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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. 



8 A Rási kommentár a Tórához 

 

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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Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.) ַוִּיְׁשַלח ָּפָרָׁשת  
  

A hetiszakasz tartalmából 

• Jákob 20 évi cháráni tartózkodást követően visszatér a Szentföldre, és angyali 
követeket küld Ézsauhoz, a kibékülés reményében. Hírnökei azonban, 
visszatérvén, azt jelentik, hogy bátyja 400 felfegyverzett emberével harcra 
készen közeledik. Jákob felkészül hát a harcra, imádkozik, és Ézsaunak 
hatalmas (több száz juhból és másféle lábasjószágból álló) ajándékot küld, hogy 
kiengesztelje. (1Mózes 32:4–23.) 

• Aznap éjjel Jákob átviszi családját és jószágát a Jábok folyón; ő azonban 
hátramarad, és találkozik egy angyallal, aki Ézsau szellemét testesíti meg, és 
akivel hajnalhasadtáig tusakodik. Jákobnak kificamodik a csípője, de győzelmet 
arat a mennyei teremtmény felett, aki az Izrael nevet adományozza neki; a név 
jelentése: „aki győzedelmeskedik az isteni felett”. (1Mózes 32:5–32.) 

• Jákob és Ézsau találkoznak, megölelik, megcsókolják egymást, de aztán 
elválnak útjaik. Jákob megvásárol egy telket Schem közelében, melynek 
fejedelme – akit szintén Schemnek neveznek – elrabolja és meggyalázza Jákob 
lányát, Dinát. A lány bátyjai, Simon és Lévi, miután csellel ráveszik a város férfi 
lakosait, hogy metéltessék körül magukat, a harmadik napon, amikor 
legkínzóbb a fájdalom, bosszúból lemészárolják a város összes férfiját.   
 (1Mózes 33–34.) 

• Jákob továbbutazik. Ráchel belehal második fiának, Benjáminnak a szülésébe, 
és egy út menti sírba temetik el, Betlehem közelében. Reuvén elveszti 
elsőszülöttségi jogát, mert beleavatkozik abba, hogy atyja ágyasa, és nem Lea 
sátrába költözik. Jákob megérkezik Hebronba atyjához, Izsákhoz, aki 180 éves 
korában megtér őseihez (Rebeka már Jákob megérkezte előtt elhunyt).   
 (1Mózes 35.) 

• A heti szakasz Ézsau feleségeinek, gyermekeinek és unokáinak részletes 
számbavételével fejeződik be, valamint Széir népének – akik között Ézsau 
megtelepedett – genealógiájával.  (1Mózes 36.) 

 
 )ד, בראשית לב(. ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום ,ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו

És Jákob előre küldött követeket (máláchim) Ézsauhoz, a bátyjához Széir 
országába, Edom földjére... (1Mózes 32:4.) 
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 – ַמְלָאִכים ַמָּמׁש – ...És Jákob előre küldött követeket – ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים
Igazi angyalokat küldött [szó szerinti értelmezése a máláchimnak]. 

 ugyanaz, mint a [Az árcá Széir] – ְלֶאֶרץ ֵׂשִעיר – .Széir országába – ַאְרָצה ֵׂשִעיר
löerec Széir). –  ֶד ִּבְתִחָּלָתּה"ָּכל ֵּתָבה ֶׁשְּצִריָכה ַלמ  – Minden olyan szó [esetében], amely ל 
prefixumot kíván, –  ֵא ְּבסֹוָפּה"ִהִּטיל ָלּה ַהָּכתּוב ה  – a Szentírás [a ל helyett] egy ה-t told 
a szó végéhez.1 

 
. ֹּכה ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה ,ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹּכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָׂשו

 )ה, בראשית לב(

...és ezt parancsolta nekik, mondván: Így szóljatok uramhoz, Ézsauhoz: 
Ezt mondja szolgád, Jákob: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam 
mostanáig. (1Mózes 32:5.) 

א ַנֲעֵׂשיִתי ַׂשר ְוָחׁשּוב – ...voltam jövevény... – ַּגְרִּתי  – Nem lett belőlem 
fejedelem vagy fontos ember, – ֶאָּלא ֵּגר – csak egyszerűen jövevény voltam. –  ֵאיְנ
י ְּכַדא – Ezért nem érdemes – ִלְׂשנֹוא אֹוִתי – gyűlölnöd engem, – ַעל ִּבְרַּכת ָאִבי ֶׁשֵּבְרַכִני 

– amiatt az áldás miatt, amivel apád áldott meg engem:2 – ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחי – „Légy 
úr testvéred felett”, – א ִנְתַקְּיָמה ִּבי ָּדָבר  – .mert nem teljesedett be rajtam – ֶׁשֲהֵרי 
ג"ַּגְרִּתי ְּבִגיַמְטִרָּיא תרי – :Egy másik magyarázat – ַאֵחר  – a héber szó gárti (voltam 
jövevény) számértéke: 613 [ahány parancsolat a Tórában található]; – ְּכלֹוַמר – 
vagyis: – ִעם ָלָבן ָהָרָׁשע ַּגְרִּתי – bár én a gonosz Lábánnál laktam, – ג ִמְצוֹות "ְותרי
א ָלַמְדִּתי ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים – ,de a 613 parancsolatot megtartottam – ָׁשַמְרִּתי  és nem – ְו
tanultam az ő gonosz viselkedéséből. 

 
בראשית (. אֹדִני ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֶניָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד לַ  ,ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה

 )ו, לב

Szereztem ökröt, szamarat és juhot, szolgát és szolgálót, és üzenetet 
küldök uramnak, hogy kegyességet találjak szemedben. (1Mózes 32:6.) 

ר ִליַאָּבא ָאמַ  – ...Szereztem ökröt, szamarat – ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור  – Apám 
[Izsák] azt mondta nekem:3 – ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ – „[Adjon neked Isten] az ég 
harmatából és a föld kövérjéből”, – א ִמן ַהָּׁשַמִים  ezek azonban nem az – זֹו ֵאיָנּה 
égből valók, – א ִמן ָהָאֶרץ  és nem is a földből [ezért nem érdemes gyűlölnöd – ְו
engem]. 

                                                 
1 Lásd fentebb a 28:2-höz írt Rási-kommentárt. 
2 1Mózes 27:29. 
3 Uo. 27:28. 
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 Szokásos – ֶּדֶר ֶאֶרץ לֹוַמר ַעל ְׁשָוִרים ַהְרֵּבה ׁשֹור – .ökröm, szamaram – ׁשֹור ַוֲחמֹור
[beszédfordulat] a több ökörre [egyetlen] ökörként utalni; –  ָֹאָדם אֹוֵמר ַלֲחֵברו – az 
ember [például rendszerint] azt mondja egy másiknak: – ַּבַּלְיָלה ָקָרא ַהַּתְרְנגֹול – „A 
kakas kukorékolt az éjszaka,” – ְוֵאינֹו אֹוֵמר ָקְראּו ַהַּתְרְנגֹוִלים – és nem azt mondja, hogy 
„a kakasok kukorékoltak.” 

יַע ֶׁשֲאִני ָּבא ֵאֶליְלהֹוִד  – .és üzenetet küldök uramnak – ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאֹדִני  – 
Bejelentendő, hogy érkezem hozzád. 

 – ֶׁשֲאִני ָׁשֵלם ִעְּמ – .hogy kegyességet találjak szemedben – ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֶני
Mert én békében vagyok veled, – ּוְמַבֵּקׁש ַאֲהָבְת – és szeretetedre áhítozom. 

 
ָּבאנּו ֶאל ָאִחי ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם ֹהֵל ִלְקָראְת ְוַאְרַּבע ֵמאֹות  ,ָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמרַוָּיֻׁשבּו ַהַּמלְ 

  )ז, בראשית לב(. ִאיׁש ִעּמוֹ 

És visszatértek a követek Jákobhoz, mondván: „Elmentünk 
testvéredhez, Ézsauhoz, ő éppen feléd jön és négyszáz ember van vele”. 
(1Mózes 32:7.) 

ֶׁשָהִייָת אֹוֵמר  – Elmentünk testvéredhez, Ézsauhoz.4 – ָּבאנּו ֶאל ָאִחי ֶאל ֵעָׂשו
ֲאָבל הּוא נֹוֵהג ִעְּמ ְּכֵעָׂשו  – ”,azt mondtad: „Testvérem ő [Ahhoz, akiről] – ָאִחי הּוא
 – ,ő azonban ennek ellenére úgy viseltetik irántad, mint a gonosz Ézsau – ָהָרָׁשע
 .továbbra is gyűlöletet táplál irántad [azaz] – עֹוֶדּנּו ְּבִׂשְנָאתוֹ 

 
ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהֹּצאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני  ,ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לוֹ 

 )ח, בראשית לב(. ַמֲחנֹות

Jákob ekkor nagyon megijedt, aggódott, és két táborra osztotta a népet, 
amely vele volt meg a juhokat, a barmokat, és a tevéket. (1Mózes 32:8.) 

 hátha – ֶׁשָּמא ֵיָהֵרג – ,Megijedt – ַוִּייָרא – ...megijedt, aggódott... – ַוִּייָרא ַוֵּיֶצר
megölik őt, –  לוֹ ַוֵּיֶצר  – és aggódott – ַיֲהרֹוג הּוא ֶאת ֲאֵחִרים – mi lesz, ha neki kell 
megölnie valakit. 

 
, בראשית לב(. ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה ,ַוֹּיאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו

 )ט

És azt mondta: „Ha eléri Ézsau az egyik tábort, és megveri azt, a 
megmaradt tábor elmenekülhet”. (1Mózes 32:9.) 

                                                 
4 Miért azonosították őt mind „testvéred”-ként, mind pedig „Ézsau”-ként? 
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ַמֲחֶנה ְמַׁשֵּמׁש ְלׁשֹון  – az egyik táborhoz ér és megveri.5 – ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו
 A mácháne [„tábor”] nyelvtanilag hímneműként és nőneműként is – ָזָכר ּוְלׁשֹון ְנֵקָבה
használatos. – ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה – „Ha egy egész tábor [tácháne] jön is ellenem”6: – 
 :ezzel [az egész] táborral”7 [háze]„ – ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה – .ez a nőnemű alak – ֲהֵרי ְלׁשֹון ְנֵקָבה
 – ,Vannak más szavak is – ְוֵכן ֵיש ְׁשָאר ְּדָבִרים – .ez a hímnemű alak – ְלׁשֹון ָזָכר –
 – .amelyek lehetnek hímneműek és nőneműek is – ְמַׁשְּמִׁשים ְלׁשֹון ָזָכר ּוְלׁשֹון ְנֵקָבה
 – A nap már [jácá] fölkelt a földön.”8„ [:Ilyen például a semes] – ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ
 Az ég egyik szélén [mocáo]„ [:Valamint a következő versben] – ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים מֹוָצאוֹ 
kel,”9 – ֲהֵרי ְלׁשֹון ָזָכר – amelyek [azaz a jácá és a mocáo] hímnemű alakok. –  ְוַהֶּׁשֶמׁש
 – ֲהֵרי ְלׁשֹון ְנֵקָבה – a nap [zárchá] rásütött a vízre;”10„ [:Ugyanakkor] – ָזְרָחה ַעל ַהָּמִים
itt nőnemű. –  ְַוֵכן רּוח – Ugyanez [igaz] a ruách [szóval kapcsolatban]: –  ְוִהֵּנה רּוַח
 [A báá itt] – ֲהֵרי ְלׁשֹון ְנֵקָבה – De hirtelen nagy szél [báá] támadt.”11„ – ְּגדֹוָלה ָּבָאה
nőnemű alakban van. – ַוִּיַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית – [Ugyanakkor:] „[A szél (vájigá)] 
megrendítette a ház négy sarkát;”12 – ֲהֵרי ְלׁשֹון ָזָכר – [a vájigá itt] hímnemű alak. – 
 és [gdolá] hatalmas [vöcházák] és erős vihar, mely„ – ְורּוַח ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים
hegyeket tép ki.”13 –  ָהֲהֵרי ְלׁשֹון ָזָכר ּוְלׁשֹון ְנֵקב  – Itt egyszerre hímnemű [vöcházák] és 
nőnemű [gdolá]. – ְוֵכן ֵאׁש – Hasonlóan az és [is egyszerre hímnemű]. –  ְוֵאׁש ָיְצָאה
'ֵמֵאת ה  – „És tűz [jác’á] jött ki az Örökkévalótól;”14 – ְלׁשֹון ְנֵקָבה – [a jác’á)] nőnemű 
alak. – ֵאׁש לֹוֵהט – [Ugyanakkor:] „a [lohét] lángoló tüzet;”15 – ְלׁשֹון ָזָכר – [a lohét] 
hímnemű alak. 

ַעל  – .a megmaradt tábor elmenekülhet... – ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה
ִהְתִקין  – .mert harcolni fogok vele – ִּכי ֶאָּלֵחם ִעּמוֹ  – ,Ézsau akarata ellenére – ָּכְרחוֹ 

ָׁשה ְדָבִריםעַ  ְצמֹו ִלְׁש  – Jákob három dologgal készült fel [Ézsauval kapcsolatban]: – 
 – ְלדֹורֹון – .és harccal – ְוַלִּמְלָחָמה – ,imával – ִלְתִפָּלה – ,ajándékkal – ְלדֹורֹון
Ajándékkal [ahogy írva van]:16 – ַוַּתֲעבֹור ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו – „az ajándék előtte ment", – 
                                                 
5 Mintha itt következetlen lenne a szöveg a ַמֲחֶנה (mácháne) szó nemét illetően, a ָהַאַחת 

(hááchát) ugyanis nőnemű, a ְוִהָּכהּו (vöhikáhu) viszont hímnemű szóra utal. 
6 Zsoltárok 27:3. A ַּתֲחֶנה (tácháne) nőnemben van; a hímnemű alak  ֲַחֶנהי  (jácháne) lenne. 
7 Lentebb 33:8. A ַהֶּזה (háze) hímemben van; a nőnemű alak ַהֹּזאת (házot) lenne. 
8 Fentebb 19:23. 
9 Zsoltárok 19:7. 
10 2Királyok 3:22. 
11 Jób 1:19. 
12 Uo. 
13 1Királyok 19:11. 
14 4Mózes 16:35. 
15 Zsoltárok 104:4. 
16 Uo. 32:22. 
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ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם – imával:17 – ִלְתִפָּלה  és – ַלִּמְלָחָמה – ,”...Ábrahám, atyám Istene„ – ֱא
harccal: – ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה – „...a megmaradt tábor elmenekülhet”. 

 
ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם  ֵהי ָאִבי ִיְצָחקַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֱא ְיֹהָוה ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ ּוְלמֹוַלְדְּת  ,ֵוא

 )י, בראשית לב(. ְוֵאיִטיָבה ִעָּמ

És szólt Jákob: „Ábrahám atyám Istene és Izsák atyám Istene, 
Örökkévaló, aki azt mondtad nekem: Térj vissza országodba és 
szülőföldedre, hogy jót tegyek veled; (1Mózes 32:10.) 

ֵהי ָאִבי ִיְצָחק  Holott máshol – ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר – .és Izsák atyám Istene – ֵוא
meg az áll, hogy – ּוַפַחד ִיְצָחק – „Izsák félelme.”18 – ְועֹוד ַמהּו ֶׁשָחַזר ְוִהְזִּכיר – Továbbá 
miért ismételgeti –  יּוָחדֵׁשם ַהְּמ  – a Tetragrammatont19 (Hásém háomer éláj)]? –  ָהָיה
 – ָהאֹוֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצ ְוגֹוֵמר – :Az kellett volna álljon [a szövegben, hogy] – לֹו ִלְכּתֹוב
„aki azt mondtad nekem: Térj vissza stb.”20 –  ָרּו הּואֶאָּלא ָּכ ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ּב  – 
Ámde Jákob [tulajdonképpen] ezt mondta az Örökkévalónak: – ְׁשֵּתי ַהְבָטחֹות ִהְבַטְחַּתִני 
– „Két ígéretet tettél nekem: – ַאַחת ְּבֵצאִתי ִמֵּבית ָאִבי ִמְּבֵאר ֶׁשַבע – az egyiket [akkor], 
amikor elhagytam atyám házát Beér Sevában, –  ֶָאַמְרָּת ִליׁש  – amikor is azt mondtad 
nekem: – ֲאִני ה'  – »Én vagyok az Örökkévaló, – ֵהי ִיְצָחק ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ֵוא  ,atyád – ֱא
Ábrahám Istene és Izsák Istene,«21 – ְוָׁשם ָאַמְרָּת ִלי – és ott azt mondtad nekem: – 

ֵלּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ּתֵ   – »és vigyázok reád, bárhol jársz,«22 – ּוְבֵבית ָלָבן ָאַמְרָּת ִלי – 
Lábán házában pedig azt mondtad nekem: – ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי ּוְלמֹוַלְדֶּת – »Térj 
vissza atyáid országába és szülőföldedre – ְוֶאְהֶיה ִעָּמ – és Én veled leszek.«23 –  ְוָׁשם
 – ,És ott a Különleges Néven nyilatkoztál meg előttem – ִנְגֵליָת ֵאַלי ְּבֵׁשם ַהְּמיּוָחד ְלַבּדוֹ 
ֶאל ַיֲעֹקב' ַוֹּיאֶמר ה – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר  – »És szólt az Örökkévaló Jákobhoz: – 
 – ִּבְׁשֵּתי ַהְבָטחֹות ַהָּללּו – .Térj vissza atyáid országába,« stb„ – ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתי ְוגֹוֵמר
Ama két ígéret [alapján] – ֲאִני ָּבא ְלָפֶני – járultam én most Te elébed.”24 

 
ן ַהֶּזה ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרּדֵ  ,ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד

 )יא, בראשית לב(. ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות
                                                 
17 Uo. 32:10. 
18 Fentebb 31:42. 
19 Az Örökkévaló négy betűből álló, legszentebb és kiejthetetlen neve. 
20 Azaz a Különleges Név megismétlése nélkül. 
21 Fentebb 28:13. 
22 Uo. 15. vers. 
23 Fentebb 31:3. 
24 Segítségül híva a Különleges Nevet, amelyet az Örökkévaló használt minden egyes ígéret 

elhangzásakor. 
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Kicsiny vagyok mindahhoz a szeretethez és mindahhoz az igazsághoz, 
amit szolgáddal cselekedtél, hiszen csak botommal keltem át a 
Jordánon, most pedig két táborrá lettem. (1Mózes 32:11.) 

י ִמֹּכל ַהֲחָסִדיםָקֹטְנּתִ   – Kicsiny vagyok mindahhoz a szeretethez... –  ִנְתַמֲעטּו
 amiatt a szeretet és – ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ְוָהֱאֶמת – Lecsökkentek érdemeim – ְזֻכּיֹוַתי
igazság miatt – ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי – amit velem tettél, – ְלָכ ֲאִני ָיֵרא – és ezért félek, –  ֶׁשָּמא
 én – ִנְתַלְכַלְכִּתי ְבֵחְטא – ,hátha azóta, hogy ígéretet tettél nekem – ִמֶּׁשִהְבַטְחַּתִני
bepiszkolódtam a bűnök által, – ְוִיְגרֹום ִלי ְלִהָּמֵסר – és ennek az lesz a 
következménye, hogy átadsz – ְּבַיד ֵעָׂשו – Ézsau kezébe. 

ִמָּכל ָהֱאֶמתּו  – ...mindazt az igazságot... – ֲאִמַּתת ְּדָבֶרי – szavaid igazságát, 
 mindazokat az – ָּכל ַהַהְבָטחֹות ֶׁשִהְבַטְחָּתִני – mert megtartottad – ֶׁשָּׁשַמְרָּת ִלי –
ígéreteket, melyeket nekem ígértél. 

א ֶכֶסף – ...hiszen csak botommal – ִּכי ְבַמְקִלי א ָהָיה ִעִּמי   – Nem volt sem 
ezüstöm, – א ָזָהב א ִמְקֶנה – ,sem aranyam – ְו  – ֶאָּלא ַמְקִלי ְלַבּדוֹ  – ,sem nyájam – ְו
csak egyedül egy botom. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – És egy Midrás így magyarázza: –  ָֹנַתן ַמְקלו 
– odatette Jákob botját – ַּבַּיְרֵּדן – a Jordán folyóba – ַּבַּיְרֵּדן – és az kettényílt [és így 
kelt át a folyón]. 

 
 )יב, בראשית לב(. ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים ,ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו

Ments meg testvérem kezéből, mert félek tőle, Ézsau kezéből, talán jön 
és megöl engem és az anyát és gyermekeit. (1Mózes 32:12.) 

 – ִמַּיד ָאִחי – testvérem kezéből… Ézsau kezéből.25 – ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו
[Jelentése:] „Testvérem kezéből, – ֶׁשֵאין נֹוֵהג ִעִּמי ְּכָאח – aki nem testvérként 
viselkedik velem szemben, – ֶאָּלא ְּכֵעָׂשו ָהָרָׁשע – hanem úgy, mint a gonosz Ézsau.” 

 
א ִיָּסֵפר ֵמֹרב ,ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָּמ בראשית (. ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר 

 )יג, לב

És te azt mondtad, „jót fogok veled tenni és olyanná teszem 
magzatodat, mint a tenger fövénye, amely meg nem számlálható 
sokasága miatt”. (1Mózes 32:13.) 

 jót fogok tennie [Azaz] – ֵהיֵטב ִּבְזכּוְת – jót fogok veled tenni.26 – ֵהיֵטב ֵאיִטיב
[veled] saját érdemeidért, – ּות ֲאבֹוֶתיֵאיִטיב ִּבְזכ  – és jót fogok tennie [veled] atyáid 
érdemeiért. 

