאִּכי ֶזה ְמַׁשֵּמׁש ּבִ  – .Mert mindaz a gazdagság – ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר  – A ki itt 
„csak/csupán” értelemben szerepel, – ְּכלֹוַמר – mintha azt mondanák: –  ִמֶּׁשל ָאִבינּו
ֶאָּלא ַמה ֶּׁשִהִּציל ַהָּקדֹוׁש  – ,Nekünk semmink sincs atyánk [vagyonából]„ – ֵאין ָלנּו ְּכלּום
 az a [csak] – ֶׁשָּלנּו הּוא – ,csak az, amit Isten megmentett atyánktól – ָּברּו הּוא ֵמָאִבינּו
miénk.”188 

ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון  – .azt jelenti: Isten elkülönített [hicil] – ְלׁשֹון ִהְפִריׁש – .elvett – ִהִּציל
ְפָרָׁשהְלׁשֹון הַ  – Hasonlóan a hácálá minden alakja a Szentírásban – ַהָּצָלה ֶׁשַּבִּמְקָרא  – 
az elkülönítés jelentésével bír, – ֶׁשַּמְפִריׁשֹו ִמן ָהָרָעה ּוִמן ָהאֹוֵיב – mivel [Isten] elkülöníti 
őt, [a megmentettet,] a rossztól vagy az ellenségtől. 

 
  )יז, בראשית לא(. ַוִּיָּׂשא ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים ,ַוָּיָקם ַיֲעֹקב

És fölkelt most Jákob, és feltette gyermekeit és feleségeit a tevékre. 
(1Mózes 31:17.) 

 A – ִהְקִּדים ְזָכִרים ִלְנֵקבֹות – ...gyermekeit és feleségeit… – ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו
fiúkat előbbre vette, mint a nőket, –  ִָריםְוֵעָׂשו ִהְקִּדים ְנֵקבֹות ִלְזכ  – míg ellenben Ézsau a 
nőket vette a fiúk elé, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van: – ַוִּיַקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו ְוגֹוֵמר – 
„És Ézsau vette feleségeit, fiait...”.189 

 
ָלבֹוא ֶאל  ,נֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרםַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְקֵנה ִקְניָ 

 )יח, בראשית לא(. ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען

Elhajtotta minden jószágát és minden szerzeményét, amit szerzett - a 
jószágáért vásárolt vagyonát, amelyet Paddan-Arámban szerzett -, hogy 
elmenjen apjához, Izsákhoz Kánaán földjére. (1Mózes 31:18.) 

 [:Jelentése] – ַמה ֶּׁשָּקָנה ִמֹּצאנוֹ  – .a jószágáért vásárolt vagyonát – ִמְקֵנה ִקְנָינוֹ 
azt, amelyet juhaiért [cserébe] szerzett: – ֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹות ּוְגַמִּלים ַוֲחמֹוִרים – szolgákat, 
szolgálókat, tevéket és szamarakat. 

 
 )יט, בראשית לא(. ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר ְלָאִביהָ  ,ְוָלָבן ָהַל ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנוֹ 

Lábán elment, hogy megnyírja juhait, azonközben Ráchel ellopta 
atyjának teráfjait. (1Mózes 31:19.) 

                                                 
188 A 16. vers lényegében a 14. versben megkezdett gondolatot folytatja: „„Van-e még 

részünk és örökségünk…?” 
189 1Mózes 36:6.  
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 ,[Azokat a juhokat] – ֶׁשָּנַתן ְּבַיד ָּבָניו – hogy megnyírja juhait.190 – ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנוֹ 
amelyet fiai őrizetére hagyott. – ֶׁשת ָיִמים ֵּבינֹו ּוֵבין  – Ez háromnapi út [volt] – ֶּדֶר ְׁש
 .közte és Jákob között – ַיֲעֹקב

 – .azonközben Ráchel ellopta [atyjának] teráfjait – ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים
 Azzal a szándékkal, hogy eltávolítsa atyját a – ְלַהְפִריׁש ֶאת ָאִביָה ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ִנְתַּכְּוָנה
bálványimádástól.191 

 
 )כ, בראשית לא(. ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח הּוא ,ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי

És meglopta Jákob az arámi Lábán szívét, mivelhogy nem adta tudtára, 
hogy szökni akar. (1Mózes 31:20.) 

 
 )כא, בראשית לא(. ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד ,ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיָקם ַוַּיֲעֹבר ֶאת ַהָּנָהר

És elszökött ő és mindene, amije volt; fölkerekedett és átvonult a 
folyamon és fordította arcát Gileád hegye felé. (1Mózes 31:21.) 

 
  )כב, בראשית לא(. ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב ,ַוּיַֻּגד ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי

Harmadnapra tudtára adták Lábánnak, hogy Jákob elmenekült. (1Mózes 
31:22.) 

יִׁשיַּבּיֹום ַהְּׁשלִ   – Harmadnapra. – ֶׁשת ָיִמים ָהָיה ֵּביֵניֶהם  Mivel – ֶׁשֲהֵרי ֶּדֶר ְׁש
háromnapi távolság volt közöttük. 

 
, בראשית לא(. ַוַּיְדֵּבק ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד ,ַוִּיַּקח ֶאת ֶאָחיו ִעּמֹו ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו ֶּדֶר ִׁשְבַעת ָיִמים

 )כג

És ő magával vitte testvéreit és üldözte őt hét napnyi úton és utolérte 
Gileád hegyénél. (1Mózes 31:23.) 