                                                 
25 Mivel Jákobnak nem volt más testvére, fölöslegesnek tetszik azt mondania:  ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד

 .Lásd fentebb, a 7. vershez írt Rási-kommentárt .(mijád áchi, mijád Észáv) ֵעָׂשו
26 Miért az ismétlés: ֵהיֵטב ֵאיִטיב (hétév étiv)? 
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 és olyanná teszem magzatodat, mint a tenger – ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲע ְּכחֹול ַהָּים
fövénye. – ְוֵהיָכן ָאַמר לֹו ֵּכן – De hát hol mondta neki ezt [az Örökkévaló]? –  א א  ַוֲה

ָּלאָאַמר לֹו אֶ   – Nem csupán azt mondta-e neki: – ְוָהָיה ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ – „És a 
magzatod olyan sok lesz, mint a föld pora”?27 –  ֶֹאָּלא ֶׁשָאַמר לו – Ámde [az 
Örökkévaló] korábban azt mondta neki: – א ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי  nem„ – ִּכי 
hagylak el, míg meg nem tettem, – ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל – amit neked mondtam.”28 – 
 ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲע – :Ábrahámnak pedig azt mondta [annak idején] – ּוְלַאְבָרָהם ָאַמר
– „Úgy meg fogom sokasítani magzatodat, – ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים – mint az égnek csillagai 
 és mint a fövény, mely a tenger partján van.”29 – ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַהָּים –

 
 )יד, בראשית לב(. ַוִּיַּקח ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו ,ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא

És meghált ott azon éjszaka, és abból, ami kezénél volt, ajándékot vett 
testvére, Ézsau számára. (1Mózes 32:14.) 

ְוֵכן  – .a birtokában [volt] [Azaz, ami] – ִּבְרׁשּותוֹ  – .ami kezénél volt – ַהָּבא ְבָידוֹ 
 Hasonlóan [mint a mijádo az]: „és elvette tőle egész – ַוִּיַּקח ֶאת ָּכל ַאְרצֹו ִמָּידוֹ 
országát”30 [szövegrészben]. –  ֹּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ִמן ַהָּבא ְבָידו – A min hábá vöjádo31 
midrási magyarázata: – ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות – [Ez] drágakövekre és ékszerekre [utal], 
 – ְונֹוְׂשָאם ְּבָידוֹ  – amelyeket az ember összeköt egy kis csomagba – ֶׁשָאָדם ָצר ִּבְצרֹור –
és úgy viszi a kezében. –  ָֹּדָבר ַאֵחר ִמן ַהָּבא ְבָידו – A min hábá vöjádo egy másik 
magyarázata: – ִמן ַהֻחִּלין – Abból, ami nem szent volt,32 – ֶׁשָּנַטל ַמֲעֵׂשר – [azaz] már 
fizetett belőle tizedet, – ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר – amint írva van: – ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָל – „Én 
(Jákob) tizedet adok neked,”33 – ַוֲהַדר ָלַקח ִמְנָחה – [és csak] miután [elkülönítette a 
tizedet], vett [belőle] ajándékot Ézsaunak. 

 
 )טו, בראשית לב(. ם ֶעְׂשִריםְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלי ,ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים

Kecskét kétszázat és bakot húszat; birkát kétszázat és kost húszat; 
(1Mózes 32:15.) 

                                                 
27 Fentebb 28:14., ahol nincs említés a tenger fövenyéről. 
28 Uo. 15. vers. 
29 Fentebb 22:17. 
30 4Mózes 21:26. 
31 Ami szó szerint azt jelenti, hogy ami a kezébe került. 
32 Következésképpen az abból, ami kezénél volt arra utal, ami teljes mértékig a birtokában 

volt, azaz nem kellett már belőle tizedet fizetni. 
33 Fentebb 28:22. 
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ָמאַתִים  – .Kecskét kétszázat és bakot húszat – ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים
 Kétszáz nősténykecskéhez húsz kecskebak – ִעִּזים ְצִריכֹות ֶעְׂשִרים ְּתָיִׁשים
szükségeltetik.34 – ְוֵכן ֻּכָּלם – És ugyanez [igaz a Jákob Ézsaunak szánt ajándékát 
képező] többi [állatra is]. – ַהְּזָכִרים – A hímek [számát] – ְּכֵדי צֹוֶר ַהְּנֵקבֹות – a 
nőstények szükséglete [határozta meg]. –  ית ַרָּבה ּדֹוֵרׁש ִמַּכאןּוִבְבֵראִׁש  – a [Midrás] 
Brésit rábá35 innen következteti ki – ָלעֹוָנה ָהֲאמּוָרה ַּבּתֹוָרה – a férji kötelesség 
teljesítésének gyakoriságát. – ַהַּטָּיִלים ְּבָכל יֹום – A vagyonukból élőknek minden nap 
[kötelességük házaséletet élni], – ַהּפֹוֲעִלים ְׁשַּתִים ְּבַׁשָּבת – a munkásoknak hetente 
kétszer, – ַהַחָּמִרים ַאַחת ְּבַׁשָּבת – az öszvérhajcsároknak hetente egyszer, –  ַהַּגָּמִלים ַאַחת
ִׁשים יֹום םַהַּסָּפִנים ַאַחת ְלִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשי – ,a tevehajcsároknak havonta egyszer – ִלְׁש  – a 
hajósoknak [pedig] hathavonta egyszer.  

 is jut – ַהִּמְדָרׁש ַהֶּזה ְּבִכּוּון – Azt nem tudom, pontosan hogyan – ְוֵאיִני יֹוֵדַע ְלַכֵּון –
a Midrás ezekre az egzakt [következtetésekre]. – ַא ִנְרֶאה ְּבֵעיַני – Ami azonban 
[mindenképp] helyesnek tűnik a szememben, – ֶׁשָּלַמְדנּו ִמַּכאן – hogy ebből arra 
következtetünk, – ֶׁשֵאין ָהעֹוָנה ָׁשָוה – hogy a házastársi kötelesség teljesítésének a 
gyakorisága nem ugyanaz – ְּבָכל ָאָדם – minden egyes ember számára, –  ֶאָּלא ְלִפי

יוטֹוַרח ַהֻּמָּטל ָעלָ   – hanem az elvégzendő munkája mennyiségének függvénye, – 
 hogy minden egyes – ֶׁשָּמַסר ְלָכל ַּתִיׁש – ,itt36 ugyanis azt találjuk – ֶׁשָּמִצינּו ַּכאן
kecskebakhoz [Jákob] adott – ֶעֶׂשר ִעִּזים – tíz nősténykecskét, – ְוֵכן ְלָכל ַאִיל – 
amiképpen minden koshoz is [adott tíz anyajuhot]. – ְלִפי ֶׁשֵהם ְּפנּוִיים ִמְּמָלאָכה – Mivel 
nem kell dolgozniuk, – ַּדְרָּכן ְלַהְרּבֹות ַּתְׁשִמיׁש – ezért gyakran párzanak, –  ּוְלַעֵּבר ֶעֶׂשר
ִּנְתַעְּבָרהּוְבֵהָמה ִמּׁשֶ  – .hogy tíz nőstényt [is] megtermékenyítsenek – ְנֵקבֹות  – Mihelyst 
egy [nőstény]állat vemhessé válik, – ֵאיָנּה ְמַקֶּבֶלת ָזָכר – már nem engedi magához a 
hímet. – ּוָפִרים ֶׁשעֹוְסִקין ַּבְּמָלאָכה – A sokat dolgozó bikák [esetében] –  א ָמַסר ְלָזָכר ֶאָּלא
ְוַלֲחמֹור  – ,minden egyes hímhez már csupán négy nőstényt adott – ַאְרַּבע ְנֵקבֹות
ְׁשֵּתי ְנֵקבֹות  – a hosszú távolságokat bejáró szamarak esetében – ֶׁשהֹוֵל ְּבֶדֶר ְרחֹוָקה
 a még hosszabb – ְוַלְּגַמִּלים ֶׁשהֹוְלִכים ֶּדֶר יֹוֵתר ְרחֹוָקה – ,hímenként két nőstényt – ְלָזָכר
távolságokat bejáró tevék esetében pedig – ְנֵקָבה ַאַחת ְלָזָכר – hímenként egy nőstényt 
[adott]. 

 
ִׁשים . ָּפרֹות ַאְרָּבִעים ּוָפִרים ֲעָׂשָרה ֲאֹתֹנת ֶעְׂשִרים ַוְעָיִרם ֲעָׂשָרה ,ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁש

 )טז, בראשית לב(

...harminc szoptatós tevét és fiaikat; negyven tehenet és tíz bikát, húsz 
nőstény szamarat és tíz csődört. (1Mózes 32:16.) 

                                                 
34 A megfelelő mértékű szaporításhoz. 
35 76:7. 
36 Vagyis ebben a versben. 
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ִׁשים  – ּוְבֵניֶהם ִעָּמֶהם – .harminc szoptatós tevét és fiaikat – ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ְׁש
Velük voltak [a csikóik]. –  ַּבָּנֵאיֶהםּוִמְדַרש ַאָּגָדה ּוְבֵניֶהם  – A bönéhem) midrási 
magyarázata az, hogy bönáéhem) [„építőiket”]37, – ָזָכר ְּכֶנֶגד ְנֵקָבה – vagyis 
nőstényenként egy hímet.38 – ּוְלִפי ֶׁשָּצנּוַע ְּבַתְׁשִמיׁש – Mivel [a teve] diszkréten párzik, 
א ִפְרְסמֹו ַהָּכתּוב –  – a Szentírás nem beszél nyíltan erről [a dologról]. 

 .szamárcsődörök [Az ájárim] – ֲחמֹוִרים ְזָכִרים – .csődört[szamár] – ַוְעָיִרם
 

. ַוֹּיאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר ,ַוִּיֵּתן ְּבַיד ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדוֹ 
 )יז, לב בראשית(

És átadta ezeket szolgái kezébe, minden nyájat külön-külön, és azt 
mondta szolgáinak: „Menjetek előre és hagyjatok közöket nyáj és nyáj 
között”. (1Mózes 32:17.) 

 [Azaz] – ָּכל ִמין ָוִמין ְלַעְצמוֹ  – ...minden nyájat külön-külön… – ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדוֹ 
minden fajt külön. 

 Egynapi vagy kevesebb – ֶּדֶר יֹום אֹו ָּפחֹות – ...Menjetek előre… – ִעְברּו ְלָפַני
[mint egynapi] távolságra, – ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחֵריֶכם – és én majd követlek titeket. 

י ֲחֵברוֹ ֵעֶדר ִלְפנֵ  – ...hagyjatok közöket… – ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו  – Az egyik nyáj 
[annyival] volt a másik előtt, – א ַעִין ְּכֵדי  – .amennyire szemmel még látható volt – ְמ
 hogy annak a gonosznak ,[Jákob azért csinálta ezt] – ְלַהְׂשִביַע ֵעינֹו ֶׁשל אֹותֹו ָרָׁשע
(Ézsaunak) a szemét jóllakassa, –  ַֹעל ִרּבּוי ַהּדֹורֹון ּוְלַתְּוהו  – és hogy elkápráztassa az 
ajándék temérdek mivoltával. 

 
ִּכי ִיְפָגְׁש ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְל ֵלאֹמר ְלִמי ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵל ּוְלִמי ֵאֶּלה  ,ַוְיַצו ֶאת ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר

 )יח, בראשית לב(. ְלָפֶני

Megparancsolta az elsőnek, mondván: „Ha reád talál Ézsau testvérem és 
kérdez téged: kié vagy, hová mész, s kiéi ezek, amelyek előtted vannak, 
(1Mózes 32:18.) 

 – ִמי ׁשֹוֵּלֲח – ?kiéből való vagy [:Jelentése] – ֶׁשל ִמי ַאָּתה – ?kié vagy – ְלִמי ַאָּתה
[Azaz:] „Ki küldött?” –  ְַרּגּום ְּדָמאן ַאּתְ ְות  – Onkelosz fordításában: dömán át [„Kié 
vagy”]? 

ְוֵאֶּלה ֶׁשְּלָפֶני ֶׁשל ִמי  – ?s kiéi ezek, amelyek előtted vannak – ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶני
את ְלִמי ַהִּמְנָחה ַהּזֹ  – ?És azok, amelyek előtted vannak, kiéi azok [:Jelentése] – ֵהם
ד ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבֹראׁש ַהֵּתָבה"ַלמֶ  – ?kinek küldik ezt az ajándékot [Azaz] – ְׁשלּוָחה  – [Itt] a ל 

                                                 
37 Vagyis azokat, akik felépítik őket, azaz a hímeket. 
38 A ִׁשים  tehát azt jelenti, hogy (gmálim ménikot uvönéhem slosim) ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁש

a hím és nősténytevék együttesen voltak harmincan. De hát miért nem közli nyíltan a 
Szentírás, hogy ugyanannyi hím teve volt, mint amennyi nőstény? 
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prefixumként szerepel – ִּבְמקֹום ֶׁשל – a sel39 szó helyett, –  ְּכמֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה ִלי
 – ֶׁשִּלי הּוא – mint [a következő szövegrészben]: „minden, amit látsz, li hu,”40 – הּוא
azaz seli hu [„az enyém (az)”]; – ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה' ַלה  – [vagy] „láHásém) [Az 
Örökkévalóé] a föld és ami betölti,”41 – ֶׁשל ה'  – [ahol a láHásém ugyanaz, mint az, 
hogy] sel Hásém [„az Örökkévalóé”]. 

 
, בראשית לב(. ְוִהֵּנה ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו ,ְבְּד ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָׂשוְוָאַמְרָּת ְלעַ 

 )יט

...akkor mondd: Jákob szolgádé, ajándék ez, melyet Ézsau uramnak 
küld; és ő is jön utánunk”. (1Mózes 32:19.) 

 – ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון – .akkor mondd: Jákob szolgádé – ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּד ְלַיֲעֹקב
Elsőként az első [kérdésére felelj], – ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון – utolsóként pedig az utolsó 
[kérdésére]. – ֶׁשָּׁשַאְלָּת ְלִמי ַאָּתה – Arra, amit kérdeztél: „Kié vagy?” – ְלַעְבְּד ְלַיֲעֹקב ֲאִני 
– [azt felelem:] „Jákob szolgádé.” – ְוַתְרּגּומֹו ְּדַעְבָּד ְּדַיֲעֹקב – Onkelosz fordításában: –
döávdách döJáákov42. –  ְָוֶׁשָּׁשַאְלּת – Ami pedig azt a kérdésedet illeti, hogy –  ּוְלִמי
ִהיא ְׁשלּוָחה ְוגֹוֵמרִמְנָחה  – ”?s kiéi ezek, amelyek előtted vannak„ – ֵאֶּלה ְלָפֶני  – [azt 

felelem:] „ajándék ez, melyet [Ézsau uramnak] küld”. 
 .Jákobra [utalva ezzel] – ַיֲעֹקב – .és ő is jön utánunk – ְוִהֵּנה ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו
 

ַּכָּדָבר ַהֶּזה  ,ָהֲעָדִרים ֵלאֹמרַוְיַצו ַּגם ֶאת ַהֵּׁשִני ַּגם ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי ַּגם ֶאת ָּכל ַהֹהְלִכים ַאֲחֵרי 
 )כ, בראשית לב(. ְּתַדְּברּון ֶאל ֵעָׂשו ְּבֹמַצֲאֶכם ֹאתוֹ 

És megparancsolta a másodiknak is, a harmadiknak is, mindazoknak is, 
akik mentek a nyájak után, mondván: Így szóljatok Ézsauhoz, midőn 
találkoztok vele, (1Mózes 32:20.) 

 
ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן  ,ַוֲאַמְרֶּתם ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּד ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו

  )כא, בראשית לב(. ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני

...és mondjátok: A te szolgád Jákob is utánunk jön”. Mert ő azt mondta: 
„Megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és azután 
akarok arca elé kerülni, talán kegyes lesz irántam”. (1Mózes 32:21.) 

                                                 
39 Birtokos partikula. 
40 Fentebb 31:43. 
41 Zsoltárok 24:1. 
42 Kb. „Szolgádhoz, Jákobhoz tartozó”. 
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 Semlegesítem [:Jelentése] – ֲאַבֵּטל ָרְגזוֹ  – .Megengesztelem őt – ֲאַכְּפָרה ָפָניו
[ácháprá] haragját [fánáv]43. –  ְֵכן ְוֻכַּפר ְּבִריְתֶכם ֶאת ָמֶותו  – Hasonlóan: „Semmivé lesz 
a halállal kötött szövetségtek”44 – א תּוְכִלי ַּכְּפָרּה  – [vagy:] „nem fogod tudni 
elhárítani.”45 – ְוִנְרֶאה ְבֵעיַני – Nekem úgy tűnik, – ֶׁשָּכל ַּכָּפָרה – hogy valahányszor a 
kápárá kifejezés [szerepel a Szentírásban] – ֶׁשֵאֶצל ָעֹון ָוֵחְטא ְוֵאֶצל ָּפִנים – valamilyen 
bűnnel, vétekkel vagy haraggal együtt, – ֻּכָּלן ְלׁשֹון ִקּנּוַח ְוַהֲעָבָרה ֵהן – az mindig 
letörlést, eltávolítást jelent. – ְוָלׁשֹון ֲאַרִּמי הּוא – [A kápárá kifejezés] az arameus 
nyelvből származik, –  ֵַתְלמּודה בְ ְוַהְרּב  – és gyakran szerepel a Talmudban: – ְוַכַּפר ְיֵדיּה 
– „Letörölte a kezét,”46 – ָּבִעי ְלַכּפּוֵרי ְיֵדיּה ְּבַההּוא ַגְבָרא – „Hozzá akarja törölni a kezét 
ehhez az emberhez.”47 – ַהִּמְקָרא ִנְקָרִאים ַהִּמְזָרִקים ֶׁשל ֹקֶדׁש ְוַגם ִּבְלׁשֹון  – A Szentírásban 
is a Szentély vérhintő edényeit – ְּכפֹוֵרי ָזָהב – kforé záháv-nak nevezik,48 –  ַעל ֵׁשם
 mégpedig azért, mert a pap a kezéről [a vért] egy – ֶׁשַהֹּכֵהן ְמַקֵּנַח ָיָדיו ָּבֶהן ִּבְׂשַפת ַהִּמְזָרק
ilyen edény peremén törölte le. 

 
 )כב, בראשית לב(. ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה ,ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו

Tehát az ajándék előtte ment, és ő meghált azon éjjel a táborban. 
(1Mózes 32:22.) 

 – .ugyanazt jelenti, mint a löfánáv [Az ál pánáv] – ְּכמֹו ְלָפָניו – .előtte – ַעל ָּפָניו
 Hasonlóan: „erőszakosság és önkény hallatszik – ְוֵכן ָחָמס ָוׁשֹוד ִיָּׁשַמע ָּבּה ַעל ָּפַני ָּתִמיד
benne, és [betegség és vereség] van előttem szüntelen.”49 – ְוֵכן ַהַּמְכִעיִסים אֹוִתי ַעל ָּפַני 
– Hasonlóan: „amely a szemem láttára folyton-folyvást haragra ingerel.”50 –  ּוִמְדַרׁש
 – ַאף הּוא ָׁשרּוי ְּבַכַעס – Az ál pánáv midrási magyarázata pedig az, hogy – ַאָּגָדה ַעל ָּפָניו
[Jákob] szintén dühös volt,51 – ֶׁשָהָיה ָצִרי ְלָכל ֶזה – hogy mindezen dolgokhoz kellett 
folyamodnia. 

 
ַוַּיֲעֹבר ֵאת  ,ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו

 )כג, בראשית לב(. ַמֲעַבר ַיֹּבק

                                                 
43 Tk. (haragos) ábrázatát. 
44 Jesájá 28:18. 
45 Uo. 47:11. 
46 Bává möciá 24a. 
47 Gitin 56a. – azaz valaki másra kívánja átterhelni a felelősséget. 
48 Ezrá 1:10. 
49 Jeremiás 6:7. 
50 Jesájá 65:3. 
51 Vagyis nem csupán Ézsau volt dühös. 
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Fölkelt azon az éjjelen, és vette két feleségét, két szolgálóját és tizenegy 
gyermekét, és átkelt Jábok gázlóján. (1Mózes 32:23.) 

 No de hol – ְוִדיָנה ֵהיָכן ָהְיָתה – .És tizenegy gyermekét – ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו
volt Dina?52 –  ְָנָתָנּה ְּבֵתיָבה ְוָנַעל ְּבָפֶניה – Őt bezárták egy dobozba, –  ָא ִיֵּתן ּב ּה ֵעָׂשו ֶׁש
 Jákob ily módon – ּוְלָכ ֶנֱעַנׁש ַיֲעֹקב – .hogy Ézsau ne láthassa meg – ֵעיָניו
megbűnhődött, – ֶׁשְּמָנָעּה ֵמָאִחיו – amiért visszatartotta [Dinát] fivérétől, –  ֶׁשָּמא ַּתֲחִזיֶרּנּו
 s [így – ְוָנְפָלה ְּבַיד ְׁשֶכם – ,hiszen [a lány] talán jó útra téríthette volna [Ézsaut] – ַלּמּוָטב
végül Dina] Schem kezére került [Jákob büntetéséül].53 

 .a folyó neve [Jábok] – ֵׁשם ַהָּנָהר – .Jábok – ַיֹּבק
 

 )כד, בראשית לב(. ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לוֹ  ,ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַהָּנַחל

Vette őket és átvezette a patakon és átvezette azt, amije volt. (1Mózes 
32:24.) 

 az állatállományra [Utalva] – ַהְּבֵהָמה ְוַהִּמַּטְלְּטִלים – .azt, amije volt – ֶאת ֲאֶׁשר לוֹ 
és az ingóságokra. – ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכַגָּׁשר – [A vájáávér – és átvezette – azt jelenti, hogy] 
hídként viselkedett; – נֹוֵטל ִמַּכאן – megfogta [a folyó] egyik oldalán lévő dolgokat, – 
 .és áttette őket a másik [partra] – ּוַמִּניַח ַּכאן

 
 )כה, בראשית לב(. ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר ,ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדוֹ 

És Jákob egyedül maradt és tusakodott vele egy ember hajnalhasadtáig. 
(1Mózes 32:25.) 

 Ottfelejtett [a – ָׁשַכח ַּפִּכים ְקַטִּנים – .És Jákob [egyedül] maradt – ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב
túlparton] néhány kisebb agyagedényt, – ְוָחַזר ֲעֵליֶהם – és visszament értük. 

ִאיׁשַוֵּיָאֵבק   – és tusakodott vele egy ember. – ְמַנֵחם ֵּפַרׁש – Menáchem úgy 
magyarázta: – ַוִּיְתַעֵּפר ִאיׁש – egy embert belepett a por; – ְלׁשֹון ָאָבק – [vagyis szerinte 
a vájéávék] az ávák [„por” szóból] ered, – ֶׁשָהיּו ַמֲעִלים ָעָפר ְּבַרְגֵליֶהם – ugyanis a 
lábukkal felrúgták a port – ַעל ְיֵדי ִנֲענּוָעם – [tusakodásuk] mozdulatainak 
eredményeképpen. – ְוִלי ִנְרֶאה – Nekem mindazonáltal úgy tűnik, – ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַוִּיְתַקֵּׁשר 
– hogy ez a vájitkásér szóból ered [mint: „Így szőtt összeesküvést”54], –  ְוָלׁשֹון ֲאַרִּמי
 miután„ [mint a] – ָּבַתר ַּדֲאִביקּו ֵביּה – ,és [a vájéávék] arámi eredetű szó – הּוא
[dááviku] összeragadtak benne”55 – ַוֲאֵביק ֵליּה ֵמיַבק – [vagy a] „[váávék] 

                                                 
52 Dinával együtt ugyanis tizenkét gyermeke volt Jákobnak. 
53 Lásd a 34. fejezetet. 
54 2Királyok 9:14. Rási itt a ַוִּיְתַקֵּׁשר (vájitkásér) szónak egy fizikaibb értelmére gondo: 

hozzákapcsol, összekapcsol, hozzáragad, hozzátapad. 
55 Szánhedrin 63b. 
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odahurkolta”56, – ְלׁשֹון ֲעִניָבה – [ahol a mévák] hurkot jelent. –  ֵֶּכן ֶּדֶר ְׁשַנִים ׁש
 – ,Ugyanis megszokott dolog, hogy amikor ketten küzdenek egymással – ֶׁשִּמְתַעְּצִמים
 – ֶׁשחֹוְבקֹו ְואֹוְבקֹו ִּבְזֹרעֹוָתיו – ,az egyik földhöz vágja a másikat – ְלַהִּפיל ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו
majd megragadja és szorosan átfogja a karjaival. – ּוֵפְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה – 
Bölcseink úgy magyarázták, – ֶׁשהּוא ָׂשרֹו ֶׁשל ֵעָׂשו – hogy ez [az ember] Ézsau 
védőangyala volt. 

 
א ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכוֹ   )כו, בראשית לב(. ּמוֹ ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו עִ  ,ַוַּיְרא ִּכי 

És midőn látta, hogy nem bír vele, megérintette csípőjének forgócsontját 
és kificamodott Jákob forgócsontja tusakodás közben. (1Mózes 32:26.) 

 A – קּוִלית ַהָּיֵר – .megérintette csípőjének forgócsontját – ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכוֹ 
combcsont felső végét, – ַהָּתקּוַע ַּבִּקְלּבֹוִסית – amely belecsatlakozik a csípőízületbe, – 
 mivel a hús, amely – ַעל ֵׁשם ֶׁשַהָּבָׂשר ֶׁשָעֶליהָ  – ,úgy hívják, hogy káf57 – ָקרּוי ַּכף
beborítja, – ְּכִמין ַּכף ֶׁשל ְקֵדָרה – olyan [formájú], mint egy merőkanál. 

 kificamodott az [Azaz] – ִנְתַקְעְקָעה ִמָּמקֹום ַמְחַּבְרָּתּה – .és kificamodott – ַוֵּתַקע
ízületéből58. –  ְֹודֹוֶמה לו – [A szó] egy hasonló használata: – ֶּפן ֵּתַקע ַנְפִׁשי ִמֵּמ – 
„Különben [téká] el kell szakadnom tőled,”59 –  ָָרהְלׁשֹון ֲהס  – [ahol a téká] eltávolítást, 
elmozdítást jelent. – ּוַבִּמְׁשָנה – A Misnában [a következő használata található]: – 
 gyökerestül kiszakítani.”60„ – ְלָׁשֵרׁש ָׁשְרֵׁשיֶהן – ,lökáákéá béjcátán – ְלַקְעֵקַע ֵּביָצָתן

 
א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ֵּבַרְכָּתִני ,ַחרַוֹּיאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּׁשָ   )כז, בראשית לב(. ַוֹּיאֶמר 

És az szólt: „Bocsáss el, mert feljött a hajnal”; de ő azt mondta: „Nem 
bocsátalak el, amíg meg nem áldottál”. (1Mózes 32:27.) 

י ֲאִני לֹוַמר ִׁשיָרה ַּבּיֹוםְוָצִר  – .mert feljött a hajnal – ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר  – És nekem 
nappal [Isten] dicséretét kell zengenem. 

 járulj hozzá [:Jelentése] – הֹוֵדה ִלי ַעל ַהְּבָרכֹות – meg [nem] áldottál.61 – ֵּבַרְכָּתִני
azokhoz az áldásokhoz, – ֶׁשֵּבְרַכִני ָאִבי – amelyekkel atyám megáldott engem,62 – 
 .azokat, amelyek miatt Ézsau tiltakozik – ֶׁשֵעָׂשו ְמַעְרֵער ֲעֵליֶהן
                                                 
56 Mönáchot 42a. 
57 Szó szerint „merőkanál”. 
58 Vagyis a csípőízületből. 
59 Jeremiás 6:8. 
60 Gitin 55a. 
61 Ez nem jelenthette szó szerint azt, hogy „megáldottál,” mivel az angyal nem azzal reagált 

rá, hogy megáldotta Jákobot, hanem azzal, hogy megváltoztatta a nevét. 
62 A Zohár kifejti, hogy amennyiben Jákob áldást kért volna, akkor jövő időt használt volna: 

 múlt idejű alak (béráchtáni) ֵּבַרְכָּתִני áldj meg engem. A – (töváráchéni) ְּתָבֲרַכִּני
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 )כח, בראשית לב(. ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֶמ

És az mondta neki: Mi a neved? És ő mondta? Jákob. (1Mózes 32:28.) 

 
א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל ,ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר  . ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱא

 )כט, בראשית לב(

És ő szólt: „Ne legyen többé a neved Jákob, hanem Izrael, mert 
küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél”. (1Mózes 32:29.) 

א ַיֲעֹקב  – …Ne legyen többé… Jákob... – א ֵיָאֵמר עֹוד  – [Azaz] többé nem 
mondják majd, – ֶׁשַהְּבָרכֹות ָּבאּו ְל ְּבָעְקָבה ּוְרִמָּיה – hogy az áldásokhoz fondorlat és 
csalás révén jutottál63, – ִּכי ִאם ִּבְׂשָרָרה ְוִגּלּוי ָּפִנים – hanem nemesség és őszinteség 
révén, [ami a Jiszráél név jelentése] – ְוסֹוְפ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְגֶלה ֵאֶלי ְּבֵבית ֵאל – és 
végül Isten megmutatkozik majd neked Bét Élben, – ּוַמֲחִליף ֶאת ִׁשְמ – és 
megváltoztatja a neved – ְוָׁשם הּוא ְמָבֶרְכ – és ott Ő megáld majd téged, – ָׁשם  ַוֲאִני
-és hozzájárulok a neked adott áldások – ְואֹוֶדה ְל ֲעֵליֶהן – ,és én is ott leszek – ֶאְהֶיה
hoz.  

 Viaskodott az„ – ַוָּיַׂשר ֶאל ַמְלָא ַוּיָֻכל – :És ez áll a Szentírásban – ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב –
angyallal és győzött is, – וֹ ָּבָכה ַוִּיְתַחֶּנן ל  – [pedig] az sírt és könyörgött neki”64 –  ָּבָכה
ּוַמה  – .az angyal sírt és könyörgött neki [ami azt jelenti, hogy] – ַהַּמְלָא ַוִּיְתַחֵּנן לוֹ 
 Bét-Élben [Isten]„ – ֵּבית ֵאל ִיְמָצֶאּנּו – ?Mi volt az, ami miatt könyörgött – ִּנְתַחֵּנן לוֹ 
megtalál minket, – ְוָׁשם ְיַדֵּבר ִעָּמנּו – és ott majd beszél velünk,”65 [ami a következőt 
jelenti:] – ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשְּיַדֵּבר ִעָּמנּו ָׁשם – „Várj rám addig, míg [Ő] ott beszél velünk [és 
téged megáld].” – א ָרָצה ַיֲעֹקב ְוַעל  – Jákob azonban nem volt hajlandó [várni] – ְו
 és [az angyalnak] nem lévén más választása, muszáj volt – ָּכְרחֹו הֹוָדה לֹו ֲעֵליֶהן
megadni neki (Jákobnak) azokat (az áldásokat). – ְוֶזהּו – Ez az értelme annak, hogy: 
ה ִמְתַחֵּנן ְלַהְמִּתין לוֹ ֶׁשָהיָ  – És megáldotta őt ott,”66„ – ַוְיָבֶר אֹותֹו ָׁשם –  – mert kérte 
Jákobot, hogy várjon rá, – א ָרָצה  .de ő (Jákob) erre nem volt hajlandó – ְו

 .Ézsaura és Lábánra [Utalás] – ֵעָׂשו ְוָלָבן – ...és emberekkel… – ְוִעם ֲאָנִׁשים
 .Ellenük – ָלֶהם – .és győztél… – ַוּתּוָכל
 

                                                                                                                                      
használata mutatja, hogy Jákob atyja áldásaira utalt vissza, és azt kérte Ézsau 
őrangyalától, hogy járuljon hozzá azokhoz az áldásokhoz. 

63 Ami a Jáákov név egyik jelentése. 
64 Hoséá 12:5. 
65 Uo. 
66 1Mózes 32:30. 
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בראשית (. ַוְיָבֶר ֹאתֹו ָׁשם ,ַאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמיַוִּיׁשְ 
 )ל, לב

És kérdezte Jákob, mondván: „Mondd meg, kérlek, nevedet!” Felelt: 
„Miért kérdezed a nevemet?” És megáldotta őt ott. (1Mózes 32:30.) 

 – .Nincs állandó nevünk – ֵאין ָלנּו ֵׁשם ָקבּועַ  – ?Miért kérdezed – ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל
ִמְצַות  – ,mindig attól függően – ַהֹּכל ְלִפי – ,A nevünk folyton változik – ִמְׁשַּתִּנין ְׁשמֹוֵתנּו
 .hogy éppen milyen küldetést teljesítünk – ֲעבֹוַדת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְּלִחים

 
ִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי ,ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל , בראשית לב(. ִּכי ָרִאיִתי ֱא

 )לא

És elnevezte Jákob a helyet Peniélnek: mert láttam Istent színről-színre 
és megmenekült lelkem. (1Mózes 32:31.) 

 
 )לב, בראשית לב(. ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכוֹ  ,ַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל

Már felkelt reá a nap, mikor elment Penuél mellett; ő pedig sántított 
csípőjén. (1Mózes 32:32.) 

 Ez egy – ְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם הּוא – Már felkelt reá a nap.67 – ַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש
általánosan használt kifejezés: – ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלָמקֹום ְּפלֹוִני – „Amikor elérkeztünk ide és 
ide, – ֵהִאיר ָלנּו ַהַּׁשַחר – ránk hajnalodott.” –  ֶֹזהּו ְפׁשּוטו – Ez az egyszerű magyarázat. – 

ַאָּגָדה ַוִּיְזַרח לוֹ ּוִמְדַרׁש   – A vájizrách lo midrási magyarázata pedig az, hogy –  ְֹלָצְרּכו – 
az ő szükségleteit kielégítendő, –  ְֹלַרֹּפאת ֶאת ַצְלָעתו – sántaságát gyógyítandó; –  ְּכָמה
יהָ ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנפֶ  – :ahogy a vers mondja – ְּדֵתיָמא  – „De fölragyog 
számotokra… az igazság napja és gyógyulást hoz sugaras szárnyain.”68 –  ְואֹוָתן ָׁשעֹות
ְּכֶׁשָּיָצא  – ,Ahány órával korábban nyugodott le neki [a nap] – ֶׁשִּמֲהָרה ִלְׁשקֹוַע ִּבְׁשִבילוֹ 
 most annyival – ִמֲהָרה ִלְזרֹוַח ִּבְׁשִבילוֹ  – ,amikor elhagyta Beér Sevát69 – ִמְּבֵאר ֶׁשַבע
korábban kelt fel neki.70 

 akkor [Csak] – ָהָיה צֹוֵלַע ְּכֶׁשָּזְרָחה ַהֶּׁשֶמׁש – .ő pedig sántított – ְוהּוא צֹוֵלעַ 
sántított, amikor a nap felkelt.71 

 

                                                 
67 De vajon csak neki sütött a nap? 
68 Máláchi 3:20. 
69 Lásd a 28:11-hez írt Rási-kommentárt. 
70 Így kompenzálva az akkor elveszett napsütéses órákat. 
71 Rási korábban már említette, hogy a nap azért sütött, hogy meggyógyítsa őt. Ebből az 

következik tehát, hogy csupán napfelkeltekor sántított. 
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א ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהּנָ  ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶר  ,ֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵר ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַעל ֵּכן 
 )לג, בראשית לב(. ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה

Azért nem eszik Izráel fiai a szökőinat, amely a csípő forgócsontján van, 
mind a mai napig, mert megérintette Jákob csípőjének forgócsontját, a 
szökőinat. (1Mózes 32:33.) 

 Miért nevezik ezt gid – ָלָּמה ִנְקָרא ְׁשמֹו ִּגיד ַהָּנֶׁשה – .a szökőinat – ִּגיד ַהָּנֶׁשה
hánáse-nak? – ְלִפי ֶׁשָּנָׁשה ִמְּמקֹומֹו ְוָעָלה – Azért, mert kiszökött a helyéről és 
felhúzódott. – ְוהּוא ְלׁשֹון ְקִפיָצה – [A náse szó] ugrást/szökést jelent. –  ְוֵכן ָנְׁשָתה
ְוֵכן ִּכי  – Ugyanilyen [értelemben szerepel a]: „[nástá] odalett vitézségük”72 – ְּגבּוָרָתם
ִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי  valamint a „mert Isten [násáni] elfelejtette velem minden – ַנַּׁשִּני ֱא
szenvedésemet.”73 

 
ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל  ,ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש

 )א, בראשית לג(. ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות

Fölvetette Jákob a szemeit és látta, hogy íme Ézsau jön és vele négyszáz 
ember; ekkor fölosztotta a gyermekeket Leára, Ráchelre és a két 
szolgálóra. (1Mózes 33:1.) 

 
ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף  ,ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה

 )ב, בראשית לג(. ַאֲחֹרִנים

A szolgálókat és gyermekeiket állította legelöl, Leát és gyermekeit 
azután, Ráchelt meg Józsefet leghátrább. (1Mózes 33:2.) 

 – ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון ָחִביב – .Leát és gyermekeit azután – ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחֹרִנים
Minél hátrébb [álltak] annál kedvesebbek [voltak Jákob számára]. 

 
 )ג, בראשית לג(. ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאִחיו ,ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם

És ő elébük ment és földre borult hétszer, míg testvére közelébe ért. 
(1Mózes 33:3.) 

 – ִאם ָיֹבא אֹותֹו ָרָׁשע – :Azt gondolta – ָאַמר – .És ő elébük ment – ָעַבר ִלְפֵניֶהם
„Ha majd jön az a gonosz, – ְלִהָּלֵחם – hogy csatázzon, – ִיָּלֵחם ִּבי ְּתִחָּלה – hát küzdjön 
meg először velem.” 

 
 )ד, בראשית לג(. ַוִּיְבּכּו ,ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו

                                                 
72 Jeremiás 51:30. 
73 Lentebb 41:51. 
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És Ézsau elébe futott, megölelte, nyakába borult, és megcsókolta, és 
sírtak. (1Mózes 33:4.) 

 Szánalom ébredt benne – ִנְתַּגְלְּגלּו ַרֲחָמיו – ...megölelte… – ַוְיַחְּבֵקהּו
(Ézsauban), – ְּכֶׁשָרָאהּו – amikor látta őt (Jákobot) –  ְִׁשַּתֲחָואֹות ַהָּללּוִמְׁשַּתֲחֶוה ָּכל ה  – 
olyan sokszor a földre borulni. 

 – Pontok vannak [a vájisákéhu – ָנקּוד ָעָליו – ...és megcsókolta… – ַוִּיָּׁשֵקהּו
megcsókolta szó] fölött.74 – ְוֵיׁש חֹוְלִקין ַּבָּדָבר ַהֶּזה ְּבָבַרְיָתא ְּדִסְפֵרי – Ezzel kapcsolatban 
véleménykülönbségek vannak a Szifré brájtájában.75 –  ֵֹיׁש ֶׁשָּדְרׁשּו ְנֻקָּדה זו – Vannak, 
akik úgy magyarázzák ezeket a pontokat, – לֹוַמר – mint amelyek arra utalnak, – 
א ְנָׁשקֹו ְּבָכל ִלּבוֹ  ָאַמר ַרִּבי  – .hogy [Ézsau] nem teljes szívvel csókolta meg [Jákobot] – ֶׁש
 – ֲהָלָכה ִהיא ְּבָידּועַ  – :Simon bár Jocháj rabbi [viszont] azt mondta – ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי
„Mindenki nyilvánvalóan tudja, – ֶׁשֵעָׂשו ׂשֹוֵנא ְלַיֲעֹקב – hogy Ézsau gyűlöli Jákobot [és 
ezért ezt nem kellene pontokkal jelölni]. – ֶׁשִּנְכְמרּו ַרֲחָמיו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶאָּלא  – [Ez itt 
inkább másra utal:] abban a pillanatban [mégis] szánalom ébredt benne [iránta], – 
 ”.és teljes szívéből csókolta meg őt – ּוְנָׁשקֹו ְּבָכל ִלּבוֹ 

 
ַוֹּיאַמר ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן  ,ָלִדים ַוֹּיאֶמר ִמי ֵאֶּלה ָּלַוִּיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ַהיְ 

ִהים ֶאת ַעְבֶּד  )ה, בראשית לג(. ֱא

És fölemelte szemét és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, 
kérdezte: „Kik ezek itt veled?” És ő felelte: „A gyermekek, akikkel Isten 
a te szolgádat megajándékozta”. (1Mózes 33:5.) 

 ,Kik ezek [:Jelentése] – ִמי ֵאֶּלה ִלְהיֹות ֶׁשָּל – Kik ezek itt veled?76 – ִמי ֵאֶּלה ָּל
hogy a tieid [azaz miképpen a tieid]?77 

 
 ָ  )ו, בראשית לג(. ַוִּתַּגְׁשןָ ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן ַוִּתְׁשַּתֲחֶוין

És odaléptek a szolgálók, ők és gyermekeik és meghajoltak.. (1Mózes 
33:6.) 

 
 )ז, בראשית לג(. ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ,ַוִּתַּגׁש ַּגם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו

                                                 
74 Ha pontok vannak egy szó fölött, azok azt jelzik, hogy a szó nem teljesen azt jelenti, mint 

általában. 
75 Böháálotchá 69. 
76 A ִמי ֵאֶּלה (mi éle) – „Kik ezek?” arra utal, hogy Ézsau nem tudta, kik azok, akik Jákobbal 

vannak, ugyanakkor a ָּל (lách) – „neked/tiéd” meg éppen ennek az ellenkezőjét 
sejteti! 

77 Vagyis családod tagjai vagy a szolgáid? 
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Előlépett Lea is gyermekeivel, és leborultak; azután előlépett József és 
Ráchel, és leborultak. (1Mózes 33:7.) 

 – Minden esetben – ְּבֻכָּלן – ...előlépett József és Ráchel… – ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל
 ám – ֲאָבל ְּבָרֵחל – ,az anyák gyermekeik előtt léptek előre – ָהִאָּמהֹות ִנָּגׁשֹות ִלְפֵני ַהָּבִנים
Ráchel esetében –  ֵֹסף ִנַּגׁש ְלָפֶניהָ יו  – József volt az, aki [anyja] elé lépett. – ָאַמר – Azt 
gondolta [ugyanis] magában: – ִאִּמי ְיַפת ּתֹוַאר – „Anyám gyönyörű, –  ֶׁשָּמא ִיְתֶלה ָּבּה
ְּכֶנְגָדּה ֶאֱעמֹוד – ,és még mielőtt ez a romlott ember megkívánná őt – ֵעיָניו אֹותֹו ָרָׁשע  – 
[anyám] elé állok, – ַוֲאַעְּכֶבּנּו ִמְּלִהְסַּתֵּכל ָּבּה – és megakadályozom abban, hogy 
megbámulja őt.” – ִמַּכאן ָזָכה יֹוֵסף – E miatt az eset miatt érdemelte ki József –  ְלִבְרַּכת
 a „szem fölötti” [jákobi] áldást.78 – ֲעֵלי ָעִין

 
 )ח, בראשית לג(. ַוֹּיאֶמר ִלְמֹצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ,אֶמר ִמי ְל ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתיַוּיֹ 

És ő szólott: „Mit akarsz ezzel az egész táborral, amellyel találkoztam?” 
Mondta: „Hogy kegyet találjak uram szemében”. (1Mózes 33:8.) 

ִמי ָּכל ַהַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר  – .Mit akarsz ezzel az egész táborral –  ָּכל ַהַּמֲחֶנהִמי לְ 
 – ֶׁשהּוא ֶׁשְּל – Ki ez az egész tábor[nyi ember], akikkel találkoztam„ [:Azaz] – ָּפַגְׁשִּתי
és akik tieid” – ְּכלֹוַמר – ami alatt azt értette, hogy –  ְָלָמה הּוא ל – „Mi célod van 
vele?” – ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – És a vers egyszerű magyarázata szerint – ַעל מֹוִליֵכי ַהִּמְנָחה 
– ez az ajándékvivőkre utal. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A midrási magyarázat [ugyanakkor] a 
következő: – ִּכּתֹות ֶׁשל ַמְלָאִכים ָּפַגע – [Ézsau] angyalok csapataival találkozott, –  ֶׁשָהיּו
ְואֹוְמִרים ָלֶהם ֶׁשל  – akik elkezdték taszigálni őt és az embereit – ּדֹוֲחִפין אֹותֹו ְוֶאת ֲאָנָׁשיו
 és ők – ְוֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם ֶׁשל ֵעָׂשו – ”?és azt kérdezgették tőlük: „Kik vagytok – ִמי ַאֶּתם
azt felelték: „Ézsauhoz [tartozunk],” – ְוֵהן אֹוְמִרים ַהּכּו ַהּכּו – [mire az angyalok] azt 
mondták: „Üssétek őket! Üssétek őket!” – ְוֵאּלּו אֹוְמִרים – [Ézsau emberei ekkor] azt 
mondták: – ַהִּניחּו ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק הּוא – „Eresszétek el, ő Izsák fia!” –  א ָהיּו ַמְׁשִּגיִחים ְו
 Ő Ábrahám„ – ֶּבן ְּבנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם הּוא – .oda se figyeltek erre [Az angyalok] – ָעָליו
unokája!” – א ָהיּו ַמְׁשִּגיִחים  ָאִחיו ֶׁשל ַיֲעֹקב הּוא – .oda se figyeltek erre [Az angyalok] – ְו
– „Ő Jákob testvére!” –  ים ָלֶהםאֹוְמִר  – [Erre aztán az angyalok] azt felelték: –  ִאם ֵּכן
 Ha ez így van, akkor te közülünk való vagy!”79„ – ִמֶּׁשָּלנּו ַאֶּתם

 
 )ט, בראשית לג(. ָאִחי ְיִהי ְל ֲאֶׁשר ָל ,ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב

És szólt Ézsau: „Van nekem elég, testvérem; legyen a tied, ami a tied”. 
(1Mózes 33:9.) 