 .a rokonait [Vagyis] – ְקרֹוָביו – .testvéreit – ֶאת ֶאָחיו
ָשה ָיִמים – hét napnyi úton.192 – ֶּדֶר ִׁשְבַעת ָיִמים  A teljes három – ָּכל אֹוָתן ְׁש

nap alatt, – ֶׁשָהַל ַהַּמִּגיד ְלַהִּגיד ְלָלָבן – amely ahhoz kellett, hogy a hírvivő [elérje és] 
értesítse Lábánt, –  ָֹהַל ַיֲעֹקב ְלַדְרּכו – Jákob folytatta útját. –  ִנְמָצא ַיֲעֹקב ָרחֹוק ִמָּלָבן ִׁשָּׁשה
 ּוַבְּׁשִביִעי ִהִּׂשיגֹו ָלָבן – .Következésképp Jákob hatnapi távolságra volt Lábántól – ָיִמים
– És a hetedik [napon] Lábán utolérte őt. – ָלַמְדנּו – [Ebből tehát] arra 

                                                 
190 Ez majd magyarázatot ad arra, miért telt el három nap, míg Lábán felfedezte, hogy 

nincsenek meg a bálványai. 
191 Semmilyen egyéb megfontolásból nem lett volna hajlandó lopni. 
192 Miért tartott ilyen sokáig? 
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következtethetünk, – ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָהַל ַיֲעֹקב ְּבִׁשְבָעה ָיִמים – hogy a teljes utat, amelyet 
Jákob hét nap alatt tett meg193, – ָהַל ָלָבן ְּביֹום ֶאָחד – Lábán egy nap alatt 
megtette194 – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו ֶּדֶר ִׁשְבַעת ָיִמים – „és üldözte őt 
hét napnyi úton,” – א ֶנֱאַמר ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו  ִֹשְבַעת ָיִמים  és nem azt olvassuk, hogy – ְו
hétnapig üldözte őt). 

 
ם ַהָּלְיָלה ִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲח ַוֹּיאֶמר לֹו ִהָּׁשֶמר ְל ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד  ,ַוָּיֹבא ֱא

 )כד, בראשית לא(. ָרע

És Isten eljött az arámi Lábánhoz éjjeli álmában és mondta neki: 
„Őrizkedjél, hogy ne beszélj Jákobhoz se jót, se rosszat!” (1Mózes 31:24.) 

 Minden olyan – ָּכל טֹוָבָתן ֶׁשל ְרָׁשִעים – se jót, se rosszat.195 – ִמּטֹוב ַעד ָרע
dolog, amelyet a gonoszak jónak tartanak, – ָרָעה ִהיא ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים – az rossz az 
igazaknak. 

 
בראשית (. ְוַיֲעֹקב ָּתַקע ֶאת ָאֳהלֹו ָּבָהר ְוָלָבן ָּתַקע ֶאת ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד ,ֶאת ַיֲעֹקב ַוַּיֵּׂשג ָלָבן

 )כה, לא

És elérte Lábán Jákobot; Jákob felütötte sátorát a hegyen és Lábán 
felütötte az ő rokonaival Gileád hegyén. (1Mózes 31:25.) 

 
, בראשית לא(. ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב ,ֲעֹקב ֶמה ָעִׂשיָת ַוִּתְגֹנב ֶאת ְלָבִביַוֹּיאֶמר ָלָבן ְליַ 

 )כו

És szólt Lábán Jákobhoz: „Mit tettél, hogy észrevétlenül elmentél és 
elvitted leányaimat, mint a kard foglyait? (1Mózes 31:26.) 

 A – ָּכל ַחִיל ַהָּבא ַלִּמְלָחָמה ָקרּוי ֶחֶרב – mint a kard foglyait.196 – ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב
háborúba vonuló sereget nevezik „kard”-nak. 

 
א ִהַּגְדָּת ִּלי ָוֲאַׁשֵּלֲח ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור ,ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח ַוִּתְגֹנב ֹאִתי . ְו

 )כז, בראשית לא(

                                                 
193 Vagyis azt a Jákob által megtett távolságot, amely hétnapi járóföldre távolította el 

Lábántól. 
194 Lábán Jákob elindulásának negyednapján érte utol Jákobot. Jákobnak ugyanis 

háromnapnyi kezdeti előnye volt. 
195 Jót miért nem szabad mondania? 
196 De hisz a kard öl, és nem foglyul ejt. 
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Miért menekültél el titkon és raboltál meg engem? Nem adtad tudtomra, 
hogy elbocsáthattalak volna örömmel és énekkel, dobszóval és hárfával! 
(1Mózes 31:27.) 

 [:Jelentése] – ָּגַנְבָּת ֶאת ַּדְעִּתי – .és raboltál meg engem – ַוִּתְגֹנב אֹוִתי
Megloptad az elmém [azaz félrevezettél engem]. 

 
א ְנַטְׁשַּתִני ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי  )כח, בראשית לא(. ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשוֹ  ,ְו

És nem engedted hogy megcsókoljam fiaimat és leányaimat; ezúttal 
balgául cselekedtél. (1Mózes 31:28.) 