                                                 
78 Lásd 1Mózes 49:22. és Rási uo. 
79 Ennek megfelelően Jákob válasza: „Hogy kegyet találjak uram szemében,” azt jelentette, 

hogy „az angyalok mindezt azért tették, hogy demonstrálják neked, milyen fontos 
vagyok, s én így kegyet találjak szemedben.” 
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 Itt – ַּכאן הֹוָדה לֹו ַעל ַהְּבָרכֹות – .legyen a tied, ami a tied – ְיִהי ְל ֲאֶׁשר ָל
[végül] átengedte neki az áldásokat.80 

 
ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני ִּכְרֹאת  ,ִדיַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמּיָ 

ִהים ַוִּתְרֵצִני  )י, בראשית לג(. ְּפֵני ֱא

És Jákob szólt: „Nem, kérlek, ha kegyet találtam szemedben, fogadd el 
ajándékomat kezemből, mert arcodat úgy láttam, amint Isten színét 
látjuk, és te kedvesen fogadtál. (1Mózes 33:10.) 

 Ne mondd ezt [:Jelentése] – ַאל ָנא ֹתאַמר ִלי ֵּכן – .Nem, kérlek – ַאל ָנא
nekem.81 

 ha kegyet – ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ֵּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶני ְוגֹוֵמר
találtam szemedben, fogadd el ajándékomat kezemből, mert arcodat úgy 
láttam, stb. – ִּכי ְּכַדאי ְוָהגּון ְל – [Jelentése:] mert helyes és rendjénvaló, –  ֶׁשְּתַקֵּבל
 ,mivel láttam arcodat – ַעל ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ָפֶני – ,hogy elfogadd az ajándékomat – ִמְנָחִתי
 mint egy – ִּכְרִאַּית ְּפֵני ַהַּמְלָא – ,s ez legalább olyan becses számomra – ְוֵהן ֲחׁשּוִבין ִלי –
angyal arcát látni, – ר ֶׁשְּל  És – ְועֹוד – .ugyanis láttam a te őrangyalodat – ֶׁשָרִאיִתי ֹשַ
egy másik ok, [hogy elfogadd ajándékomat az az,] –  חֹולַעל ֶׁשִּנְתַרֵּציָת ִלי ִלְמ  – hogy 
hajlandónak mutatkoztál megbocsátani – ַעל סּוְרָחִני – bűnömet82. –  ְוָלָמה ִהְזִּכיר לֹו
 – ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָיֵרא ֵהיֶמּנּו – ?Miért említette [Jákob], hogy látta az angyalt – ְרִאַּית ַהַּמְלָא

Hogy [Ézsau] féljen tőle – ְוֹיאַמר – és azt gondolja: – ָרָאה ַמְלָאִכים ְוִנּצֹול – „Angyalokat 
látott és túlélte, – ֵאיִני ָיכֹול לֹו ֵמַעָּתה – most már biztos, hogy nem tudok fölébe 
kerekedni.” 

 megbékéltél [:Jelentése] – ִנְתַּפַּיְסָּת ִלי – .és te kedvesen fogadtál – ַוִּתְרֵצִני
velem. –  ָּכל ָרצֹון ֶׁשַּבִּמְקָראְוֵכן  – Hasonlóan a rácon kifejezés minden [formája] a 
Szentírásban – ְלׁשֹון ִּפּיּוס – megbékítést jelent – ט ְּבַלַעז"אפיימנ  – ófranciául 
apeiement, – א ְלָרצֹון ִיְהֶיה ָלֶכם  mint a „mert akkor nem fogadja kedvesen – ְוֵכן ִּכי 
tőletek”83 [szövegrészben is], – ַהָּקְרָּבנֹות ָּבאֹות ְלַפֵּיס ּוְלַרּצֹות – [ugyanis] az áldozatok 
célja megbékíteni és kiengesztelni. – ְוֵכן ִׂשְפֵתי ַצִּדיק ֵיְדעּון ָרצֹון – Hasonlóan: „Az igaz 
ember ajka kedvesen tud szólni,”84 – ְלַרּצֹותיֹוְדִעים ְלַפֵּיס ּו  – [azaz] ők tudják, hogyan 
kell megbékíteni és kiengesztelni. 

 

                                                 
80 Azaz most már ő is hozzájárult ahhoz, hogy az áldások jogosan Jákobéi legyenek. 
81 Vagyis azt, hogy visszautasítod az ajándékokat. 
82 Azt, hogy elloptam áldásaidat. 
83 3Mózes 22:20, az állatáldozatokra utalva. 
84 Példabeszédek 10:32. 
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ִהים ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל , בראשית לג(. ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח ,ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל ִּכי ַחַּנִני ֱא
 )יא

Fogadd el, kérlek, áldásomat, amelyet neked hoztam, mert Isten 
megajándékozott engem, és mert van nekem mindenem”. Unszolta őt és 
ő elfogadta. (1Mózes 33:11.) 

 Az – ִמְנָחה זֹו ַהָּבָאה – .ajándékomat [:Jelentése] – ִמְנָחִתי – .áldásomat – ִּבְרָכִתי
ilyen ajándékot, amelyet [olyankor] hoz85 [az ember], –  ִאַּית ָּפִנים ְוִלְפָרִקיםַעל ְר  – 
amikor valakivel [hosszabb] időközönként találkozik, – ֵאיָנּה ָּבָאה ֶאָּלא ִלְׁשֵאַלת ָׁשלֹום – 
csupán üdvözlésnek szánják, – ְוָכל ְּבָרָכה ֶׁשִהיא ִלְרִאַּית ָּפִנים – mint ahogy minden áldást 
is, amelyben találkozáskor részesítenek, – ְּכגֹון – mint [arról a következő szentírási 
helyek is tanúskodnak]: – ַוְיָבֶר ַיֲעֹקב ֶאת ַּפְרֹעה – „Ezután megáldotta Jákob a 
fáraót”86 – ֲעׂשּו ִאִּתי ְבָרָכה ְּדַסְנֵחִריב – és „Kössetek velem szövetséget,”87 [amit] 
Szánherib [mondott]. –  ְֹּדתֹוִעי ֶמֶל ֲחָמת ְוֵכן ִלְׁשָאל לֹו ְלָׁשלֹום ּוְלָבְרכו  – Hasonlóan: „hogy 
békességgel és áldással köszöntse,”88 [amit] Tói, Chámát királya [mondott]; –  ֻּכָּלם
ר"ודאֶׁשּקֹוִרין ְּבַלַעז של – ,mindezek békehívó áldások – ְלׁשֹון ִּבְרַּכת ָׁשלֹום ֵהן  – amit 
ófranciául saluder-nak neveznek. – ד"ן שלו"ַאף זֹו ִּבְרָכִתי מו  – A bircháti itt is azt 
jelenti: mon salud [ófranciául]. 

א ָטַרְחָּת ָּבּה – .amelyet neked hoztam – ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָל  – Neked nem kellett 
megerőltetned magad érte, –  ָיַגְעִּתי ְלַהִּגיָעּהַוֲאִני  – míg én sokat vesződtem azzal, 
hogy elérje úti célját, – ַעד ֶׁשָּבָאה ְלָיְד – s [végül] elérkezzen kezed közé. 

ן ִראׁשֹוָנה ֻמְדֶּגֶׁשת"נּו – .megajándékozott engem – ַחַּנַני  – [A chánáni szó] első 
ן"ִפי ֶׁשִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת ִּבְמקֹום ְׁשֵּתי נּוִנילְ  – ,jában van egy dáges89-נ  – mert [ez a נ] két נ 
helyett áll, – ֶׁשָהָיה לֹו לֹוַמר ֲחָנַנִני – ugyanis nyelvtani szempontból [a szó helyes alakja] 
chánánáni kellett volna legyen, – א ְׁשֵני נּוִני ן"ֶׁשֵאין ָחַנן ְּב  – tekintve, hogy a chánon 
gyök sosem szerepel két נ nélkül, – ְוַהְּׁשִליִׁשית ְלִׁשּמּוׁש – a harmadik [נ] pedig egy 
képző betű90, – ְזָבַדִני ְּכמֹו ָעַׂשִני  – akárcsak az ászáni91 [és a] zövádáni92 [szavak 
esetében]. 

                                                 
85 Tk. ad. 
86 Lentebb 47:10. 
87 2Királyok 18:31. 
88 2Sámuel 8:10. 
89 A dáges egy a mássalhangzókba írt pont, amely rendszerint annak a mássalhangzónak a 

hangsúlyos mivoltára utal. 
90 Tk. egy tárgyrag: a ִני (ni) végződés jelentése: „engem”. ַחַּנַני (chánáni) – 

„megajándékozott engem”. 
91 Jesájá 29:16. „ő alkotott engem”. 
92 Fentebb 30:20. „Megajándékozott engem”. 
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 A kol – „minden” itt azt] – ֶיׁש ִלי ֹכל – .van nekem mindenem – ֶיׁש ִלי ֹכל
jelenti, hogy] minden, amire szükségem van. – ְוֵעָׂשו ִּדֶּבר ִּבְלׁשֹון ַּגֲאָוה – Míg Ézsau 
rátarti módon fejezte ki magát: – ֶיׁש ִלי ָרב – „Van nekem bőven,”93 –  יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמְּכֵדי
 .jóval több, mint amennyire szükségem van [azaz] – ָצְרִּכי

 
 )יב, בראשית לג(. ְוֵאְלָכה ְלֶנְגֶּד ,ַוֹּיאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה

És ő így szólt: „Induljunk el, menjünk tovább, és majd melletted 
megyek.” (1Mózes 33:12.) 

 Akárcsak a smáá [vagy a] szláchá94 – ְּכמֹו ְׁשָמָעה ְסָלָחה – .Induljunk el – ִנְסָעה
[esetében], – ֶׁשהּוא ְּכמֹו ְׁשַמע ְסַלח – ami ugyanaz, mint a smá [„Hallgass meg!” és a] 
szlách [„Bocsáss meg!”], – ַאף ַּכאן ִנְסָעה ְּכמֹו ְנַסע – itt is a nisz’á ugyanaz, mint a 
nöszá95, – ן ְיסֹוד ַּבֵּתָבה"ְוַהּנּו  – ahol a נ része a szó gyökének. –  ְוַתְרּגּום ֶׁשל אּוְנְקלּוס טּול
 [,szintén ezt támasztja alá] – ֵעָׂשו ָאַמר ְלַיֲעֹקב – ,Onkelosz fordítása, tul unhách – ּוְנָה

azaz Ézsau azt mondta Jákobnak: – ְנַסע ִמַּכאן ְוֵנֵל – „Induljunk el innét és menjünk 
tovább!” 

ְגֶּדְוֵאְלָכה ְלנֶ   – és majd melletted megyek. – ְּבָׁשֶוה ְל – [Jelentése:] veled egy 
ütemben. – טֹוָבה זֹו ֶאֱעֶׂשה ְל – „Megteszem neked ezt a szívességet, –  ֶׁשַאֲאִרי ְיֵמי
ה ָצִריָלֶלֶכת ְלַאט ַּכֲאֶׁשר ַאּתָ  – hogy meghosszabbítom utazásom idejét – ַמֲהַלְכִּתי  – 
azáltal, hogy lassabban haladok, a te igényed szerint.” – ְוֶזהּו ְלֶנְגֶּד ְּבָׁשֶוה ְל – Ez a 
jelentése a lönegdechá [kifejezésnek] – „veled egy [iramban].” 

 
ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו ָּכל  ,לֹות ָעָליַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִּכי ַהְיָלִדים ַרִּכים ְוַהֹּצאן ְוַהָּבָקר עָ 

 )יג, בראשית לג(. ַהֹּצאן

De Jákob így felelt neki: Tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, 
meg szoptatós juhok és tehenek vannak velem. Ha csak egy napig is 
hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. (1Mózes 33:13.) 

 – ַהֹּצאן ְוַהָּבָקר – .szoptatós [juhok és tehenek] vannak velem – ָעלֹות ָעָלי
[Jelentése:] azoknál a juhoknál és teheneknél, – ֶׁשֵהן ָעלֹות – amelyek szoptatnak, – 
 .az én felelősségem, hogy lassan hajtsam őket – ֻמָּטלֹות ָעַלי ְלַנֲהָלן ְלַאט

 [azért nevezik őket így, mert] – ְמַגְּדלֹות עֹוְלֵליֶהן – .szoptatós – ָעלֹות
kicsinyeiket gondozzák. – ְלׁשֹון – [Az álot szó] ugyanabból a gyökérből [ered], mint a 
 a „néhány [vagy az ul] – עּול ָיִמים – a „csecsemő és kisded”96 [az olél] – עֹוֵלל ְויֹוֵנק –

                                                 
93 9. vers. 
94 Dániel 9:19. 
95 Utazzunk/induljunk! 
96 Siralmak 2:11. 
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napos csecsemő”97 – ּוְׁשֵּתי ָפרֹות ָעלֹות – [vagy az álot] a „két borjas tehenet”98 
[szövegrészekben]. – ש"ּוְבַלַעז אנפנטיי  – Ófranciául enfanteis. 

ְלַיְּגָעם ַּבֶּדֶר  – .Ha [csak] egy napig is hajszolják azokat – ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד
הִּבְמרּוצָ   – Kifárasztva őket siettetésükkel, – ָוֵמתּו ָּכל ַהֹּצאן – s ezzel az összes juh 

pusztulását okozva. 
 Mint [a dofék] a – ְּכמֹו קֹול ּדֹוִדי ּדֹוֵפק – .Ha… hajszolják azokat – ּוְדָפקּום

„Hallga, szerelmesem kopogtat”99 [szövegrészben]; –  ֶתנֹוֵקׁש ַּבֶּדל  – [jelentése:] az 
ajtón kopogtatni. 

 
ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד  ,ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבּדוֹ 
 )יד, בראשית לג(. ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה

Menj csak uram előre, kérlek, szolgád előtt, én hadd ballagjak lassan 
jószágom járása és a gyermekek járása szerint, amíg eljutok uramhoz 
Széirbe”. (1Mózes 33:14.) 

 – ַאל ָנא ַתֲאִרי ְיֵמי ֲהִליָכְת – .Menj csak uram előre, kérlek – ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני
[Azaz] kérlek, ne nyújtsd meg utazásod idejét, – ֲעבֹור ְּכִפי ַּדְרְּכ – haladj csak tovább a 
magad megszokott ritmusában, – ְוַאף ִאם ִּתְתַרֵחק – jóllehet ezáltal [jócskán] el fogsz 
távolodni tőlem. 

א ְיֵתָרה"ֶאְתַנֵהל הֵ  – .hadd ballagjak – ֶאְתַנֲהָלה  – [Ugyanaz, mint:] etnáhél, a ה 
csak extra, – ְּכמֹו ֵאְרָדה – mint az érdá100 [szó esetében]101 – ֶאְׁשְמָעה – [vagy] az 
esmá102 [szó esetében]103 

 A] – ְלׁשֹון ַנַחת – .az én lassúságom [:Jelentése] – ְלַאט ֶׁשִּלי – .lassan – ְלִאִּטי
löát] azt jelenti: lassan, nyugodtan, – טְּכמֹו ַההֹוְלִכים ְלַא  – [mint a löát] a „csendesen 
folydogáló”104 – ְלַאט ִלי ַלַּנַער – [vagy az] „Az én kedvemért bánjatok kíméletesen 
azzal a fiúval”105 [szövegrészekben]. 

ד ִמן ַהְיסֹוד"ַהַּלמֶ  – .lassan – ְלִאִּטי  – A ל része a [szó] gyökének – ְוֵאיָנּה ְמַׁשֶּמֶׁשת – 
és nem prefixum. – ֶאְתַנֵהל ַנַחת ֶׁשִּלי – [az etnáhálá löiti) azt jelenti:] az én lassúságom 
szerint. 
                                                 
97 Jesájá 65:20. 
98 1Sámuel 6:7 
99 Énekek éneke 5:2. 
100 Fentebb 18:21. „Lemegyek”. 
101 Ami ugyanaz, mint az ֵאֵרד (éréd). 
102 Zsoltárok 85:9. „Hadd hallom” 
103 Ami ugyanaz, mint az ֶאְׁשַמע (esmá). 
104 Jesájá 8:6. 
105 2Sámuel 18:5. 
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 A szerint az igény – ְלִפי צֹוֶר – .jószágom járása… szerint – ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה
szerint, – ֲהִליַכת ַרְגֵלי ַהְּמָלאָכה – amelyet a jószág járásának üteme [diktál], –  ַהֻּמֶּטֶלת
 .amelynek vezetése az én felelősségem ,[a jószágé] – ָעַלי ְלהֹוִלי

 [:Jelentése] – ְלִפי ַרְגֵליֶהם – .a gyermekek járása szerint – ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים
járásuk [üteme] szerint, – ֶׁשֵהם ְיכֹוִלים ֵליֵל – [a szerint, hogy milyen ütemben] 
képesek gyalogolni. 

ִהְרִחיב לֹו  – .amíg eljutok uramhoz Széirbe – ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ֵׂשִעיָרה
א ָהָיה ַדְעּתֹו ָלֶלֶכת ֶאָּלא ַעד ֻסּכֹות – ,megnövelte az utat106 [Jákob] – ַהֶּדֶר  ugyanis – ֶׁש

csupán Szukotig szándékozott menni. – ָאַמר – Azt gondolta magában: –  ִאם ַּדְעּתֹו
 hát várjon csak, amíg – ַיְמִּתין ַעד ּבֹוִאי ֶאְצלוֹ  – ,Ha ártani akar nekem„ – ַלֲעׂשֹות ִלי ָרָעה
majd elmegyek hozzá.” – א ָהַל  – ְוֵאיָמַתי ֵיֵל – .És nem is ment el Széirbe – ְוהּוא 
Hogy mikor fog [végül] elmenni?107 –  ִַּביֵמי ַהָּמִׁשיח – [Majd] a Messiás idejében; – 
 És megmentők vonulnak majd fel„ – ְוָעלּו מֹוִׁשיִעים ְּבַהר ִצּיֹון – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר
Cion hegyére, – ִלְׁשּפֹוט ֶאת ַהר ֵעָׂשו – hogy ítéletet tartsanak Ézsau hegye fölött.”108 – 
 .Számos midrási magyarázata van ennek a versnek – ּוִמְדַרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש ְלַפְרָׁשה זֹו ַרִּבים

 
. ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ,ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ַאִּציָגה ָּנא ִעְּמ ִמן ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי

 )טו, בראשית לג(

És szólt Ézsau: „Hadd hagyjam melletted egy részét a népnek, amely 
velem van”. És ő szólt: „Mire való ez? Találjak csak kegyet uram szeme 
előtt!” (1Mózes 33:15.) 

 teszed [Miért] – ַּתֲעֶׂשה ִלי טֹוָבה זוֹ  – ”?És ő szólt: „Mire való ez – ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה
nekem ezt a szívességet, – ֶׁשֵאיִני ָצִרי ָלּה – amelyre nincs is szükségem? 

א ְתַׁשֵּלם  – !Találjak csak kegyet uram szeme előtt – ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ְו
 .És ne jutalmazz engem most semmi módon – ִלי ַעָּתה ׁשּום ְּגמּול

 
 )טז, בראשית לג(. ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא

Ezután visszatért Ézsau azon a napon, útján Széirbe. (1Mózes 33:16.) 

 – ...visszatért Ézsau azon a napon, útján… – ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכוֹ 
ְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ֶׁשָהְלכּו ִעּמוֹ ְוַא – ,Ézsau egyedül [tért vissza] – ֵעָׂשו ְלַבּדוֹ   – négyszáz 
embere viszont, akik korábban vele mentek, – ִנְׁשְמטּו ֵמֶאְצלֹו ֶאָחד ֶאָחד – [most] 
egyenként elillantak mellőle. – ְוֵהיָכן ָּפַרע ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – [És] mikor jutalmazta 
meg őket Isten [ezért]? – ִּביֵמי ָדִוד – Dávid idejében, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van: –  ִּכי ִאם

                                                 
106 Azaz kitolta Ézsauval való találkozásának időpontját. 
107 Vagyis mikor fogja Jákob beváltani az ígéretét? 
108 Ovádjá 1:21. 
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 akik – ַנַער ֲאֶׁשר ָרְכבּו ַעל ַהְּגַמִּלים – ,Csak négyszáz fiatal ember„ – ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש
tevére ülve elvágtattak.”109  

 
בראשית (. ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות ,תְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לֹו ָּביִ 

 )יז, לג

És Jákob elindult Szukotba és épített magának házat, jószágának pedig 
csinált hajlékokat. Ezért nevezik a helységet Szukotnak. (1Mózes 33:17.) 

ר ֹחֶדׁש – .és épített magának házat – ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית  – ָׁשָהה ָׁשם ְׁשמֹוָנה ָעֹשָ
Tizennyolc hónapig tartózkodott ott; – ַקִיץ ְוֹחֶרף ָוַקִיץ – egy nyarat, egy telet és [egy 
újabb] nyarat. – ֻסּכֹות ַקִיץ –szukot [nevének első említése: egy] nyár, – ַּבִית ֹחֶרף – [a] 
bájit [említése: egy] tél, – ֻסּכֹות ַקִיץ – [és] szukot [nevének második említése: egy 
újabb] nyár. 

 
בראשית (. ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר ,ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם

 )יח, לג

És elérkezett Jákob épségben Schem városába, amely Kánaán 
országában van, amidőn jött Paddán-Arámból; és táborozott a város 
előtt. (1Mózes 33:18.) 

 mivel – ֶׁשִּנְתַרֵּפא ִמִּצְלָעתוֹ  – ,Épségben testben – ָׁשֵלם ְּבגּופוֹ  – .épségben – ָׁשֵלם
felépült sántaságából, –  ָֹׁשֵלם ְּבָממֹונו – épségben vagyona [tekintetében], –  א ָחַסר ֶׁש
 mindama ajándék ellenére – ִמָּכל אֹותֹו ּדֹורֹון – mivel nem hiányzott semmije – ְּכלּום
[amelyet Ézsaunak adott], –  ָֹׁשֵלם ְּבתֹוָרתו – [és] épségben Tóra [tudása tekintetében], 
א ָׁשַכח ַּתְלמ – ּודֹו ְּבֵבית ָלָבןֶׁש  – mivel nem felejtette el a Lábán házában tanultakat. 

 – ugyanaz, mint a láir [Az ir] – ְּכמֹו ָלִעיר – .Schem városába – ִעיר ְׁשֶכם
városba. – ְוָכמֹוהּו ַעד ּבֹוָאָנה ֵּבית ָלֶחם – Hasonlóan: „amíg Betlehembe nem értek.”110 

ַּדן ֲאָרםְּבֹבאֹו ִמּפַ   – amidőn jött Paddán-Arámból. –  ְֹּכָאָדם ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברו – Mint 
amikor az egyik ember meséli a másiknak: – ָיָצא ְּפלֹוִני ִמֵּבין ִׁשֵּני ֲאָריֹות – „X. Y. 
megmenekült az oroszlánok fogai közül, – ּוָבא ָׁשֵלם – és épségben hazatért.” – ף ַא
 Itt is [az történt, hogy Jákob] épségben visszatért Pádán – ַּכאן ַוָּיֹבא ָׁשֵלם ִמַּפַּדן ֲאָרם
Árámból. – ִמָּלָבן ּוֵמֵעָׂשו – [Jelentése: megmenekült] Lábántól és Ézsautól, –  ֶׁשִּנְזַדְּוגּו
 .aki útját állta a visszaúton – לֹו ַּבֶּדֶר

 

                                                 
109 1Sámuel 30:17. Dávid kiirtotta az amalekitákat – Ézsau leszármazottjait – de pár százan 

mégis megmaradtak belőlük. 
110 Rut 1:19. Itt is a ֵּבית ָלֶחם (Bét Láchem) ugyanaz, mintha az szerepelne a szövegben, 

hoy ְלֵבית ָלֶחם (löVét Láchem) – Betlehembe. 



Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)  419  ָּפָרָׁשת ַוִּיְׁשַלח 

  

בראשית (. ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה ,ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכםַוִּיֶקן 
 )יט, לג

És megvette a telket, ahol felütötte sátorát, Chamornak, Schem 
atyjának fiaitól száz keszitáért. (1Mózes 33:19.) 

ירַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהעִ   – keszitáért. – ְקִׂשיָטה – [A köszitá egy pénzérme, amelyet] 
máá[nak neveznek]. – ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא – Akiva rabbi azt mondta: – ְּכֶׁשָהַלְכִּתי ִלְכַרֵּכי ַהָּים 
– „Amikor a kikötővárosokba utaztam, – ָהיּו קֹוִרין ְלָמָעה ְקִׂשיָטה – [megfigyeltem, 
hogy] a máá-t [ott] köszitá-nak nevezték.111” – ְוַתְרּגּומֹו חּוְרָפן טֹוִבים – Onkelosz úgy 
fordítja: churfán, [azaz] jó [érmék], – ֲחִריִפים ְּבָכל ָמקֹום – [vagyis olyanok,] amelyek 
mindenhol beválthatók; – ְּכגֹון עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר – hasonlóan ahhoz, hogy: ovér 
lászóchér112 – „a kereskedelmi forgalomban használt [ezüst sékelt].” 

 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ,ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבחַ   )כ, בראשית לג(. ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱא

És felállított ott oltárt és így nevezte el: Isten, Izráel Istene. (1Mózes 
33:20.) 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקָרא לוֹ  ֵאל ֱא  – és így nevezte el: Isten, Izráel Istene. –  א
ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ”Nem [arról van szó], hogy az oltárt „Izráel Istenének – ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָקרּוי ֱא
nevezték, –  ֶֹאָּלא ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִעּמו – hanem [arról], hogy mivel az 
Örökkévaló vele volt –  ְֹוִהִּצילו – és megmentette őt, – ָקָרא ֵׁשם ַהִּמְזֵּבַח ַעל ֵׁשם ַהֵּנס – 
olyan nevet adott az oltárnak, amely erre a csodára emlékeztetett, –  ִלְהיֹות ִׁשְבחֹו ֶׁשל
 amikor [az oltárt – ִּבְקִריַאת ַהֵּׁשם – ,hogy az Örökkévalót dicsérjék majd – ָמקֹום ִנְזַּכר
ezzel] a névvel illetik. – ְּכלֹוַמר – Vagyis: – ִמי ֶׁשהּוא ֵאל הּוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – „Ő, Aki a 
Mindenható Isten, – ִהים ִלי  akit – ֶׁשְּׁשִמי ִיְׂשָרֵאל – ,Ő az Isten számomra – הּוא ֵלא
Jiszráélnek hívnak.” – ְוֵכן ָמִצינּו ְּבֹמֶׁשה – Valami hasonlót találunk Mózessel 
kapcsolatban: – ִנִּסי' ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ה  – „És elnevezte ezzel a névvel: Az Örökkévaló az én 
lobogóm!”113 – א ֶׁשַהִּמְזֵּבַח ָקרּוי ה'  – Nem [arról van szó], hogy az oltárt 
Örökkévalónak nevezte, – ֶאָּלא ַעל ֵׁשם ַהֵּנס – hanem [arról], hogy a csodára 
emlékeztetendő, –  ַָקָרא ֵׁשם ַהִּמְזֵּבח – úgy nevezte el az oltárt, –  ְלַהְזִּכיר ִׁשְבחֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש
הּוא ִנִּסי' ה – ,hogy azzal az Örökkévalót dicsőítse – ָּברּו הּוא  – azaz: „Isten az én 
csodám.” – ְוַרּבֹוֵתנּו ְּדָרׁשּוהּו – Bölcseink [azonban] úgy értelmezték ezt, –  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ְוִדְבֵרי  – az Örökkévaló volt az, aki Jákobot Él-nek nevezte.114 – הּוא ְקָראֹו ְלַיֲעֹקב ֵאל

                                                 
111 Ros hásáná 26a. 
112 Fentebb 23:16. 
113 2Mózes 17:15. 
114 Mintha ez állna a Szentírás szövegében: „Izráel Istene Jákobot Él-nek nevezte.” Az 

Örökkévaló abban az értelemben nevezte Jákobot „Istennek,” hogy őt tette meg a 
Teremtés földi szférája urának. 
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ַפִּטיׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלעּכְ  – ,A Tóra szavai olyanok – תֹוָרה  – „mint a sziklát szétzúzó 
pöröly,”115 – ִמְתַחְּלִקים ְלַכָּמה ְטָעִמים – [amennyiben] számos értelmezési lehetőségük 
adódik, – ַוֲאִני ְלַיֵּׁשב ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ָּבאִתי – nekem azonban csupán a Szentírás 
egyszerű magyarázata a célom. 

 
 )א, בראשית לד(. ִלְראֹות ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ ,ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב

És kiment Dina, Lea leánya, akit szült Jákobnak, hogy megnézze az 
ország leányait. (1Mózes 34:1.) 

א ַּבת ַיֲעֹקב – ...Lea leánya… – ַּבת ֵלָאה ֶאָּלא ַעל  – ?”És nem „Jákob leánya – ְו
 – ,”neveztetik „Lea leányának – ִנְקֵראת ַּבת ֵלָאה – kimenetele” miatt„ – ֵׁשם ְיִציָאָתּה
 mint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,”mert ő (Lea) szintén szeretett „kimenni – ֶׁשַאף ִהיא ַיְצָאִנית ָהְיָתה
van: –  ָראתוֹ ַוֵּתֶצא ֵלָאה ִלְק  – „Lea elébe ment”.116 – ְוָעֶליָה ָמְׁשלּו ַהָּמָׁשל – Ő róla szól a 
mondás: – ְּכִאָּמּה ְּכִבָּתּה – „Amilyen az anya, olyan a lánya”.117 

 
 )ב, בראשית לד(. ַוִּיַּקח ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנהָ  ,ַוַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ

És meglátta őt Schem, a hivvita, Chamor fia, az ország fejedelme, vette 
őt, hált vele és meggyalázta. (1Mózes 34:2.) 

 .A szokásos módon – ְּכַדְרָּכּה – .hált vele – ַוִּיְׁשַּכב אֹוָתּה
א ְכַדְרָּכּה – .és meggyalázta – ַוְיַעֶּנהָ   .Egy nem szokásos módon – ֶׁש
 

 )ג, בראשית לד(. ַוֶּיֱאַהב ֶאת ַהַּנֲעָר ַוְיַדֵּבר ַעל ֵלב ַהַּנֲערָ  ,ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעֹקב

És az ő lelke ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, és megszerette a 
leányt, és szívhez szólóan beszélt a leányhoz. (1Mózes 34:3.) 

ְּדָבִרים ַהִּמְתַיְּׁשִבים  – .szívhez szólóan [beszélt] a leányhoz… – ַעל ֵלב ַהַּנֲעָרה
 Nézd csak„ – ְרִאי ָאִבי ְּבֶחְלַקת ָׂשֶדה ְקַטָּנה – :csábító szavakkal [:Vagyis] – ַעל ַהֵּלב
atyádat, egy kicsinyke földdarabért –  ִּבְזֵבזַּכָּמה ָממֹון  – milyen aránytalanul sokat 
kellett fizetnie.118 –  ְִּתְקֶנהֲאִני ֶאָּׂשֵא ו  – Én elveszlek feleségül, és [akkor] tiéd lesz – 
 ”.a város minden földjével együtt – ָהִעיר ְוָכל ְׂשדֹוֶתיהָ 

 
 )ד, בראשית לד(. ְלָּדה ַהֹּזאת ְלִאָּׁשהַקח ִלי ֶאת ַהּיַ  ,ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור ָאִביו ֵלאֹמר

                                                 
115 Jeremiás 23:29. 
116 1Mózes 30:16. 
117 Jechezkél 16:44. 
118 1Mózes 33:19. 
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És szólt Sekhem Chamórhoz, az atyjához, mondván: Vedd el nekem e 
leányt feleségül. (1Mózes 34:4.) 

 
. ָאםְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד ּבֹ  ,ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה

 )ה, בראשית לד(

Jákób pedig meghallotta, hogy megfertőztették Dinát, a leányát, de fiai 
az ő jószágával a mezőn voltak, és hallgatott Jákób, míg megjöttek. 
(1Mózes 34:5.) 

 
 )ו, בראשית לד(. ְלַדֵּבר ִאּתוֹ  ,ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעֹקב

És kiment Chamór, Sekhem atyja Jákóbhoz, hogy beszéljen vele. 
(1Mózes 34:6.) 

 
ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל  ,ּוְבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ִמן ַהָּׂשֶדה ְּכָׁשְמָעם ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד

א ֵיָעֶׂשה  )ז, ית לדבראש(. ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת ַיֲעֹקב ְוֵכן 

És Jákob fiai bejöttek a mezőről; midőn meghallották ezt, és az emberek 
nagyon bosszankodtak, és nagyon megharagudtak amiatt, hogy ő 
aljasságot követett el Izraelben, Jákob leányával hálván, mert ezt nem 
lett volna szabad tennie. (1Mózes 34:7.) 

א ֵיָעֶׂשהוְ  ֵכן   – …ezt nem lett volna szabad tennie. – ְלַעּנֹות ֶאת ַהְּבתּולֹות – 
Megerőszakolni a szüzeket. – ֶׁשָהֻאּמֹות – Mert [még] a nem-zsidók [is] –  ָּגְדרּו ַעְצָמן ִמן
ֵדי ַהַּמּבּולַעל יְ  – megtartóztatták magukat a szexuális kicsapongásoktól – ָהֲעָריֹות  – az 
Özönvíz tanulságából. 

 
, בראשית לד(. ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה ,ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר

 )ח

És beszélt velük Chamor, mondván: „Schem fiam lelkéből szereti a ti 
leányotokat, kérlek, adjátok őt neki feleségül. (1Mózes 34:8.) 

 .vágyakozik utána [:cháská azt jelenti] – ָחְפָצה – .lelkéből szereti – ָחְׁשָקה
 

 )ט, בראשית לד(. ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו ָלנּו ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם ,ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו

Házasodjatok össze velünk: leányaitokat adjátok nekünk és leányainkat 
vegyétek el magatoknak; (1Mózes 34:9.) 

 
 )י, בראשית לד(. ְוָהָאֶרץ ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה ,ְוִאָּתנּו ֵּתֵׁשבּו
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és velünk lakjatok: az ország legyen előttetek, lakjátok és járjátok be és 
foglaljatok birtokot benne. (1Mózes 34:10.) 

 
, בראשית לד(. ַוֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן ,ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ָאִביָה ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם

 )יא

És szólt Sekhem az atyjához és fivéreihez: Csak találjak kegyet 
szemeitekben, és a mit mondtok nekem, azt megadom. (1Mózes 34:11.) 

 
, בראשית לד(. ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה ,ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד ֹמַהר ּוַמָּתן ְוֶאְּתָנה ַּכֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאָלי

 )יב

Vessetek ki reám akármilyen nagy hozományt és ajándékot és én 
megadom azt, amit mondtok, de adjátok nekem a leányt feleségül. 
(1Mózes 34:12.) 

 Jelentése: az a mennyiség, amelyben] – ְּכֻתָּבה – .hozományt – ֹמַהר
megegyeznek] a házassági szerződésben. 

 
. ֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתםֲאֶׁשר טִ  ,ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעֹקב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו

 )יג, בראשית לד(

És Jákob fiai ravaszsággal feleltek Schemnek és atyjának, Chamornak, 
mivelhogy megbecstelenítette Dinát, az ő nővérüket. (1Mózes 34:13.) 

 .okossággal [Azaz] – ְּבָחְכָמה – .ravaszsággal – ְּבִמְרָמה
א ָהְיָתה ְרִמָּיה – .mivelhogy megbecstelenítette – ֲאֶׁשר ִטֵּמא  A – ַהָּכתּוב אֹוֵמר ֶׁש

Szentírás azt állítja, hogy ez nem volt félrevezetés [Jákob fiai részéről], –  ֶׁשֲהֵרי ִטֵּמא
 hiszen [Schem] „megbecstelenítette Dinát, az ő nővérüket.”119 – ֵאת ִּדיָנה ֲאחֹוָתם

 
א נּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ַהֶּזה ָלֵתת ֶאת ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה ִּכי ֶחְרָּפה  ,ַוֹּיאְמרּו ֲאֵליֶהם 

 )יד, בראשית לד(. ִהוא ָלנּו

És szóltak hozzájuk: „Nem tehetjük ezt a dolgot, hogy odaadjuk 
nővérünket egy férfiúnak, aki nincs körülmetélve, mert ez nekünk 
szégyen volna. (1Mózes 34:14.) 

 Az közöttünk – ֶׁשֶמץ ְּפסּול הּוא ֶאְצֵלנּו – .mert ez [nekünk] szégyen – ֶחְרָּפה ִהוא
fogyatékosságnak számít. –  ַֹהָּבא ְלָחֵרף ֲחֵברו – Amikor valaki meg akar sérteni egy 
másik embert, – וֹ הּוא אֹוֵמר ל  – azt mondja neki: – ָעֵרל ַאָּתה – „Te körülmetéletlen 
                                                 
119 És ezek nem Jákob fiainak szavai, hiszen ők nem beszéltek volna erről Schemnek és 

Chamornak, nehogy gyanút fogjanak. 
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vagy” – ָעֵרל ַאָּתה – vagy „te egy körülmetéletlen fia vagy.” – ֶחְרָּפה ְּבָכל ָמקֹום – Ahol [a 
Szentírásban] a cherpá szóval találkozunk, – ִּגּדּוף – [ott az minden esetben] sértést 
[jelent]. 

 
 )טו, בראשית לד(. ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹּמל ָלֶכם ָּכל ָזָכר ,ַא ְּבֹזאת ֵנאֹות ָלֶכם

Csak abban az esetben egyezünk meg veletek, ha olyanok lesztek, mint 
mi, ha körülmetélve lesz köztetek minden férfi. (1Mózes 34:15.) 

 akkor [:Jelentése] – ִנְתַרֶּצה ָלֶכם – .egyezünk meg veletek – ֵנאֹות ָלֶכם
békülünk meg veletek; – ְלׁשֹון ַוֵּיאֹותּו ַהֹּכֲהִנים – a vájéotu szóból – „És 
megegyeztek.”120 

 – .körülmetélve lenni [:Jelentése] – ִלְהיֹות ִנּמֹול – .körülmetélve lesz – ְלִהֹּמל
 – ֶאָּלא ְלׁשֹון ְלִהָּפֵעל – ,Ez nem egy aktív főnévi igenév [„csinálni”] – ֵאינֹו ְלׁשֹון ִלְפעֹול
hanem egy passzív főnévi igenév [„megcsinálva lenni”]. 

 
, בראשית לד(. ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד ,ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח ָלנּו

 )טז

Akkor odaadjuk leányainkat nektek, leányaitokat pedig elvesszük 
magunknak, veletek lakunk és egy néppé leszünk. (1Mózes 34:16.) 

ן ְׁשִנָּיה ֻמְדֶּגֶׁשת"נּו – .Akkor odaadjuk – ְוָנַתּנּו  – A második נ-ban van egy dáges 
[pont], –  ִן ְוָנַתְננּו"ְמקֹום ְׁשֵּתי נּוִניְלִפי ֶׁשִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת ּב  – mert [ez a נ] két נ helyett áll – 
vönátánönu. 

ַאָּתה  – .leányaitokat pedig elvesszük magunknak – ְוֶאת ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח ָלנּו
 Megfigyelhetjük az ajánlatban, amelyet Chámor tett – מֹוֵצא ַּבְּתַנאי ֶׁשָאַמר ֲחמֹור ְלַיֲעֹקב
Jákobnak, – ּוִבְתׁשּוַבת ְּבֵני ַיֲעֹקב ַלֲחמֹור – szintúgy a Jákob fiai által Chámornak adott 
válaszban, – ֶׁשָּתלּו ַהֲחִׁשיבּות ִּבְבֵני ַיֲעֹקב – hogy Jákob fiait tekintették fontos 
személyeknek121, – ִלַּקח ְּבנֹות ְׁשֶכם – amennyiben ők választhattak maguknak Schem 
leányai közül – ֶאת ֶׁשִּיְבֲחרּו ָלֶהם – kedvük szerint, – ּוְבנֹוֵתיֶהם ִיְּתנּו ָלֶהם ְלִפי ַדְעָּתם – és 
adhatták leányaikat [Schem fiaihoz] a maguk belátása szerint, – ִּדְכִתיב – amint írva 
van: –  ְִפי ַדְעֵּתנּוְוָנַתּנּו ֶאת ְּבנֹוֵתינּו ל  – „odaadjuk leányainkat” – a magunk belátása 
szerint, – ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶכם ִנַּקח ָלנּו – „leányaitokat pedig elvesszük magunknak,” –  ְּכָכל
 ,Míg ugyanakkor – ּוְכֶׁשִּדְּברּו ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנוֹ  – .amelyiket jónak látjuk – ֲאֶׁשר ַנְחּפֹוץ
amikor Chámor és fia, Schem beszéltek – ֶאל יֹוְׁשֵבי ִעיָרם – városuk lakóihoz, –  ָהְפכּו
 [:mondván] – ֶאת ְּבנֹוָתם ִנַּקח ָלנּו ְלָנִׁשים – ,ők megfordították a szavakat – ַהְּדָבִרים
„leányaikat vegyük el feleségül,122 –  ֶםְוֶאת ְּבנֹוֵתינּו ִנֵּתן ָלה  – leányainkat pedig adjuk 
                                                 
120 2Királyok 12:9. 
121 Azaz őket fontosabb személyeknek tekintették, mint önmagukat. 
122 Akiket csak nekünk tetszik. 
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nekik.123”124 – ְּכֵדי ְלַרּצֹוָתם – [Azért tették ezt,] hogy meggyőzzék őket, –  ֶׁשֵּיאֹותּו
 .egyezzenek bele a körülmetélkedésbe – ְלִהּמֹול

 
א ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול  )יז, לד בראשית(. ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו ,ְוִאם 

De ha nem hallgattok reánk, hogy körülmetélkedjetek, akkor vesszük 
leányunkat és megyünk. (1Mózes 34:17.) 

 
  )יח, בראשית לד(. ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ,ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור

És jónak tetszettek szavaik Chamór szemeiben és Sekhem, Chamór 
fiának szemeiben. (1Mózes 34:18.) 

 
א ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעֹקב , בראשית לד(. ְוהּוא ִנְכָּבד ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו ,ְו

 )יט

És nem késett az ifjú megtenni a dolgot, mert megkedvelte Jákób 
leányát; ő pedig tiszteltebb volt atyja egész házánál. (1Mózes 34:19.) 

 
 )כ, בראשית לד(. ַוְיַדְּברּו ֶאל ַאְנֵׁשי ִעיָרם ֵלאֹמר ,ַוָּיֹבא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו ֶאל ַׁשַער ִעיָרם

És jöttek Chamór és Sekhem a fia, városuk kapujába és szóltak városuk 
embereihez, mondván: (1Mózes 34:20.) 