 
ֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהָּׁשֶמר ְל ִמַּדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב  ,ת ִעָּמֶכם ָרעֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשוֹ  ֵוא

 )כט, בראשית לא(. ִמּטֹוב ַעד ָרע

Volna erőm hozzá, hogy rosszat tegyek veletek; de atyád Istene szólt 
hozzám tegnap éjjel, mondván: Őrizkedjél, hogy ne szólj Jákobhoz se 
jót, se rosszat! (1Mózes 31:29.) 

 Van erőm és [:Jelentése] – ֵיׁש ֹּכַח ְוַחִיל ְּבָיִדי – .Volna erőm hozzá – ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי
hatalmam ahhoz, – ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע – hogy rosszat tegyek veled. –  ְוָכל ֵאל ֶׁשהּוא ְלׁשֹון
ַעל ֵׁשם ִעּזּוז ְורֹוב  – ,Valahányszor a szent Él kifejezés szerepel [a Szentírásban] – ֹקֶדׁש
 .az mindig erőt és nagy hatalmat fejez ki – אֹוִנים הּוא

 
ָהי ,ְוַעָּתה ָה ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכֹסף ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִבי  )ל, בראשית לא(. ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱא

És most, mikor el akartál menni, mert vágyva vágytál atyád háza után: 
miért loptad el isteneimet?” (1Mózes 31:30.) 

 – .vágyakoztál [:nichszáftá azt jelenti] – ָחַמְדּתָ  – .vágyva vágytál – ִנְכַסְפָּתה
 – :számos [ilyetén használatára] van [példa] a Szentírásban [E szó] – ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ַּבִּמְקָרא
 [vagy] – ְלַמֲעֵׂשה ָיֶדי ִּתְכסֹוף – Sóvárog, sőt eleped a lelkem”197„ – ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי
„kívánkoznál kezed alkotása után.”198 

 
 )לא, בראשית לא(. ֹזל ֶאת ְּבנֹוֶתי ֵמִעִּמיִּכי ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתגְ  ,ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ְלָלָבן

És Jákob mondta Lábánnak: „Mivel féltem, azt gondoltam, hogy talán 
erőszakkal elrabolod tőlem leányaidat. (1Mózes 31:31.) 

                                                 
197 Zsoltárok 84:3. 
198 Jób 14:15. 
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 [Jákob Lábán] – ֱהִׁשיבֹו ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון – .Mivel féltem, stb – ִּכי ָיֵראִתי ְוגֹוֵמר
első [kérdésére] válaszolt elsőként, –  ֶֹׁשָאַמר לו – mivel [Lábán először] azt mondta 
neki: – ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבנֹוַתי ְוגֹוֵמר – „Elvitted leányaimat,”199 stb. 

 
א ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר ְל ָמה ִעָּמִדי ְוקַ  ֶהי  א ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי  ,ח ָלִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱא ְו

 )לב, בראשית לא(. ָרֵחל ְּגָנָבַתם

Akinél megtalálod isteneidet, az ne maradjon életben; testvéreink előtt 
ismerd fel, mid van nálam és vedd magadhoz”. Jákob nem tudta, hogy 
Ráchel lopta el azokat. (1Mózes 31:32.) 

הא ִיְחיֶ   – az ne maradjon életben. – ּוֵמאֹוָתּה ְקָלָלה – Ez az átok volt az oka 
annak, – ֵמָתה ָרֵחל ַּבֶּדֶר – hogy Ráchel meghalt az út során.200 

 .Vagyontárgyaid közül – ִמֶּׁשָּל – .van nálam – ָמה ִעָּמִדי
 

א ָמָצא ַוָּיֹבא ָלָבן ְּבֹאֶהל ַיֲעֹקב ּוְבֹאֶהל ֵלָאה ַוֵּיֵצא ֵמֹאֶהל ֵלָאה ַוָּיֹבא  ,ּוְבֹאֶהל ְׁשֵּתי ָהֲאָמֹהת ְו
 )לג, בראשית לא(. ְּבֹאֶהל ָרֵחל

És Lábán bement Jákob sátrába, Lea sátrába és a két szolgáló sátrába, 
de nem találta; kiment Lea sátrából és bement Ráchel sátrába. (1Mózes 
31:33.) 

ֹאֶהל ַיֲעֹקבּבְ   – …Jákob sátrába... – הּוא ֹאֶהל ָרֵחל – az ugyanaz, mint Ráchel 
sátra; – ֶׁשָהָיה ַיֲעֹקב ָּתִדיר ֶאְצָלּה – [azért nevezték így,] mert Jákob mindig vele 
(Ráchellel) volt. – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – Ugyanígy: – ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב – „…Ráchel, Jákob 
feleségének fiai”,201 – א ֶנֱאַמר  az összes többi [feleséggel] kapcsolatban nem – ּוְבֻכָּלן 
áll az, hogy: – ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב – „Jákob felesége” [jelezve, hogy legszeretettebb felesége 
Ráchel volt]. 

 – ְּכֶׁשָּיָצא ֵמֹאֶהל ֵלָאה – és bement Ráchel sátrába.202… – ַוָּיֹבא ְּבֹאֶהל ָרֵחל
Miután kilépett Lea sátrából, – ָחַזר לֹו ְלֹאֶהל ָרֵחל – visszatért Ráchel sátrába, –  קֹוֶדם
ְוָכל ָּכ  – .még mielőtt átkutatta volna a két szolgáló sátrát [is] – ֶׁשִחֵּפׂש ְּבֹאֶהל ָהֲאָמהֹות
 Mert – ְלִפי ֶׁשָהָיה ַמִּכיר ָּבּה – ?És miért [kutakodott] annyit [Ráchel sátrában] – ָלָּמה
olyannak ismerte meg [Ráchelt], – ֶׁשִהיא ַמְׁשְמָׁשִנית – mint aki mindenhez hozzányúl. 