 
 ,ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם

 )כא, בראשית לד(. ֶאת ְּבֹנָתם ִנַּקח ָלנּו ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם

 „Ezek az emberek békések irántunk, lakjanak tehát az országban és 
járják azt be, mert hisz az ország elég nagy számukra; leányaikat vegyük 
el feleségül, leányainkat pedig adjuk nekik. (1Mózes 34:21.) 

 .békések és szívélyesek [:Jelentése] – ְּבָׁשלֹום ּוְבֵלב ָׁשֵלם – .békések – ְׁשֵלִמים
ץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִיםְוָהָארֶ   – mert hisz az ország elég nagy. –  ְּכָאָדם ֶׁשָּידֹו ְרָחָבה

 Mintha csak azt – ְּכלֹוַמר – .Akár egy személy, aki bőkezű és nagylelkű – ּוַוְּתָרִנית
mondanák: – ַאל ַּתְפִסידּו ְּכלּום – „Nem veszítetek semmit125, – ַהְרֵּבה ָּבָאה ְלַכאן ְּפַרְקַמְטָיא  
– mert sok áru érkezik ide, – ְוֵאין ָלּה קֹוִנים – és nincsenek vásárlók.” 

 

                                                 
123 Saját belátásunk szerint. 
124 Lentebb 21. vers. 
125 Azzal, ha ők letelepszenek az országban. 
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ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל ָזָכר ַּכֲאֶׁשר ֵהם  ,ַא ְּבֹזאת ֵיֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלַעם ֶאָחד
 )כב, בראשית לד(. ִנֹּמִלים

De csak azzal a feltétellel egyeznek meg velünk az emberek, hogy 
velünk lakjanak, hogy egy néppé legyünk, ha körülmetélkedik közöttünk 
minden férfi, amint ők körül vannak metélve. (1Mózes 34:22.) 

 ha körül [:böhimol azt jelenti] – ִּבְהיֹות ִנּמֹול – .ha körülmetélkedik – ְּבִהּמֹול
lesz metélve.126 

 
 )כג, בראשית לד(. ַא ֵנאֹוָתה ָלֶהם ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו ,ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם

Nem lesz-e jószáguk, birtokuk és minden barmuk a mienk? Csak 
egyezzünk meg velük, hogy velünk lakjanak”. (1Mózes 34:23.) 

 ,Ebben a dologban – ְלָדָבר ֶזה – .Csak egyezzünk meg velük – ַא ֵנאֹוָתה ָלֶהם
 .minek eredményeképpen aztán velünk fognak lakni – ְוַעל ְיֵדי ֵכן ֵיְׁשבּו ִאָּתנּו –

 
. ַוִּיֹּמלּו ָּכל ָזָכר ָּכל ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירוֹ  ,ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשֶכם ְּבנֹו ָּכל ֹיְצֵאי ַׁשַער ִעירוֹ 

 )כד, בראשית לד(

És hallgattak Chamórra és Sekhemre, a fiára mind, a kik kimentek 
városának kapujába és körülmetélkedett minden férfi, mind, a kik 
kimentek városának kapujába. (1Mózes 34:24.) 

 
ּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַוְיִהי בַ 

 )כה, בראשית לד(. ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר ,ַוָּיֹבאּו ַעל ָהִעיר ֶּבַטח

És történt a harmadik napon, midőn fájdalmat szenvedtek, hogy 
Jákobnak két fia, Simon és Lévi, Dina két fivére, vette a kardját, és 
magabiztosan a város ellen mentek, és megöltek minden férfit. (1Mózes 
34:25.) 

ְוַאף  – ,A fiai voltak [ugyan] – ָּבָניו ָהיּו – Jákobnak két fia...127… – ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב
גּו ַעְצָמן ִׁשְמעֹון ְוֵלִויַעל ִּפי ֵכן ָנהֲ   – de Simon és Lévi mégis úgy cselekedtek, –  ִּכְׁשָאר

א ָנְטלּו ֵעָצה ֵהיֶמּנּו – ,mint más emberek, akik nem [Jákob] fiai – ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ָּבָניו  – ֶׁש
hiszen nem kérték ki [atyjuk] tanácsát. 

 Mert az életüket – ְלִפי ֶׁשָּמְסרּו ַעְצָמן ָעֶליהָ  – Dina két fivére...128… – ֲאֵחי ִדיָנה
kockáztatták érte, –  ִָנְקְראּו ַאֶחיה – azért neveztetnek meg fivéreiként. 
                                                 
126 Vagyis ez egy passzív ige. 
127 Miért szükséges ezen a helyen Jákob fiaiként külön is azonosítani őket? 
128 Miért vannak ezen a helyen Dina fivéreiként azonosítva? 
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 Mert azoknak (Schem lakóinak) – ֶׁשָהיּו כֹוֲאִבים – ...magabiztosan… – ֶּבַטח
nagy fájdalmai voltak. – ַאָּגָדה ּוִמְדַרׁש  – Az aggádikus magyarázat a következő: – 
 .Biztosak voltak az „öreg” (Jákob) erejében – ְּבטּוִחים ָהיּו ַעל ֹּכחֹו ֶׁשל ָזֵקן

 
 )כו, בראשית לד(. ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו ,ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְׁשֶכם ְּבנֹו ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב

Chamórt és Sekhemet a fiát is megölték a kard élével és vették Dinát 
Sekhem házából és elmentek. (1Mózes 34:26.) 

 
 )כז, בראשית לד(. ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם ,ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר

Jákob fiai rárontottak a megöltekre és kifosztották a várost, mert 
megfertőzték húgukat. (1Mózes 34:27.) 

 Hogy lehúzzák a – ְלַפֵּׁשט ֶאת ַהֲחָלִלים – .a megöltekre – ַעל ַהֲחָלִלים
lekaszaboltakról [ruháikat]. 

 
, בראשית לד(. ה ָלָקחּוְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת ֲאֶׁשר ַּבָּׂשדֶ  ,ֶאת ֹצאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת ֲחֹמֵריֶהם

 )כח

Juhaikat, marhájukat és szamaraikat és a mi a városban meg a mezőn 
volt, elvették; (1Mózes 34:28.) 

 
 )כט, בראשית לד(. ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית ,ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָׁשבּו ַוָּיֹבּזּו

...és minden vagyonukat és gyermekeiket s asszonyaikat elfogták és 
zsákmányul vittek mindent, ami a házban volt. (1Mózes 34:29.) 

ְוֵכן ָעָׂשה ִלי  – .vagyonukat [:chélám azt jelenti] – ָממֹוָנם – .vagyonukat – ֵחיָלם
ְוִיְׂשָרֵאל עֹוֶׂשה  – Hasonlóan: „szerezte nekem ezt a dús eredményt”129 – ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
 és másokra„ [vagy] – ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם – Izráel megmutatja erejét”130„ [vagy] – ָחִיל
hagyják vagyonukat.”131 

ְלִפיָכ ַטֲעמֹו  – A sivjá [fogság] kifejezésből.132 – ְלׁשֹון ְׁשִבָּיה – .elfogták – ָׁשבּו
עִמְּלָר   – A hangsúly éppen ezért a második szótagon van.133 

 

                                                 
129 5Mózes 8:17. 
130 4Mózes 24:18. 
131 Zsoltárok 49:11. 
132 A gyök: ְׁשָבה. 
133 Ha ָׁשבּו lenne a gyök, akkor a hangsúly az első szótagon lenne. 
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ַוֲאִני  ,ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל ֵלִוי ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי
 )ל, בראשית לד(. יִתיְמֵתי ִמְסָּפר ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּובֵ 

És szólt Jákob Simeonhoz és Lévihez: „Bajt okoztatok nekem, rossz 
hírbe kevertetek az ország lakosságánál, a kánaáninál és a perizzinél, és 
mivel én csekély számmal vagyok, ők összegyülekeznek ellenem, 
megvernek és elpusztulok én és házam”. (1Mózes 34:30.) 

 A májim áchurim [„zavaros – ְלׁשֹון ַמִים ֲעכּוִרים – .Bajt okoztatok – ֲעַכְרֶּתם
víz”] kifejezésből134, – ֵאין ַּדְעִּתי ְצלּוָלה ַעְכָׁשו – Azaz [mintha Jákob azt mondta volna]: 
„Most nem tiszta az elmém.” – ְוַאָּגָדה – Egy aggádikus magyarázat: –  ְצלּוָלה ָהְיָתה
 és ti zavarossá tettétek – ַוֲעַכְרֶּתם אֹוָתּה – ,A hordóban tiszta volt [a bor] – ֶהָחִבית
azt.135 – ָמסֹוֶרת ָהְיָתה ְּבַיד ְּכַנֲעִנים – [Jelentése:] a kánaániták között élt egy hagyomány, 
ֲעֹקבֶׁשִּיְּפלּו ְּבַיד ְּבֵני יַ  –  – hogy [egy nap] majd áldozatául esnek Jákob fiainak, –  ֶאָּלא
ַעד ֲאֶׁשר  – de azt tartották, [hogy ez majd csak akkor fog megtörténni,] – ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים
 – megsokasodsz és birtokba veszed az országot,”136„ [amikor] – ִּתְפֶרה ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ
 és ők ezért eleddig csendben voltak.137 – ְלִפיָכ ָהיּו ׁשֹוְתִקין

 Csekély számú [a – ֲאָנִׁשים מּוָעִטים – .csekély számmal vagyok – ְמֵתי ִמְסָּפר
háznépem]. 

 
 )לא, בראשית לד(. ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו ,ַוֹּיאְמרּו

És ők azt mondták: „Szabad-e nekik úgy bánni húgunkkal, mint egy 
paráznával?” (1Mózes 34:31.) 

 Szemérmetlenül.138 – ֶהְפֵקר – .egy paráznával – ַהְכזֹוָנה
 

ִהים ֶאל ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי  ,ַוֹּיאֶמר ֱא
 )א, בראשית לה(. י ֵעָׂשו ָאִחיְּבָבְרֲח ִמְּפנֵ 

                                                 
134 Bráchot 25b. 
135 Mint amikor a hordó alján felkavarodik a seprő. 
136 2Mózes 23:30. 
137 De most majd azt gondolhatják, hogy eljött az idő, és ezért meg fognak támadni 

bennünket. 
138 Ha az állna a versben, hogy ַהזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו (házoná jáásze et áchoténu), akkor 

azt jelentené, hogy „szabad-e neki paráznát csinálnia nővérünkből.” Simon és Lévi 
azonban nem ezt mondta, Schemnek ugyanis nem volt szándéka paráznát csinálnia 
Dinából. Ők a ְכזֹוָנה (közoná) [„mint egy paráznával”] kifejezést használták, mivel 
Schem szemérmetlenül bánt vele, akár egy paráznával. 
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És Isten szólt Jákobhoz: „Kelj föl, menj föl Bét Élbe, telepedj ott le és 
állíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, midőn menekültél 
Ézsau testvéred elől”. (1Mózes 35:1.) 

י ֶׁשֵאַחְרָּת ַּבֶּדֶרְלפִ  – .…Kelj föl, menj föl… – קּום ֲעֵלה  – Amiért késlekedtél 
utadon [és következésképpen késlekedtél beteljesíteni esküdet, amelyet korábban 
tettél139], –  ֶָנֱעַנְׁשּת – büntetéssel sújtattál, – ּוָבא ְל ֹזאת ִמִּבֶּת – ami lányod révén 
következett be. 

 
ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתְכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו  ,ֹקב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמוֹ ַוֹּיאֶמר ַיעֲ  ָהִסרּו ֶאת ֱא
ֵתיֶכם  )ב, בראשית לה(. ִׂשְמ

Ekkor Jákob így szólt háznépéhez és mindazokhoz, akik vele voltak: 
„Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, 
tisztítsátok meg magatokat és váltsatok ruhát, (1Mózes 35:2.) 

 Amelyek a schemi – ֶׁשֵּיׁש ְּבֶיְדֶכם ִמָּׁשָלל ֶׁשל ְׁשֶכם – .az idegen [isteneket] – ַהֵּנָכר
hadizsákmányból kerültek birtokotokba. 

 .A bálványimádástól – ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה – .tisztítsátok meg magatokat – ְוִהַּטֲהרּו
ֵתיֶכם  Hogy ne maradjon – ֶׁשָּמא ֵיׁש ְּבֶיְדֶכם – .és váltsatok ruhát – ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמ

birtokotokban – ְּכסּות ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה – bálványimádás során használt ruhadarab. 
 

ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר  ,ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל
 )ג, בראשית לה(. ָהָלְכִּתי

hogy fölkerekedjünk és fölmenjünk Bész-Élbe; és készítek ott oltárt az 
Istennek, aki meghallgatott engem szorultságom napján és velem volt az 
úton, melyen jártam. (1Mózes 35:3.) 

 
ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב  ,ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֱא

 )ד, בראשית לה(. ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכם

És ők átadták Jákobnak az idegen isteneket mind, amelyek kezükben 
voltak, és a gyűrűket, melyek fülükben voltak; és Jákob elrejtette azokat 
a tölgyfa alá, amely Schemnél volt. (1Mózes 35:4.) 

 .Ez egy nem gyümölcstermő fafajta – ִמין ִאיַלן ְסָרק – .a tölgyfa – ָהֵאָלה
 .Schem közelében [:Jelentése] – ֵאֶצל ְׁשֶכם – .Schemnél – ִעם ְׁשֶכם
 

                                                 
139 1Mózes 28:20-22. 
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א ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב ,ַוִּיָּסעּו ִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ְו , בראשית לה(. ַוְיִהי ִחַּתת ֱא
 )ה

Ezután elindultak. Isten rettegése szállotta meg a városokat, amelyek 
körülöttük voltak, és nem üldözték Jákob fiait. (1Mózes 35:5.) 

 .félelme [:Jelentése] – ַּפַחד – .rettegése – ִחַּתת
 

 )ו, בראשית לה(. הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמוֹ  ,ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל

Jákob pedig elérkezett Lúzba, mely Kánaán országában van, az Bész-Él; 
ő és az egész nép, mely vele volt. (1Mózes 35:6.) 

 
ִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו ,ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית ֵאל . ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא

 )ז, בראשית לה(

És épített ott oltárt és elnevezte a helyet Bét-Él Istene névre, mert ott 
nyilatkozott meg neki Isten, mikor testvére elől menekült. (1Mózes 35:7.) 

 Az [:Jelentése] – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבֵבית ֵאל – .Bét-Él Istene – ֵאל ֵּבית ֵאל
Örökkévaló Bét-Élben van. –  ְֹּבֵבית ֵאל ִּגּלּוי ְׁשִכיָנתו  – Isteni Jelenléte Bét-Élben 
nyilatkozik meg. – ת ַהְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבֹראָׁשּה"ֵיׁש ֵּתָבה ֲחֵסָרה ֵּבי  – Vannak szavak [melyeknek 
elejéről] hiányzik a ב prefixum, – ְּכמֹו ִהֵּנה הּוא ֵּבית ָמִכיר ֶּבן ַעִּמיֵאל – mint például a 
„Íme, Máchir ben Ámiél házá[ban] van,”140 – ְּכמֹו ְּבֵבית ָמִכיר – [ami ugyanaz,] mint: 
Máchir házában; – ֵּבית ָאִבי – [vagy] bét ávich141 [„atyád háza”], – ְּכמֹו ְּבֵבית ָאִבי – 
[ami ugyanaz,] mint: bövét ávich) [„atyád házában”]. 

ִהים ִּבְמקֹומֹות ַהְרֵּבה ֵיׁש ֵׁשם  – nyilatkozott meg neki Isten.142 – ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא
הּות ְוַאְדנּות ִּבְלׁשֹון  – Az isteni hatalomra és uralomra utaló főnevek sok esetben – ֱא
 mint például a „József – ְּכמֹו ֲאֹדֵני יֹוֵסף – ,többes számú alakot vesznek fel – ַרִּבים
ura”143 –  ְָעָליו ִעּמוֹ ִאם ּב  – [vagy] a „Ha a gazdája vele van”144 [szövegrészekben], –  א ְו
הּות  – .és nem böálo [az egyes számú alak] szerepel a szövegben – ֶנֱאַמר ַּבֲעלוֹ  ְוֵכן ֱא
 Hasonlóan az elohut [is], amely egy bírót vagy hivatalos – ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ׁשֹוֵפט ּוָמרּות
tekintélyt jelölő terminus, – ִנְזָּכר ִּבְלׁשֹון ַרִּבים – [időnként] többes számú alakban kerül 
említésre. – ֲאָבל ֶאָחד ִמָּכל ְׁשָאר ַהֵּׁשמֹות – Mindazonáltal az összes többi Isteni Név 
közül – א ִתְמָצא ִּבְלׁשֹון ַרִּבים  – egyet sem fogsz többes számú alakban találni. 

                                                 
140 2Sámuel 9:4. 
141 Fentebb 24:23. 
142 A ִנְגלּו (niglu) szó szerint „nyilatkoztak meg”; miért többes számban? 
143 Lentebb 39:20.  
144 2Mózes 22:14. 
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. ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות ,ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון

 )ח, בראשית לה(

És meghalt Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bét Él alatt, a 
terebintus alatt, és így nevezték el a Sírás terebintusának. (1Mózes 35:8.) 

 Mit csinált – ָמה ִעְנָין ְּדבֹוָרה ְּבֵבית ַיֲעֹקב – ...És meghalt Debóra – ַוָּתָמת ְּדֹבָרה
Debóra [Rebeka dajkája] Jákob házában? – ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשָאְמָרה ִרְבָקה ְלַיֲעֹקב – Mivel 
Rebeka korábban azt mondta Jákobnak: – ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם – „Akkor elküldök 
majd érted és elhozlak onnan,”145 – ָׁשְלָחה ְדבֹוָרה ֶאְצלֹו ְלַפַּדן ֲאָרם – ezért elküldte 
hozzá (Jákobhoz) Debórát Pádán-Árámba, – ָלֵצאת ִמָּׁשם – [hogy az felszólítsa őt, 
hogy] induljon el onnét, – ּוֵמָתה ַבֶּדֶר – ő (Debóra) pedig meghalt a [visszafelé] úton. 
 .Ezt Móse Hádársán rabbi146 szavaiból tanultam – ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֹמֶׁשה ַהַּדְרָׁשן ְלַמְדִּתיהָ  –

 A város egy hegyen – ָהִעיר יֹוֶׁשֶבת ָּבָהר – ...Bét-Él alatt… – ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל
helyezkedik el, – ְוִנְקְּבָרה ְּבַרְגֵלי ָהָהר – és [Debórát] a hegy lábánál temették el.  

 [:Onkelosz így fordítja] – ְּבִׁשּפּוֵלי ֵמיְׁשָרא – ...a terebintus alatt… – ַּתַחת ָהַאּלֹון
„az alsó síkságon”, –  ְִׁשּפּוַע ָהָהרֶׁשָהָיה ִמיׁשֹור ִמְלַמְעָלה ּב  – mert volt egy sík rész 
magasabban [is], a hegyoldalban, – ְוַהְּקבּוָרה ִמְּלַמָּטה – és [Debóra] temetésére [a 
magasabb síkság] alatt került sor. – ּוִמיׁשֹור ֶׁשל ֵּבית ֵאל ָהיּו קֹוִרין לֹו ַאּלֹון – Bét-Él 
síkságát Álonnak nevezték147. – ְוַאָּגָדה – Egy aggádikus magyarázat szerint –  ִנְתַּבֵּׂשר
 – ֶׁשֻהַּגד לֹו ַעל ִאּמֹו ֶׁשֵּמָתה – ;ott kapott hírt egy másik gyászesetről – ָׁשם ְּבֵאֶבל ֵׁשִני
megtudta, hogy meghalt az anyja; – ְוַאּלֹון ְּבָלשֹון ְיָוִני ַאֵחר – álon görögül azt jelenti: 
másik. – ּוְלִפי ֶׁשֶהֱעִלימּו ֶאת יֹום מֹוָתּה – A következő okból tartották titokban [Rebeka] 
halálának időpontját: – א ְיַקְללּו ַהְּבִרּיֹות ָּכֵרס  hogy az emberek ne átkozhassák a – ֶׁש
méhet, – ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ֵעָׂשו – amelyből Ézsau született. – א ִפְרְסָמּה  [Így még] – ַאף ַהָּכתּוב 
a Szentírás sem tesz említést róla. 

 
ִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם  )ט, בראשית לה(. ַוְיָבֶר ֹאתוֹ  ,ַוֵּיָרא ֱא

És Isten újra megjelent Jákobnak, mikor ő Paddán-Arámból jött és 
megáldotta őt. (1Mózes 35:9.) 

ֶאָחד ְּבֶלְכּתֹו  – ;másodjára ezen a helyen [Már] – ַּפַעם ֵׁשִני ַּבָּמקֹום ַהֶּזה – .újra – עֹוד
 .egyszer, amikor eltávozott [innét], és egyszer, amikor visszatért – ְוֶאָחד ְּבׁשּובוֹ 

                                                 
145 Uo. 27:45. 
146 A 11. század elejének egyik francia Biblia-kommentátora. 
147 Vagyis Onkelosz nem akarja azt állítani, hogy az álon szó síkságot jelent, csupán azt, 

hogy a síkság neve volt Álon. 
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ת ֲאֵבִליםִּבְרּכַ  – és megáldotta őt.148 – ַוְיָבֶר ֹאתוֹ   – A gyászolóknak adott 
áldással.149 

 
ִהים ִׁשְמ ַיֲעֹקב א ִיָּקֵרא ִׁשְמ עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמ ַוִּיְקָרא ֶאת  ,ַוֹּיאֶמר לֹו ֱא

 )י, בראשית לה(. ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל

És mondta neki Isten: „Neved Jákob; ne nevezzenek többé Jákobnak, 
hanem Izráel legyen a te neved”, és elnevezte őt Izráelnek. (1Mózes 
35:10.) 

א ִיָּקֵרא ִׁשְמ עֹוד ַיֲעֹקב  – ne nevezzenek többé Jákobnak. – ְלׁשֹון ָאָדם – 
Amely [elnevezés] egy olyan emberre utal, – ַהָּבא ַּבַמֲאָרב ְוָעְקָבה – aki lesből támad és 
rászedi [a másikat]150, – ֶאָּלא ְלׁשֹון – hanem inkább [Jiszráél-nek], mely terminus – 
ר ְוָנִגיד  .hercegre és vezérre utal – ֹשַ

 
ִהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמּךָ  . ֶצי ֵיֵצאּוּוְמָלִכים ֵמֲחלָ  ,ַוֹּיאֶמר לֹו ֱא

 )יא, בראשית לה(

És mondta neki Isten: „Én vagyok a Mindenható Isten, szaporodjál és 
sokasodjál; nemzet és nemzetek gyülekezete lesz belőled és királyok 
erednek ágyékodból. (1Mózes 35:11.) 

 Mert – ֶׁשֲאִני ְּכַדאי ְלָבֵר – .Én vagyok a Mindenható Isten – ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי
hatalmamban van151 áldani, – ֶׁשַהְּבָרכֹות ֶׁשִּלי – mert Enyémek az áldások. 

 Ez az áldás azért volt] – ַעל ֵׁשם – .szaporodjál és sokasodjál – ְּפֵרה ּוְרֵבה
fontos,] mert – א נֹוַלד ִּבְנָיִמין ְוַאף ַעל ִּפי  – ,Benjámin még nem született meg – ֶׁשֲעַדִין 
 .noha [Ráchel] már terhes volt vele – ֶׁשְּכָבר ִנְתַעְּבָרה ִמֶּמּנּו

 .Benjáminra [utalva] – ִּבְנָיִמין – .nemzet – ּגֹוי
ֶׁשֲעִתיִדים  – ,Menáséra és Efrájimra [utal] [Ez] – ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים – .nemzetek – ּגֹוִים

 és [külön] – ְוֵהם ְּבִמְנַין ַהְּׁשָבִטים – ,akik Józseftől származnak majd – ָלֵצאת ִמּיֹוֵסף
törzseknek fognak számítani. 

ֶׁשָהיּו  – ,Saulra és Is-bósetre [Utalva] – ָׁשאּול ְוִאיׁש ֹּבֶׁשת – .és királyok – ּוְמָלִכים
א נֹוַלד – ,akik Benjámin törzséből származtak – ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין  de ekkor még – ֶׁשֲעַדִין 
nem született meg. – ּוָפסּוק ֶזה ְּדָרׁשֹו ַאְבֵנר – Ez volt az a vers, amelyet Ávnér 

                                                 
148 Isten Jákobnak adott áldása a 11. versben kezdődik. Ez tehát nyilván egy másik áldásra 

utal. 
149 Lásd a 8. vershez írt Rási-kommentárt. 
150 A ַיֲעֹקב (Jáákov)-nak ugyanaz a gyöke, mint az ָעְקָבה (ákvá) [félrevezetés, rászedés] 

szónak. 
 seáni) ֶׁשֲאִני ְּכַדאי Istennek az a Neve, amely hatalmát reprezentálja. A név a (Sádáj) ַׁשַּדי 151

ködáj) [hogy elegendő vagyok] szavak összevonása. 
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magyarázott, – ְּכֶׁשִהְמִלי ִאיׁש ֹּבֶׁשת – amikor királlyá tette Is-bósetet. –  ְוַאף ַהְּׁשָבִטים
ָרׁשּוהּוְּד   – Izrael törzsei szintén ekképp magyarázták [ezt a verset], – ְוֵקְרבּו ִּבְנָיִמין – és 

megbékültek Benjáminnal, – ִּדְכִתיב – mivel írva van: –  א ִיֵּתן ֶאת ִּבּתֹו ְלִבְנָיִמין ִאיׁש ִמֶּמּנּו 
 Később – ְוָחְזרּו ְוָאְמרּו – senki se adja leányát benjáminihoz feleségül.”152„ – ְלִאָּׁשה
visszavonták [fogadalmukat] és azt mondták: – ִאְלָמֵלא ָהָיה עֹוֶלה ִמן ַהְּׁשָבִטים – „Ha 
nem kellene a törzsek között számon tartani őt, – א ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ְלַיֲעֹקב  
– az Örökkévaló nem mondta volna azt Jákobnak: – ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶצי ֵיֵצאּו – »És 
királyok erednek ágyékodból.«” 

ֶׁשּגֹוִים ֲעִתיִדים ָּבָניו  – .nemzet és nemzetek gyülekezete – ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים
ֶׁשֵהם ִׁשְבִעים ֻאּמֹותְּכִמְנַין ַהּגֹוִים  – ;Mert utódaiból nemzetek lesznek – ְלֵהָעׂשֹות  – 
akárcsak [a világ népeinek] száma, amely hetven, – ְוֵכן ָּכל ַהַּסְנֶהְדִרין ִׁשְבִעים – 
ugyanúgy a teljes Szánhedrin is hetven [bölcsből] állt össze. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő 
magyarázat: – ֶׁשֲעִתיִדים ָּבָניו ְלַהְקִריב – Leszármazottai áldozatokat fognak bemutatni – 
 amikor az ideiglenes oltárok tiltottak ,[olyan időszakokban] – ִּבְׁשַעת ִאּסּור ָּבמֹות
[lesznek]153, – ְּכגֹוִים – akárcsak a nem-zsidók teszik. – ִּביֵמי ֵאִלָּיהּו – [Ez] Élijáhu 
idejében [fordult elő]. 

 
בראשית (. ּוְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ,ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְל ֶאְּתֶנָּנה ְוֶאת
 )יב, לה

Az országot pedig, melyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked fogom 
adni, és magzatodnak utánad fogom adni az országot. (1Mózes 35:12.) 

 
ִהים  )יג, בראשית לה(. ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתוֹ  ,ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא

És fölszállt tőle Isten azon a helyen, ahol beszélt vele. (1Mózes 35:13.) 

 
. ֶס ַוִּיֹצק ָעֶליָה ָׁשֶמןַוַּיֵּס ָעֶליָה נֶ  ,ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן

 )יד, בראשית לה(

És fölállított Jákob egy oszlopot azon a helyen, ahol vele beszélt, egy 
kőoszlopot; és öntött rá italáldozatot és kent rá olajat. (1Mózes 35:14.) 

ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה  – .azon a helyen, ahol vele beszélt – ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתוֹ 
 .Nem tudom, hogy ez mit tanít nekünk – ְּמַלְּמֵדנּו

 

                                                 
152 Bírák 21:1. 
153 A ָּבמֹות (bámot) használata csupán a Miskán (a pusztai hordozható szentély) és a 

Szentély előtti időszakokban volt engedélyezett. Más népek viszont mindig is 
engedélyezték ezt a gyakorlatot. 
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ִהים ֵּבית ֵאל  )טו, בראשית לה(. ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא

És elnevezte Jákob a helyet, ahol beszélt vele Isten, Bész-Élnek. (1Mózes 
35:15.) 

 
, בראשית לה(. ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה ,ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה

 )טז

És elindultak Bét-Élből, és mikor közel voltak már, hogy Efrátba 
érjenek, akkor Ráchel szült, de nehéz volt szülése. (1Mózes 35:16.) 

 Menáchem [a – ְמַנֵחם ֵּפַרׁש ְלׁשֹון ַּכִּביר ִרּבּוי – .közel voltak már – ִּכְבַרת ָהָאֶרץ
kivrát szót] a kábir [„sok”] szóból magyarázza, – ַמֲהָל ַרב – [jelentése:] nagy 
távolság. – ְוַאָּגָדה – Egy aggádikus magyarázat [a kivrát jelentésére vonatkozóan]: – 
 és tele van [apró] – ּוְמנֶֻּקֶבת ִּכְכָבָרה – Amikor a talaj porózus – ִּבְזַמן ֶׁשָהָאֶרץ ֲחלּוָלה
lyukakkal, akár egy szita [kövárá)], – ֶׁשַהִּניר ָמצּוי – [azaz] amikor a talaj zöme fel van 
szántva, – ַהְּסָתו ָעַבר – a tél már elmúlt – א ָבא  és a forróság még nem – ְוַהָּׁשָרב ֲעַדִין 
köszöntött be. – ְוֵאין ֶזה ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – Mindazonáltal ez nem a vers egyszerű 
jelentése, – ֶׁשֲהֵרי ְּבַנֲעָמן ָמִצינּו – mert Náámánra vonatkozóan meg azt találjuk: –  ַוֵּיֶל

ֹו ִּכְבַרת ָאֶרץֵמִאּת  – „És eltávozott tőle egy kis dűlőföld jártányira.”154 –  ְואֹוֵמר ֲאִני ֶׁשהּוא
ְּכמֹו ַמֲהַל  – ,Én azt mondom, hogy [a vrát] egy földmértékre utal – ֵׁשם ִמַּדת ַקְרַקע
ְּכמֹו  – .egy nagyjából párszá-nyi vagy [annál is] nagyobb távolságra – ַּפְרָסה אֹו יֹוֵתר
 – ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה – Amiképpen azt mondjuk: „hold szőlő”155 – ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֶצֶמד ֶּכֶרם
[vagy] „darab földet,”156 – ָּכ ְּבַמֲהַל ָאָדם – ugyanúgy, amikor egy megtett 
távolságról beszélünk, – נֹוֵתן ֵׁשם ִמָּדה ִּכְבַרת ָאֶרץ – a használt mérték: kivrát árec. 

 
 )יז, בראשית לה(. ַוֹּתאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ַגם ֶזה ָל ֵּבן ,ַוְיִהי ְבַהְקֹׁשָתּה ְּבִלְדָּתּה

És történt, hogy midőn nehezen szült, mondta neki a bába: „Ne félj, 
mert most is fiad lesz”. (1Mózes 35:17.) 

 – ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו – .József után – נֹוָסף ָל ַעל יֹוֵסף – .mert most is – ִּכי ַגם ֶזה
Bölcseink mindazonáltal úgy magyarázták, hogy – ִעם ָּכל ֵׁשֶבט נֹוְלָדה ְּתאֹוָמה – Jákob 
minden egyes fiával egy ikernővér is született, –  ִָמין נֹוְלָדה ְתאֹוָמה ְיֵתָרהְוִעם ִּבְני  – 
Benjáminnal pedig egy újabb ikernővér született.157 

 

                                                 
154 2Királyok 5:19. 
155 Jesájá 5:10. 
156 Fentebb 33:19. 
157 A ַגם (gám) ennek megfelelően egy újabb ikernővérre utal. 



434 A Rási kommentár a Tórához 

 )יח, בראשית לה(. ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין ,ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן אֹוִני

És történt, hogy midőn lelke már-már elszállt, mert halálán volt, Ben-
Oninak nevezte őt, atyja pedig Benjáminnak nevezte. (1Mózes 35:18.) 

 .fájdalmam fia [:Jelentése] – ֶּבן ַצֲעִרי – .Ben-Oni – ֶּבן אֹוִני
 Nekem úgy tűnik, [hogy azért nevezte el – ִנְרֶאה ְבֵעיַני – .Benjámin – ִבְנָיִמין

Jákob Benjáminnak], –  ְֹלִפי ֶׁשהּוא ְלַבּדו – mert [a fiai közül] egyedül ő – נֹוַלד ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען 
– született Kánaán országában, – ֶׁשִהיא ַּבֶּנֶגב ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים – amely dél felé 
esik annak, aki Árám Náhárájim felől érkezik, – ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב – amint írva van: –  ַּבֶּנֶגב
 ,haladt„ [vagy] – ָהלֹו ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה – délen, Kánaán országában”158„ – ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
folyvást dél felé.”159 

 a ben [Ezért hívják hát Binjámin-nak, ami] – ֶּבן ָיִמין – .Benjámin – ִּבְנָיִמין
jámin összevonása, –  ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתםְלׁשֹון  – amiből [a jámin ugyanaz, mint a] 
„Te teremtettél Északot és [jámin] Délt”160 [szövegrészben]. – ְלִפיָכ הּוא ָמֵלא – Ez 
okból szerepel itt teljesen kiírva [a név].161 

 
 )יט, בראשית לה(. ית ָלֶחםַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶר ֶאְפָרָתה ִהוא ּבֵ  ,ַוָּתָמת ָרֵחל

Ráchel meghalt és eltemették az Efroszba vezető úton, az Bész-Lechem. 
(1Mózes 35:19.) 

 
 )כ, בראשית לה(. ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום ,ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה

És fölállított Jákob oszlopot a sírja fölött, az Ráchel sírjának oszlopa a 
mai napig. (1Mózes 35:20.) 

 
ה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל ֵעֶדר ,ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל  )כא, בראשית לה(. ַוֵּיט ָאֳה

És elvonult Izrael és felütötte sátorát Migdol-Éderen túl. (1Mózes 35:21.) 

 
ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל פ  ,ִהוא ַוֵּיֶל ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביוַוְיִהי ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ הַ 
 )כב, בראשית לה(. ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר

                                                 
158 4Mózes 33:40. 
159 Fentebb 12:9. 
160 Zsoltárok 89:13., ahol a ָיִמין (jámin) [„jobb”] dél jelentésben szerepel. 
161 Ugyanis a Szentírás más helyein a névből hiányzik a מ utáni י. 
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S történt, hogy midőn Izrael abban az országban lakott, ment Reuvén, 
és hált Bilhával, atyjának ágyasával, és meghallotta ezt Izrael. És Jákob 
fiai tizenketten voltak. (1Mózes 35:22.) 

א  – ...Izrael abban az országban lakott… – ִּבְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַעד ֶׁש
הּו ָכל ֵאְרעּו – ,Mielőtt megérkezett volna Chevronba Izsákhoz – ָבא ְלֶחְברֹון ֵאֶצל ִיְצָחק
 .mindezek [a balszerencsés események] történtek vele162 – ֵאֶּלה

 – ִמּתֹו ֶׁשִּבְלֵּבל – és hált... [Ezt nem szó szerint kell venni. Hanem:]… – ַוִּיְׁשַּכב
mivel [Reuvén] megbolygatta –  ִֹמְׁשָּכבו – [Jákob] fekhelyét, –  ְּכִאּלּו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב
ְוָלָּמה ִּבְלֵּבל ְוִחֵּלל  – .a Szentírás olybá veszi, mintha együtt hált volna [Bilhával] – ְׁשָכָבּה
 Azért, mert – ֶׁשְּכֶׁשֵּמָתה ָרֵחל – ?De hát miért bolygatta meg [Jákob] heverőjét – ְיצּוָעיו
amikor Ráchel meghalt, –  ָֹנַטל ַיֲעֹקב ִמָּטתו – Jákob vette az ágyát, –  ֶׁשָהְיָתה ְנתּוָנה ָּתִדיר
א ִּבְׁשָאר ֹאָהִלים – ,amely addig mindig Ráchel sátrában volt – ְּבֹאֶהל ָרֵחל  és nem – ְו
valamelyik másik sátorba, – ּוְנָתָנּה ְּבֹאֶהל ִּבְלָהה – hanem Bilha (Ráchel szolgálója) 
sátrában helyezte el azt. –  ָֹּבא ְראּוֵבן ְוָתַבע ֶעְלּבֹון ִאּמו – Majd jött Reuvén, és tiltakozott 
anyja (Lea) megszégyenítése ellen. – ָאַמר – Azt mondta: –  ִאם ֲאחֹות ִאִּמי ָהְיָתה ָצָרה
 – ,Ha anyám húga anyám kárára együtt volt [Jákob kedvenc] asszonya„ – ְלִאִּמי
ְּתֵהא  – anyám húgának szolgálója [akkor vajon ez azt jelenti, hogy] – ִׁשְפַחת ֲאחֹות ִאִּמי
 – ְלָכ ִּבְלֵּבל – ”?anyám kárára lesz [Jákob szeretett] asszonya [szintén] – ָצָרה ְלִאִּמי
Ezért bolygatta meg [atyja fekhelyét]. 

ֵנים ָעָׂשרַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְש   – …És Jákob fiai tizenketten voltak. –  ַמְתִחיל ְלִעְנָין
 – .folytatja az előző történetet (Benjámin születéséről) [A Szentírás ekkor] – ָהִראׁשֹון
 teljes lett az „ágy” [az utódok – ִנְׁשְלָמה ַהִּמָּטה – Benjámin születésével – ִמֶּׁשּנֹוַלד ִּבְנָיִמין
elrendelt száma], – ּוֵמַעָּתה ְראּוִיים ְלִהָּמנֹות – és így most már meg lehetett számolni 
őket, – ּוְמָנָאן – és hozzá is lát [az Írás] számba venni őket. – ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו – 
Bölcseink magyarázata szerint: – ְלַלְּמֵדנּו ָבא – Ez arra tanít bennünket, –  ֶׁשֻּכָּלם ָׁשִוים
א ָחָטא ְראּוֵבן – ,hogy mind egyenlők és mind igazak voltak – ְוֻכָּלם ַצִּדיִקים  mert – ֶׁש
Reuvént nem tekintjük úgy, mintha bűnt követett volna el163. 

 
 )כג, בראשית לה(. יהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ּוְזבּוֻלןְוִׁשְמעֹון ְוֵלִוי וִ  ,ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן

Lea fiai: Jákob elsőszülöttje Reubén, Simeón, Lévi, Jehuda, Jisszakar és 
Zebúlon. (1Mózes 35:23.) 

 Még – ֲאִפּלּו ִּבְׁשַעת ַהַּקְלָקָלה ְקָראֹו ְּבכֹור – .Jákob elsőszülöttje – ְּבכֹור ַיֲעֹקב
amikor szégyenletes tettéről [tesz említést, a Szentírás akkor is] elsőszülöttnek 
nevezi. 

                                                 
162 Utalás, hogy ezek is büntetésből estek meg Jákobbal, mert késlekedett visszatérni 

atyjához. 
163 A Szentírás ezt azzal demonstrálja nekünk, hogy a tizenkét törzs egyenlő mivoltáról 

ugyanabban a versben tesz említést, mint amelyikben Reuvén tettét hozza szóba. 
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 Elsőszülött az örökség – ְּבכֹור ְלַנֲחָלה – .Jákob elsőszülöttje – ְּבכֹור ַיֲעֹקב
tekintetében, – ְּבכֹור ָלֲעבֹוָדה – elsőszülött az Isten-szolgálat tekintetében,164 –  ְּבכֹור

ִמְנָיןלְ   – és elsőszülött a népszámlálás tekintetében.165 – א ִנְּתָנה ְבכֹוָרה ְליֹוֵסף  Az – ְו
elsőszülöttségi jog Józsefnek csupán – ֶאָּלא ְלִעְנַין ַהְּׁשָבִטים – a törzsek tekintetében – 
ה ִלְׁשֵני ְׁשָבִטים  amennyiben két törzs vált szét belőle – lett átadva.166 – ֶׁשַּנֲעֹשָ

 
 )כד, בראשית לה(. ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן

Ráchel fiai: József és Benjámin. (1Mózes 35:24.) 

 
 )כה, בראשית לה(. ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ָּדן ְוַנְפָּתִלי

Bilhó, Ráchel szolgálójának fiai: Dán és Náftáli. (1Mózes 35:25.) 

 
 )כו, בראשית לה(. ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר יַֻּלד לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם ,ּוְבֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד ְוָאֵׁשר

Zilpó, Léa szolgálójának fiai: Gád és Ásér; ezek Jákob fiai, akik születtek 
neki Páddán-Áromban. (1Mózes 35:26.) 

 
. ִהוא ֶחְברֹון ֲאֶׁשר ָּגר ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ,ְצָחק ָאִביו ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבעַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ֶאל יִ 

 )כז, בראשית לה(

És elérkezett Jákob atyjához Izsákhoz, Mamréba, Kirjat-Arbába, vagyis 
Chevronba, ahol Ábrahám és Izsák élt. (1Mózes 35:27.) 

ם ַהִּמיׁשֹורׁשֵ  – .Mamréba – ַמְמֵרא  – [Mamré] a síkság neve. 
  .a város neve [Kirját Árbá] – ֵׁשם ָהִעיר – .Kirjat-Arbába – ִקְרַית ָהַאְרַּבע
 Mamréba, Kirjat-Arbába. – [Ezért aztán a Mámré Kirját – ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע

Háárbá azt jelenti, hogy] – ַית ַאְרַּבעִמיׁשֹור ֶׁשל ִקְר  ֵאיל  – Kirját-Árbá síkságára. –  ְוִאם
 nem úgy kellett volna-e [hogy] – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב – ,Ha azt találnád kérdezni – ֹּתאַמר
írni: – ַמְמֵרא ַהִּקְרַית ַאְרַּבע – Mámré háKirját Árbá)?167, – ַמְמֵרא ַהִּקְרַית ַאְרַּבע – [én azt 
felelném:] így szokta a Szentírás – ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשְּׁשמֹו ָּכפּול – minden [olyan] esetben, 
ahol két szóból álló név [szerepel], – ְּכגֹון ֶזה – mint ebben az esetben [is], –  ּוְכגֹון ֵּבית

                                                 
164 Eredetileg a Szentély-szolgálatot az elsőszülöttnek kellett volna végezni, ám az 

aranyborjú bűne miatt megfosztattak ettől a kiváltságtól, s azt a kohaniták, azaz a 
papok kapták meg. 

165 Amikor Izraelt megszámlálják, mindig Reuvént számlálják meg legelőször. 
166 Efrájim és Menásse egyaránt kapott egy-egy örökrészt Erec Jiszráélben. 
167 Azaz, ha azt mondod, hogy ִקְרַית ַאְרַּבע (Kirját Árbá) együtt egy város neve, akkor a 

határozott névelőt jelölő ה-nek a teljes név elé kellene kerülnie. 
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 Ávi Ezer) [vagy] Bét Él – ֲאִבי ֶעֶזר ֵּבית ֵאל – ,(vagy mint [például] a Bét Lechem – ֶלֶחם
[nevek esetében], –  ֵא"ִאם ֻהְצַר ְלַהִּטיל ּבֹו ה  – amikor ה [határozott névelő] hozzáadása 
szükséges, – נֹוְתָנּה ְּבֹראׁש ַהֵּתָבה ַהְּׁשִנָּיה – akkor azt a második szó eleje kapja meg: – 
ָרת ֲאִבי ָהֶעְזִריְּבָעפְ  – Bét háLáchmi168 [:.pl] – ֵּבית ַהַּלְחִמי  – [vagy] böÁfrát Ávi háezri169 
 Bét háEli.170 [vagy] – ָּבָנה ִחיֵאל ֵּבית ָהֱאִלי –

 
 )כח, בראשית לה(. ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ,ַוִּיְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק

voltak Izsák napjai: száznyolcvan év, (1Mózes 35:28.) 