 
א ַוְימַ  ,ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת ַהְּתָרִפים ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם ֵּׁשׁש ָלָבן ֶאת ָּכל ָהֹאֶהל ְו

 )לד, בראשית לא(. ָמָצא

                                                 
199 26. vers. 
200 Lásd 1Mózes 35:19. 
201 Uo. 46:19. 
202 De hát nem járt már egyszer Ráchel sátrában? Lásd az előző Rási-kommentárt. 
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Most Ráchel vette a teráfokat és betette a teve nyergébe és rájuk ült; és 
Lábán átkutatta az egész sátrat, de nem találta. (1Mózes 31:34.) 

ָסתֹותְלׁשֹון ָּכִרים ּוכְ  – .a teve nyergébe – ְּבַכר ַהָּגָמל  – Ugyanazt jelenti, mint [a 
kárim] a kárim uchszátot [„párnák és szőnyegek”203 kifejezésben]. –  ְּכַתְרּגּומֹו
ְוִהיא  – ,ahogyan Onkelosz fordítja: báávitá dögámlá [,Úgy értendő] – ַּבֲעִביָטא ְדַגְמָלא
ּוְבֵערּוִבין  – .ami egy párna formára kialakított nyeregzsák – ַמְרַּדַעת ָהֲעׂשּוָיה ְּכִמין ַּכר
 ávitin-nal vették)„ – ִהִּקיפּוָה ַּבֲעִביִטין – Az Éruvin [traktátus]ban azt találjuk:204 – ָׁשִנינּו
körül,” –  ַמִּליםגְ ְוֵהן ֲעִביֵטי  – azaz tevenyereg-zsákokkal, – ל ְּבַלַעז"בשטי  – ami 
ófranciául bastel. 

 
א  ,ַוֹּתאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָּפֶני ִּכי ֶדֶר ָנִׁשים ִלי ַוְיַחֵּפׂש ְו

 )לה, בראשית לא(. ָמָצא ֶאת ַהְּתָרִפים

És mondta atyjának: Ne keltsen haragot uram szemeiben, hogy nem 
bírok fölkelni előtted, mert a nők módja szerint van rajtam. És ő 
kutatott, de nem tatálta a bálványképeket. (1Mózes 31:35.) 

 
. ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ְלָלָבן ַמה ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי ,ַוִּיַחר ְלַיֲעֹקב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן

 )לו, בראשית לא(

És Jákob haragra gerjedt és perelt Lábánnal; szólt Jákob és mondta 
Lábánnak: „Mi a bűnöm, mi a vétkem, hogy így űzőbe vettél? (1Mózes 
31:36.) 

ְּכמֹו ַעל ֶהָהִרים  – ,üldöztél [:Jelentése] – ָרַדְפּתָ  – .hogy így űzőbe vettél – ָדַלְקּתָ 
 – mint [a dlákunu illetve a midlok] a „hegyeken hajszoltak bennünket”205 – ְּדָלֻקנּו
 .és a „a filiszteusok üldözéséből”206 [szövegrészekben] – ּוְכמֹו ִמְּדלֹוק ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִּתים

 
. יֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּווְ  ,ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה ָּמָצאָת ִמֹּכל ְּכֵלי ֵביֶת ִׂשים ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחי

 )לז, בראשית לא(

Hiszen átkutattad minden holmimat, mit találtál házad holmija közül? 
Tedd ide testvéreim és testvéreid elé, hogy döntsenek kettőnk között. 
(1Mózes 31:37.) 

                                                 
203 A kifejezés számos helyen olvasható a Talmudban, pl.: Sábát 127b. 
204 16a. 
205 Siralmak 4:19. 
206 1Sámuel 17:53. 
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 – .döntsék el, kinek van igaza [Azaz] – ִויָבְררּו ִעם ִמי ַהִּדין – .döntsenek – ְויֹוִכיחּו
ר ְּבַלַעז"אפרובי  – ófranciául aprover. 

 
א ִׁשֵּכלּו א ָאָכְלִּתי ,ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמ ְרֵחֶלי ְוִעֶּזי   )לח, בראשית לא(. ְוֵאיֵלי ֹצאְנ 

Húsz évig voltam nálad, birkáid és kecskéid nem vetéltek el és 
juhaidnak kosait nem ettem meg. (1Mózes 31:38.) 

א ִׁשֵּכלּו  – nem vetéltek el. – א ִהִּפילּו ִעּבּוָרם  – [Jelentése:] nem vetéltek el, – 
א ְתַׁשֵּכל – mint [a máskil] a „meddő méhet”207 – ְּכמֹו ֶרֶחם ַמְׁשִּכיל  és [a – ְּתַפֵּלט ָּפָרתֹו ְו
tösákél] a „tehene ellik, és nem vetél el”208 [szövegrészekben]. 

 Innét vezetik le azt [a – ִמַּכאן ָאְמרּו – .és juhaidnak kosait – ְוֵאיֵלי ֹצאְנ
Bölcsek], – ַאִיל ֶּבן יֹומֹו ָקרּוי ַאִיל – hogy [még] az egynapos kost is ájil-nak nevezik209, 
א ֵכן מַ  – ה ִּׁשְבחוֹ ֶׁשִאם   – másként miért lenne ez annyira dicséretes? – א ָאַכל  – ֵאיִלים 
[Vajon azt akarta volna ezzel mondani, hogy] kosokat ugyan nem evett, –  ֲאָבל
 ,Ha ez lenne a helyzet – ִאם ֵּכן ַּגְזָלן הּוא – ?bárányokat viszont igen – ְּכָבִׂשים ָאַכל
akkor tolvaj lenne.210 

 
א ֵהֵבאִתי ֵאֶלי ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה , בראשית לא(. ְּגנְֻבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה ,ְטֵרָפה 

 )לט

Amit a vadak széttéptek, nem vittem el hozzád, én viseltem a 
veszteséget, kezemtől követelted, amit elloptak nappal és amit elloptak 
éjjel. (1Mózes 31:39.) 

 [A vadak alatt] – ַעל ְיֵדי ֲאִרי ּוְזֵאב – .Amit a vadak széttéptek – ְטֵרָפה
oroszlánt vagy farkast [ért]. 

 Ugyanazt jelenti, mint [a – ְלׁשֹון – .én viseltem a veszteséget – ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה
jácháti] a –  ֹא ַיֲחִטיאקו ֵלַע ָּבֶאֶבן ֶאל ַהַּׂשֲעָרה ְו  – „hajszálpontosan tudtak parittyázni, 
sohasem hibáztak”211 – ֹמה ַחָּטִאים  az „én és fiam [vagy a chátájim] – ֲאִני ּוְבִני ְׁש
Salamon bűnrováson leszünk,”212 – ֲחֵסִרים – [ahol a chátájim valójában azt jelenti, 
hogy] hiányzók, eltűntek. – ָאֹנִכי ֲאַחְּסֶרָּנה – [Jákob lényegében azt mondta:] „Én 

                                                 
207 Hóseá 9:14. 
208 Jób 21:10. 
209 Azaz nem csupán a teljesen kifejlett, ivarérett kosokat illetik az ַאִיל (ájil) névvel. 
210 Nyilvánvaló tehát, hogy Jákob úgy értette: még a legkisebb juhot sem ette meg. Az ִילַא  

(ájil) tehát még a legfiatalabb kosra is utal. 
211 Bírák 20:16. 
212 1Királyok 1:21. 
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viseltem a veszteséget.213 – ִאם ָחְסָרה ָחְסָרה ִלי – Ha hiányzott [egy állat], az az én 
hiányom volt, – ֶׁשִּמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה – mivel rajtam követelted [hogy térítsem meg 
neked].” 

 – ַּתְרּגּומֹו ַּדֲהַות ָׁשְגָיא ִמִּמְנָיָנא – .én viseltem a veszteséget – ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה
Onkelosz fordításában: dáhávát ságjá miminjáná, – ֶׁשָהְיָתה ִנְפֶקֶדת ּוְמֻחֶּסֶרת – [vagyis] 
„az, amelyik hiányzott és hibádzott [az összlétszámból], – א ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש  – ְּכמֹו ְו
akárcsak [a nifkád] az „és nem hiányzik közülünk senki”214 [szövegrészben], – 
 .amelyet Onkelosz úgy fordít, hogy völo sögá [„nem hiányzott”] – ַּתְרּגּומֹו ְוָלא ְׁשָגא

ְּגנּוַבת  – .amit elloptak nappal és amit elloptak éjjel – ְּגנְֻבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה
 én mindenért – ַהֹּכל ִׁשַּלְמִּתי – ,Akár nappal lopták el, akár éjjel„ – יֹום אֹו ְּגנּוַבת ַלְיָלה
kárpótlást fizettem.” 

 ַרָּבִתי ַבּגֹוִים – ugyanaz, mint [A jud végződés] – ְּכמוֹ  – .elloptak [tőlem] – ְּגנְֻבִתי
– [a rábáti esetében] a „Nagy volt a népek között,”215 – ָׂשָרִתי ַּבְּמִדינֹות – [a száráti 
esetében] az „úrnő a tartományok között,”216 – ְמֵלֲאִתי ִמְׁשָּפט – [a möléáti esetében] 
a „telve volt a jog uralmával”217 – אֹוַהְבִּתי ָלדּוׁש – [vagy az ohávti esetében] a „szeret 
gabonát nyomtatni”218 [szövegrészekben]. 

 
 )מ, בראשית לא(. ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני ,ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה

Úgy voltam, hogy nappal a hőség emésztett és éjjel a fagy és az álom 
elkerülte szememet. (1Mózes 31:40.) 

 jelentésében [Az ácháláni] – ְלׁשֹון ֵאׁש אֹוְכָלה – .a hőség emésztett – ֲאָכַלִני ֹחֶרב
megegyezik az „emésztő tűz”219 [ochlá szavával]. 

 Mint [a kárcho] a „dobálja a – ְּכמֹו ַמְׁשִלי ַקְרחוֹ  – .és [éjjel] a fagy – ְוֶקַרח
jeget”220 [szövegrészben], – ַּתְרּגּומֹו ְּגִליָדא – amelyet a Tárgum úgy fordít: glidá 
[„fagy”]. 

 .Egy az alvásra utaló kifejezés – ְלׁשֹון ֵׁשָנה – .az álom – ְׁשָנִתי
 

ַוַּתֲחֵלף  ,ֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֹצאֶנֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת ֲעַבְדִּתי ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתי וְ 
 )מא, בראשית לא(. ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים

                                                 
213 Ha a nyájból hiányzott egy állat. 
214 4Mózes 31:49. 
215 Siralmak 1:1. 
216 Uo. 
217 Jesájá 1:21. 
218 Hóseá 10:11. 
219 5Mózes 4:24. 
220 Zsoltárok 147:17. 
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Húsz évig voltam házadban, tizennégy évig szolgáltalak két leányodért 
és hat évig juhaidért, te pedig tízszer változtattad meg béremet. (1Mózes 
31:41.) 

ַמְׂשֻּכְרִּתי ַוַּתֲחֵלף ֶאת  – változtattad meg béremet. – ָהִייָת ְמַׁשֶּנה ְּתַנאי ֶׁשֵּביֵנינּו – 
Folyton változtatgattad feltételeinket: – ִמָּנֹקד ְלָטלּוא – pettyesről foltosra, –  ּוֵמֲעֻקִּדים
 .csíkosról gyűrűsre – ִלְבֻרִּדים

 
ֵהי ַאְברָ  ֵהי ָאִבי ֱא ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע  ,ָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִנילּוֵלי ֱא
ִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש  )מב, בראשית לא(. ַּכַּפי ָרָאה ֱא

Ha nem lett volna velem atyám Istene, Ábrahám Istene és Izsák félelme, 
bizony most üresen küldtél volna el; vesződségemet és kezem munkáját 
látta Isten és figyelmeztetett [téged] az elmúlt éjjel”. (1Mózes 31:42.) 

ֵהי ִיְצָחק – ...és Izsák félelme… – ּוַפַחד ִיְצָחק א ָרָצה לֹוַמר ֱא  – Nem akarta azt 
mondani, hogy „Izsák Istene”, – הּוא ְמַיֵחד ְׁשמוֹ  ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  – mivel Isten nem 
adja Nevét – ַעל ַהַּצִּדיִקים ְּבַחֵּייֶהם – az igazakra addig, míg azok életben vannak. –  ְוַאף
 – ְּבֵצאתֹו ִמְּבֵאר ֶׁשַבע – ,Jóllehet [Isten] azt mondta neki (Jákobnak) – ַעל ִּפי ֶׁשָאַמר לוֹ 
amikor [az] elhagyta Beér Sevát: – ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי' ֲאִני ה ֱא  – „Én vagyok az 
Örökkévaló, atyád, Ábrahám Istene – ֵהי ִיְצָחק ִּבְׁשִביל ֶׁשָּכהּו  – és Izsák Istene”,221 – ֵוא
א ַוֲהֵרי הּו – ,mert [Izsák] látása [időközben] elhomályosodott [de ezt azért tette] – ֵעיָניו
ַיֲעֹקב ִנְתָיֵרא  .és ezért ő (Izsák) olyannak számított, mintha már meghalt volna – ַּכֵּמת
ֵהי ְוָאַמר  – ,”Jákob mégis félt azt mondani, hogy „…Istene [Ennek ellenére] – לֹוַמר ֵוא
 .és [helyette inkább] „…félelme”-t mondott – ּוַפַחד

 Ez a kifejezés – ְלׁשֹון ּתֹוָכָחה הּוא – ...és figyelmeztetett [téged]… – ַוּיֹוַכח
figyelmeztetést jelent, – א ְלׁשֹון הֹוָכָחה  nem pedig [a rokon hangzású hocháchá]– ְו
tisztázást. 

 
 ,אִני ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹרֶאה ִלי הּואַוַּיַען ָלָבן ַוֹּיאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהֹּצאן צֹ 

 )מג, בראשית לא(. ְוִלְבֹנַתי ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו

És Lábán felelt és mondta Jákobnak: „A leányok az én leányaim, a fiúk 
az én fiaim és a nyáj az én nyájam, és minden, amit látsz, az enyém; 
leányaimmal pedig mit tegyek ma, vagy gyermekeikkel, akiket szültek? 
(1Mózes 31:43.) 

 Hogyan is„ [:Jelentése] – ֵאי ַּתֲעֶלה ַעל ִלִּבי – .mit tegyek ma – ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה
foganhatna a lelkemben olyan gondolat, – ְלָהַרע ָלֶהן – hogy ártsak nekik?” 

 

                                                 
221 Uo. 28:13. 
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 )מד, בראשית לא(. ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ ,ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה

Most tehát jer, kössünk szövetséget, én meg te, hogy tanúság legyen 
köztem és közted”. (1Mózes 31:44.) 

דֹוׁש ָּברּו הּואַהּקָ  – .hogy tanúság legyen – ְוָהָיה ְלֵעד  – [Utalva ezzel] az 
Örökkévalóra [mint tanúra].222 

 
 )מה, בראשית לא(. ַוְיִריֶמָה ַמֵּצָבה ,ַוִּיַּקח ַיֲעֹקב ָאֶבן

És vett Jákob egy követ és oszloppá emelte azt. (1Mózes 31:45.) 

 
, בראשית לא(. ַוֹּיאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּגל ,ָבִנים ַוַּיֲעׂשּו ָגלַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו אֲ 

  )מו

Azután szólt Jákob testvéreihez: „Szedjetek össze köveket”. És szedtek 
köveket és csináltak egy kőrakást; és ettek ott a kőrakásnál. (1Mózes 
31:46.) 

יוֵהם ָּבנָ  – testvéreihez.223 – ְלֶאָחיו  – Ez a fiaira utal, – ֶׁשָהיּו לֹו ַאִחים – akik 
olyanok voltak számára, akár a testvérek, – ִנָּגִׁשים ְלָצָרה ּוְלִמְלָחָמה – kiállva mellette 
bajai és küzdelmei közepette. 

 
 )מז, לא בראשית(. ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד ,ַוִּיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא

És Lábán elnevezte Jegar-Száhádutának, Jákob pedig nevezte Galédnak. 
(1Mózes 31:47.) 

-Ez a Gáléd Tárgum – ַּתְרּגּומֹו ֶׁשל ַּגְלֵעד – .Jegar-Száhádutának – ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא
beli [fordítása]. 

 
 )מח, בראשית לא(. ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ַּגְלֵעד ,ּיֹוםַוֹּיאֶמר ָלָבן ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני ּוֵביְנ הַ 

És szólt Lábán: „Ez a kőrakás tanú ma köztem és közted”. Ezért 
nevezték Galédnak. (1Mózes 31:48.) 

דְלעָ ּגִ  ְּכמוֹ  – Galédnak.224 – ַּגְלֵעד  – [Ez két szóból lett összevonva:] gál éd [„a 
tanúság halma”]. 

                                                 
222 Nem pedig a תְּבִרי  (brit)-re [azaz a szövetségre] mint tanúra. Ha ugyanis a ְּבִרית (brit)-re 

utalt volna, akkor az állna a szövegben, hogy ְוָהְיָתה ְלֵעד (vöhájtá löéd), nőnemben, 
mivel a ְּבִרית (brit) nőnemű szó. 

223 De hiszen Jákobnak nem voltak más testvérei! 
224 Ez csak egy szimbolikus helység név. 
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  )מט, בראשית לא(. ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו ,ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ְיֹהָוה ֵּביִני ּוֵביֶנ

...és Micpának, mert azt mondta: „Legyen az Örökkévaló őr köztem és 
közted, ha majd elváltunk egymástól, (1Mózes 31:49.) 

ְוגֹוֵמרְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר   – és Micpának, mert azt mondta, stb. –  ְוַהִּמְצָּפה
 – ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב – ,Ez az a Micpá, amely Gileád hegyén [található] – ֲאֶׁשר ְּבַהר ַהִּגְלָעד
amint írva van: – ַוַּיֲעֹבר ֶאת ִמְצֵּפה ִגְלָעד – „Átvonult Gileád-Micpén.”225 – ת ְוָלָּמה ִנְקֵרא
 Mert – ְלִפי ֶׁשָאַמר ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵברוֹ  – ?Miért volt a [hely] neve Micpá – ְׁשָמּה ִמְצָּפה
mindkettő226 azt mondta a másiknak: – ֵּביִני ּוֵביֶנ' ִיֶצף ה  – „[jicef] Őrködjön az 
Örökkévaló köztem és közted, – ִאם ַּתֲעבֹור ֶאת ַהְּבִרית – hogy megszeged-e a 
szövetséget.” 

א ִנְרֶאה ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו – .ha majd elváltunk – ִּכי ִנָּסֵתר  És már nem látjuk – ְו
egymást.227 

 
ִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנ ,ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי ְוִאם ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל ְּבֹנַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו . ְרֵאה ֱא

 )נ, לא בראשית(

...hogy nem bántod leányaimat és nem veszel leányaim mellé 
feleségeket. Nincs velünk senki, de lásd, Isten tanú köztem és közted”. 
(1Mózes 31:50.) 

 kétszer [az [A bönotáj] – ְׁשֵּתי ְפָעִמים – .leányaimat… leányaim – ְּבֹנַתי ְּבֹנַתי
összesen négy lány]. – ַאף ִּבְלָהה ְוִזְלָּפה ְּבנֹוָתיו ָהיּו – Bilhá és Zilpá is a leányai voltak. – 
 .Egyik ágyasától [születtek] – ִמִּפֶלֶגׁש

 – ִלְמנֹוַע ֵמֶהן עֹוַנת ַּתְׁשִמיׁש – .hogy nem bántod leányaimat – ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי
[Vagyis,] hogy nem fosztod meg őket a házasélettől. 

 
 )נא, בראשית לא(. ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ ,ַוֹּיאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב

És szólott Lábán Jákobhoz: „Íme a kőrakás, és íme az oszlop, amelyet 
kettőnk közé állítottam. (1Mózes 31:51.) 

 Ugyanaz, mint [a járá] a „tengerbe – ְּכמֹו ָיָרה ַבָּים – .állítottam – ָיִריִתי
vetette”228 [szövegrészben], – ָּכֶזה ֶׁשהּוא יֹוֶרה ַהֵחץ – mint az, aki lándzsát vet. 

 

                                                 
225 Bírák 11:29. 
226 Azaz Jákob is Lábán is. 
227 És egyikőnk sem fogja tudni, vajon a másik megszegi-e azt vagy sem. 
228 2Mózes 15:4. 
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א ֶאֱעֹבר ֵאֶלי ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה  ,ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה א ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת ִאם ָאִני  ְוִאם ַאָּתה 
 )נב, בראשית לא(. ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה ַהֹּזאת ְלָרָעה

Legyen tanú ez a kőrakás és legyen tanú az oszlop, hogy én nem 
megyek ezen kőrakáson túl feléd, sem te nem jössz ezen kőrakáson és 
ezen oszlopon túl felém gonosz célból. (1Mózes 31:52.) 

 Az im itt „hogy” értelemben – ֲהֵרי ִאם ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֲאֶׁשר – .hogy én – ִאם ָאִני
szerepel, – ְּכמֹו ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי – akárcsak a „míg el nem mondtam 
mondanivalómat”229 [szövegrészben]. 

 Gonosz célból nem lépheted át – ְלָרָעה ִאי ַאָּתה עֹוֵבר – .gonosz célból – ְלָרָעה
[ezt a határt], – ֲאָבל ַאָּתה עֹוֵבר ִלְפַרְקַמְטָיא – üzleti célból viszont igen. 

 
ֵהי ֲאִביֶהם ֵהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו ֱא ֵהי ַאְבָרָהם ֵוא . ָאִביו ִיְצָחקַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד  ,ֱא

 )נג, בראשית לא(

Ábrahám Istene és Náchór istene és az ő atyjuk istene ítéljen köztünk”. 
És megesküdött Jákob atyjának, Izsáknak félelmére. (1Mózes 31:53.) 

ֵהי ַאְבָרָהם  .szent, [azaz Isteni Név] [(Az Elohé] – ֹקֶדׁש – .Ábrahám Istene – ֱא
ֵהי ָנחֹור  profán [elnevezés, azaz [Az elohé itt] – חֹול – .és Náchór istene – ֵוא

olyan, amely egy bálványra utal]. 
ֵהי ֲאִביֶהם  .profán [Az elohé itt is] – חֹול – .az ő atyjuk istene – ֱא
 

 )נד, בראשית לא(. ַוֹּיאְכלּו ֶלֶחם ַוָּיִלינּו ָּבָהר ,ֶחםַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל לָ 

És Jákob áldozatot mutatott be a hegyen és hívta testvéreit, hogy 
egyenek vele kenyeret; és ettek kenyeret és egész éjjel megpihentek a 
hegyen. (1Mózes 31:54.) 

 – ָׁשַחט ְּבֵהמֹות ְלִמְׁשֶּתה – .És Jákob áldozatot mutatott be – ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח
Állatokat vágott le lakomához. 

 ,A löecháv itt azt jelenti, hogy barátait – ְלאֹוֲהָביו ֶׁשִעם ָלָבן – .testvéreit – ְלֶאָחיו
akik Lábánnal voltak. 

ַבר ַמֲאָכל ָקרּוי ֶלֶחםָּכל ְּד  – .hogy egyenek vele kenyeret – ֶלֱאָכל ָלֶחם  – Azt ételt 
általánosságban lechem-nek [kenyérnek] nevezik, – ְּכמֹו ֲעַבד ְלֶחם ַרב – akárcsak a 
„nagy lakomát rendezett”230 –  ַֹנְׁשִחיָתה ֵעץ ְּבַלְחמו – [vagy a] „Irtsuk ki ezt a fát a 
gyümölcsével együtt!”231 [szövegrészekben]. 

 
                                                 
229 1Mózes 24:33. 
230 Dániel 5:1. 
231 Jeremiás 11:19. 



Vájécé (1Mózes 28:10–32:3.)   393  ַוֵּיֵצאָּפָרָׁשת 

  

, בראשית לב(. ַוֵּיֶל ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמוֹ  ,ַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבֹּבֶקר ַוְיַנֵּׁשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָבֶר ֶאְתֶהם
 )א

És fölkelt Lábán kora reggel, megcsókolta fiait és lányait és megáldotta 
őket; elment és visszatért Lábán az ő helységébe. (1Mózes 32:1.) 

 
ִהים ,ְוַיֲעֹקב ָהַל ְלַדְרּכוֹ   )ב, בראשית לב(. ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא

Jákob pedig útjára ment, és találkoztak vele Isten angyalai. (1Mózes 
32:2.) 

ִהים ְלָאִכים ֶׁשל מַ  – .és találkoztak vele Isten angyalai… – ַוִּיְפְּגעּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא
 hogy – ְלַלּוֹותֹו ָלָאֶרץ – ,Erec Jiszráel angyalai jöttek elébe – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּבאּו ִלְקָראתוֹ 
bekísérjék a [Szent] Földre. 

 
ִהים ֶזה   )ג, לבבראשית (. ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱא

Szólt Jákob, mikor megpillantotta őket: „Ez Isten serege”. Ezért azt a 
helyet Máchánájimnak nevezte. (1Mózes 32:3.) 

 Máchánájim szószerinti] – ְׁשֵּתי ַמֲחנֹות – ...Máchánájimnak… – ַמֲחָנִים
jelentése:] két tábor: – ֶׁשל חּוָצה ָלָאֶרץ – [Azok] az Erec Jiszráelen kívüli angyalok, – 
 illetve azok az – ְוֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל – ,akik elkísérték eddig a pontig – ֶׁשָּבאּו ִעּמֹו ַעד ַּכאן
Erec Jiszráel-i angyalok, –  ֶֹׁשָּבאּו ִלְקָראתו – akik elébe jöttek, [hogy találkozzanak 
vele]. 
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