 
בראשית (. ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ָּבָניו ,ת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמיםַוִּיְגַוע ִיְצָחק ַוָּימָ 

 )כט, לה

És kimúlt Izsák, meghalt és betért népeihez öregen és napokkal telten; 
és eltemették őt Ézsau meg Jákob, a fiai. (1Mózes 35:29.) 

קַוִּיְגַוע ִיְצחָ   – És kimúlt Izsák. – ֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה – A Szentírás nem 
[szükségszerűen] időrendi sorrendben [tárgyalja az egyes eseményeket]:171 –  ְמִכיָרתֹו
ם ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתי – József eladása megelőzte Izsák halálát – ֶׁשל יֹוֵסף ָקְדָמה ְלִמיָתתֹו ֶׁשל ִיְצָחק
 Ezt a] – ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשּנֹוַלד ַיֲעֹקב ָהָיה ִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה – .tizenkét évvel – ָׁשָנה
következőképpen tudjuk kiszámolni:] Amikor Jákob született, Izsák hatvanéves volt, 
ָׁשָנה ְוגֹוֵמרְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים  – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר –  – „Izsák pedig hatvanéves volt, 
[midőn születtek172],”173 – ְוִיְצָחק ֵמת ִּבְׁשַנת ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְלַיֲעֹקב – És Izsák akkor halt 
meg, amikor Jákob 120 éves volt. – ִאם ּתֹוִציא ִׁשִּׁשים ִמֵּמָאה ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה – Ha levonsz 
60-at 180174 évből, – ִנְׁשֲארּו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים – marad 120. – ְויֹוֵסף ִנְמַּכר ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
– Józsefet 17 évesen adták el,175 – ְואֹוָתּה ָׁשָנה ְׁשַנת ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה ְלַיֲעֹקב – és abban az 
évben volt Jákob 108 éves. – ֵּכיַצד – Hogy hogyan van ez? – ׁש ִנְתָּבֵר  – ֶּבן ִׁשִּׁשים ְוָׁש
[Jákob] 63 éves volt, amikor [Izsák] megáldotta.176 – ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִנְטַמן ְּבֵבית ֵעֶבר – 
[Jákob] ezt követően tizennégy évig rejtőzött Éver [tan]házában,177 – ֲהֵרי ִׁשְבִעים ְוֶׁשַבע 
                                                 
168 1Sámuel 16:1. 
169 Bírák 6:24. 
170 1Királyok 16:34. 
171 Szó szerint: „a Szentírásban nincs korábban és későbben.” 
172 Jákob és Ézsau. 
173 Fentebb 25:26. 
174 Ennyi volt Izsák, amikor meghalt. Lásd az előző verset. 
175 Lentebb 37:2. 
176 Lásd fentebb a 28:9-hez írt Rási-kommentárt. 
177 Uo. 
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– ami összesen hetvenhét. – ְוַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָעַבד ְּבִאָּׁשה – [Jákob] ezt követően tizennégy 
évet dolgozott egy feleségért;178 – ּוְבסֹוף ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה נֹוַלד יֹוֵסף – a 14 év elteltével 
megszületett József, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגֹוֵמר ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה  – 
„És történt, hogy midőn Ráchel Józsefet szülte, stb.,”179 – ֲהֵרי ִּתְׁשִעים ְוַאַחת – ami 
összesen kilencvenegy, – ֵרה א  – plusz [József életének] tizenhét éve – ּוְׁשַבע ֶעֹשְ ַעד ֶׁש
  ami összesen 108.180 – ֲהֵרי ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה – ,azt megelőzően, hogy eladták – ִנְמַּכר יֹוֵסף

 Ezt a Szentírásból a következőképpen is – עֹוד ְמפֹוָרׁש הּוא ִמן ַהִּמְקָרא –
levezethetjük: – ִמֶּׁשִּנְמַּכר יֹוֵסף – József eladásának idejétől – ַעד ֶׁשָּבא ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים – 
addig, amíg Jákob lement Egyiptomba, – ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה – huszonkét év [telt el], – 
ִׁשים ָׁשָנה ְוגֹוֵמר – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר  ,És József harmincéves volt„ – ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁש
stb.,”181 – ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ֹׂשַבע – plusz a hét bő esztendő – ָרָעב ּוְׁשָנַתִים  – és két év 
éhínség, – ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים – s íme, meg is van a 22 év [amelyet József eladásától 
számoltunk]. – ּוְכִתיב – És írva van, [hogy Jákob a következőt mondta a fáraónak 
Egyiptomba való megérkezésekor]: – ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנהְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁש  – „Vándoréletem 
éveinek napjai százharminc év,”182 – ִנְמָצא ַיֲעֹקב ִּבְמִכיָרתֹו ֵמָאה ּוְׁשמֹוֶנה – [vagyis] azt 
találjuk, hogy Jákob 108 [éves] volt [József] eladásakor. 

 
 )א, בראשית לו(. ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום

Ezek pedig Ézsau nemzetségei, ő Edóm. (1Mózes 36:1.) 

 
ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון  ,ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען

 )ב, בראשית לו(. ַהִחִּוי

Ézsau Kánaán leányai közül vette feleségeit: Ádát, a hittita Élón leányát 
és Oholibámát, Áná leányát, a hivvita Civ’on leányát; (1Mózes 36:2.) 

 Őt – ִהיא ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאילֹון – .Ádát, [a hittita] Élón leányát – ָעָדה ַּבת ֵאילֹון
nevezik Bászmátnak, Élón leányának [is]183, – ְוִנְקֵראת ָּבְׂשַמת – és azért nevezik 

                                                 
178 Fentebb 29:27-28. 
179 Fentebb 30:25., amikor is Jákob otthagyta Lábánt. 
180 108-tól Izsák haláláig, amikor Jákob 120 éves volt, még marad 12 év. Tehát Józsefet 

Izsák halála előtt tizenkét évvel adták el. A Szentírás mégis előbb beszél Izsák haláláról, 
mint József eladásáról. Mi ebből tehát arra következtetünk, hogy a Tórában nincsen 
előbb vagy később, vagyis a Tóra nem feltétlenül időrendben tárgyalja a benne 
ismertetett eseményeket. 

181 Lentebb 41:46. 
182 Lentebb 47:9. 
183 Fentebb 26:34. 
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Bászmátnak, mert –  ֲַעבֹוָדה ָזָרהַעל ֵׁשם ֶׁשָהְיָתה ְמַקֶּטֶרת ְּבָׂשִמים ל  – füstölőt, böszámim-ot 
égetett a bálványoknak. 

ְוהּוא ִּכָּנה  – Jehuditnak [is nevezik].184 – ִהיא ְיהּוִדית – .Oholibámát – ָאֳהִליָבָמה
ֶׁשִהיא  – ,arra utalva ezzel – לֹוַמר – nevezte őt Jehuditnak,185 [Ézsau] – ְׁשָמּה ְיהּוִדית

ֲעבֹוָדה ָזָרהּכֹוֶפֶרת ּבַ   – hogy [az asszony] megtagadja a bálványimádást, –  ְּכֵדי ְלַהְטעֹות ֶאת
 .hogy félrevezesse az apját [Izsákot] [,s mindezt azért] – ָאִביו

 – ִאם ַּבת ֲעָנה – .Áná leányát, [a hivvita] Civ’on leányát – ַּבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון
Ha Áná leánya volt, – א ַּבת ִצְבעֹון  – akkor nem lehetett [egyúttal] Civ’on leánya 
[is]!186 – ֲעָנה ְּבנֹו ֶׁשל ִצְבעֹון – [A magyarázat azonban az, hogy] Áná Civ’on fia volt, – 
 És ezek Civ’on fiai: Ájá és„ – ְוֵאֶּלה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה – :amint írva van – ֶׁשֶּנֱאַמר
Áná,”187 – ְמַלֵּמד – amiből kiderül számunkra, – ֶׁשָּבא ִצְבעֹון ַעל ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ֲעָנה hogy 
Civ’onnak viszonya volt a menyével, Áná feleségével, –  ֵניֶהםְוָיְצָאה ָאֳהִליָבָמה ִמֵּבין ְׁש  – 
és Oholibámá kettejük közül született.188 – ְוהֹוִדיֲע ַהָּכתּוב – A Szentírás ily módon 
tudatja velünk, – ֶׁשֻּכָּלן ְּבֵני ַמְמֵזרּות ָהיּו – hogy ők mindnyájan törvénytelen gyermekek 
voltak. 

 
  )ג, בראשית לו(. ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות

…és Bászmátot, Ismáél leányát, Nevájot nővérét. (1Mózes 36:3.) 

 – ּוְלַהָּלן קֹוֵרא ָלּה ָמֲחַלת – ...Bászmátot, Ismáél leányát… – ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל
Egy másik helyen189 Máchálát néven utal rá a Biblia. –  ֵֶפר ְׁשמּוֵאלָמִצינּו ְּבַאָּגַדת ִמְדַרׁש ס  
– a Smuél midrásban azt találjuk:190 – ָׁשה מֹוֲחִלים ָלֶהן ֲעוֹונֹוֵתיֶהן ְׁש  – Három [olyan 
ember] van, akinek bűnei megbocsátást nyernek: – 1 – ֵּגר ֶׁשִּנְתַגֵּיר. a [zsidó vallásba] 
betérőnek, amikor betér, – 2 – ְוָהעֹוֶלה ִלְגֻדָּלה. akit magas rangra emelnek, –  ְוַהּנֹוֵׂשא
 Ez utóbbit ebből [a versből] – ְוָלַמד ַהַּטַעם ִמַּכאן – .és 3. amikor valaki megnősül – ִאָּׁשה
származtatjuk: – ְלָכ ִנְקֵראת ָמֲחַלת – azért neveztetik Máchálátnak, – ֶׁשִּנְמֲחלּו ֲעוֹונֹוָתיו – 
mert [nevének jelentése arra utal, hogy Ézsau] bűnei megbocsátást nyertek 
(nimchálu) [amikor feleségül vette őt]. 

                                                 
184 Uo. 
185 A Jehudit név jelentése: zsidó nő. 
186 Hisz nyilvánvalóan nem lehetett két apja. 
187 24. vers. 
188 Azaz Áná lányának hitték, de valójában Civ’on volt az apja. 
189 1Mózes 28:9. 
190 17. fejezet. 
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-Mivel ő (Nevá – ַעל ֵׁשם ֶׁשהּוא ִהִּׂשיָאּה לוֹ  – Nevájot nővérét.191… – ֲאחֹות ְנָביֹות
jot) házasította ki húgát [Ézsauhoz], – ִמֶּׁשֵּמת ִיְׁשָמֵעאל – miután Ismáél meghalt, – 
 .a lány fivére után neveztetik [ezért] – ִנְקֵראת ַעל ְׁשמוֹ 

 
 )ד, בראשית לו(. ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל ,ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז

És szülte Ódó Ézsaunak Elifázt, Boszmász pedig szülte Reúélt. (1Mózes 
36:4.) 

 
. ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר יְֻּלדּו לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ,ִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת יעיש ְיעּוׁש ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרחְוָאהֳ 

  )ה, בראשית לו(

És Oholibáma szülte Jeust meg Jaelámot s Kórahot. Ezek Ézsau fiai, 
akik születtek neki Kanaán országában. (1Mózes 36:5.) 

 Ez a – ֹקֶרח ֶזה ַמְמֵזר ָהָיה – .És Oholibáma szülte, stb – ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ְוגֹוֵמר
Kórách törvénytelen születésű volt – ּוֶבן ֱאִליַפז ָהָיה – és az apja Elifáz volt, –  ֶׁשָּבא ַעל
ִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָׂשוֶאל ָאהֳ  – ,aki együtt hált az apja feleségével – ֵאֶׁשת ָאִביו  – 
Oholibámával, Ézsau feleségével, – ֶׁשֲהֵרי הּוא ָמנּוי ִעם ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז – ugyanis fel van 
sorolva Elifáz törzsfői között – ְּבסֹוף ָהִעְנָין – ennek a passzusnak a végén. 

 
ֹנָתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ּבְ 

 )ו, בראשית לו(. ַוֵּיֶל ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו ,ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

És Ézsau vette feleségeit, fiait és leányait, házának minden személyét, 
jószágát s minden barmát, minden birtokát, amelyet szerzett Kánaán 
országában, és elment más országba, testvére Jákob elől. (1Mózes 36:6.) 

 Hogy ott – ָלגּור ַּבֲאֶׁשר ִיְמָצא – és elment más országba.192 – ַוֵּיֶל ֶאל ֶאֶרץ
lakjon, ahol [elegendő helyet] talál. 

 
א ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת ֹאָתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם ,ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו . ְו

 )ז, בראשית לו(

Mert vagyonuk sokkal nagyobb volt, semhogy együtt lakhassanak; nem 
bírta el őket tartózkodásuk földje állataik miatt. (1Mózes 36:7.) 

                                                 
191 Miért azonosítja az Írás Máchálátot ily módon? Mi több, mi magunk is ki tudjuk 

következtetni, hogy Máchálát Nevájot nővére volt, mégpedig abból a versből, hogy 
„Ismáél elsőszülöttje Nevájot” (1Mózes 25:13.) 

192 Miért nem azonosítja a helyet a Szentírás? 
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א ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ְלַהְסִּפיק  – .nem bírta el őket tartózkodásuk földje – ְו
 – .elegendő legelőt biztosítani az állataik számára [Nem tudott] – ִמְרֶעה ַלְּבֵהמֹות ֶׁשָּלֶהם
 :Egy midrási magyarázat – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה

ַיֲעֹקב ָאִחיוִמְּפֵני   – testvére Jákob elől. – ִמְּפֵני ְׁשַטר חֹוב – Az adós kötelezettség 
miatt, – ֶׁשל ְּגֵזַרת – amely a következő isteni rendeletben található: – ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע – 
„hogy idegen lesz a te magzatod,”193 –  ְָחקַהֻּמָּטל ַעל ַזְרעֹו ֶׁשל ִיצ  – amely [rendelet] 
Izsák utódait volt sújtandó.194 – ָאַמר – [Ezért hát] azt gondolta: – ֵאֵל ִלי ִמַּכאן – 
„Elmegyek innét, – א ַּבַּמָּתָנה ֶׁשִּנְּתָנה  – ,nem kívánok részt az ajándékból – ֵאין ִלי ֵחֶלק 
א ְּבִפְרעֹון ַהְּׁשָטר – ,ebből a földből, amely neki adatott [sem] – לֹו ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  sem – ְו
pedig a számla [azaz az adósság] megtérítéséből.” – ּוִמְּפֵני ַהּבּוָׁשה – [Távozásának egy 
másik oka:] A szégyen miatt, –  ֶֹׁשָּמַכר ְּבכֹוָרתו – hogy eladta elsőszülöttségi jogát. 

 
 )ח, בראשית לו(. ו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹוםַוֵּיֶׁשב ֵעׂשָ 

És vette Ézsau az ő feleségeit, fiait és leányait, meg háza minden 
személyzetét, nyáját, minden barmát és minden birtokát, amelyet 
szerzett Kánaán országában és elment más országba Jákob, az ő 
testvére elől; (1Mózes 36:8.) 

 
  )ט, בראשית לו(. ְּבַהר ֵׂשִעיר ,ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום

Ezek Ézsaunak, Edóm atyjának nemzetségei Széir hegyén. (1Mózes 36:9.) 

 A gyermekek, akiket fiainak – ַהּתֹוָלדֹות ֶׁשהֹוִלידּו ָבָניו – Ezek.195 – ְוֵאֶּלה
[asszonyai] szültek, – ַעְכָׁשו ִמֶּׁשָהַל ְלֵׂשִעיר – miután ő elment Széirbe. 

 
 )י, בראשית לו(. ֱאִליַפז ֶּבן ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ְרעּוֵאל ֶּבן ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ,ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵעָׂשו

Ezek Ézsau fiainak nevei: Elifáz, Ódónak, fiai feleségének fia; Reúél, 
Boszmásznak, Ézsau feleségének fia. (1Mózes 36:10.) 

 
 )יא, בראשית לו(. ֵּתיָמן אֹוָמר ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז ,ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז

Elifáz fiai pedig voltak: Témon, Ómor, Czefó, Gátom és Kenáz. (1Mózes 
36:11.) 

                                                 
193 Fentebb 15:13. 
194 Ézsau feltételezte, hogy amennyiben ott marad az országban Jákobbal együtt, neki is 

meg kell majd fizetnie az „árat,” amelyet később Jákob fizetett meg, amikor 
számkivetettségbe kényszerült, majd végig kellett szenvednie az egyiptomi elnyomást. 

195 De hiszen Ézsau saját gyermekei már meg lettek említve az 1-5-ik versben! 
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. ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ,יַפז ֶּבן ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלקְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאלִ 

 )יב, בראשית לו(

Timna volt Elifáznak, Ézsau fiának ágyasa, és szülte Elifáznak Amálékot. 
Ezek Áda, Ézsau feleségének fiai. (1Mózes 36:12.) 

 – ְלהֹוִדיַע ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם – Timna volt… ágyasa...196 – ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש
Ábrahám nagyságáról tudósít ez a vers, –  ַֹּכָּמה ָהיּו ְּתֵאִבים ִלָּדֵבק ְּבַזְרעו – hogy mennyire 
kívánatos volt [mindenki számára] leszármazottaival rokoni kapcsolatba kerülni. – 

ֹו ַּבת ַאּלּוִפים ָהְיָתהִּתְמַנע ז  – Ez a Timna törzsfőnökök leánya volt, –  ֶׁשֶּנֱאַמר ַוֲאחֹות לֹוָטן
 ְולֹוָטן ֵמַאּלּוֵפי יֹוְׁשֵבי ֵׂשִעיר ָהָיה – mint írva van: „Lótán nővére pedig Timna,”197 – ִּתְמָנע
– Lótán pedig egyike volt a Széirben lakó törzsfőknek. –  ן ַהחֹוִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ָבּה ְלָפִניםִמ  – 
Egyike volt az ott korábban letelepedett choritáknak. – ָאְמָרה – [Timna] azt mondta 
[Elifáznak]: – ֵאיִני זֹוָכה ְלִהָּנֵׂשא ְל – „Arra talán nem vagyok érdemes, hogy feleségül 
menjek hozzád, –  ה ִּפיֶלֶגׁשֶאְהיֶ וְ ַהְלַואי  – de vajha az ágyasod lehetnék.”  

ְּבָבָניו ֶׁשל  – A Krónikák könyvében198 fel van sorolva – ּוְבִדְבֵרי ַהָּיִמים מֹוֶנה אֹוָתּה –
 – ezzel arra engedve következtetni, hogy – ְמַלֵּמד – ,Elifáz gyermekei között – ֱאִליַפז

ל ֵׂשִעירֶׁשָּבא ַעל ִאְׁשּתֹו ׁשֶ   – [Elifáznak] viszonya volt Széir feleségével, –  ְוָיְצָאה ִתְמַנע
 és amikor – ּוְכֶׁשָּגְדָלה ַנֲעֵׂשית ִּפיַלְגׁשוֹ  – ,és Timna ebből a nászból született – ִמֵּביֵניֶהם
felnőtt, [Elifáz] ágyasa lett. – ְוֶזהּו ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע – Ezért említi az Írás: „Lótán nővé-
re pedig Timna,” – א ְמָנָאּה ִעם ְּבֵני ֵׂשִעיר  és [még sincs] felsorolva Széir gyermekei – ְו
között,199 – ֶׁשָהְיָתה ֲאחֹותֹו ִמן ָהֵאם – mert [Lótánnal] egy anyától származtak, –  א ִמן ְו
 .de nem egy apától – ָהָאב

 
 )יג, בראשית לו(. ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ,ה ְּבֵני ְרעּוֵאל ַנַחת ָוֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזהְוֵאּלֶ 

Ezek pedig Reúél fiai: Náchász és Zerách, Sámmo és Mizzo; ezek voltak 
Boszmásznak, Ézsau feleségének fiai. (1Mózes 36:13.) 

 
ַוֵּתֶלד ְלֵעָׂשו ֶאת יעיש ְיעּוׁש ְוֶאת ַיְעָלם  ,י ָאֳהִליָבָמה ַבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשוְוֵאֶּלה ָהיּו ְּבנֵ 
 )יד, בראשית לו(. ְוֶאת ֹקַרח

Ezek pedig voltak fiai Oholivómónak, Ánó leányainak, Civón leányának, 
Ézsau feleségének; ugyanis szülte Ézsaunak: Jeúst, Jalámot és 
Kóráchot. (1Mózes 36:14.) 

                                                 
196 Mi a jelentősége annak, hogy ágyas volt? 
197 Uo. 36:22. 
198 1Krónikák 1:36. 
199 1Mózes 36:22-23. 
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. ְּבֵני ֱאִליַפז ְּבכֹור ֵעָׂשו ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף אֹוָמר ַאּלּוף ְצפֹו ַאּלּוף ְקַנז ,ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני ֵעָׂשו

 )טו, בראשית לו(

Ezek Ézsau fiainak törzsfői: Elifáz, Ézsau elsőszülöttjének fiai: Témán 
törzsfő, Ómár törzsfő, Cefó törzsfő, Kenáz törzsfő. (1Mózes 36:15.) 

 [Azaz] – ָראֵׁשי ִמְׁשָּפחֹות – .Ezek Ézsau fiainak törzsfői – ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני ֵעָׂשו
családfői. 

 
בראשית (. ה ְּבֵני ָעָדהֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאּלֶ  ,ַאּלּוף ֹקַרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף ֲעָמֵלק

 )טז, לו

Kórách törzsfő, Gátom törzsfő, Ámálék törzsfő. Ezek Elifáz törzsfői 
Edóm országában; ezek Odó fiai. (1Mózes 36:16.) 

 
ּלּוֵפי ְרעּוֵאל ֵאֶּלה אַ  ,ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ֶּבן ֵעָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף ַׁשָּמה ַאּלּוף ִמָּזה

 )יז, בראשית לו(. ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו

Ezek pedig Reúél, Ézsau fiának fiai: Náchász törzsfő, Zerách törzsfő, 
Sámmo törzsfő; Mizzo törzsfő; ezek Reúél törzsfői Edom országában. 
Ezek Boszmász, Ézsau feleségének fiai. (1Mózes 36:17.) 

 
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ָאֳהִליָבָמה ַּבת  ,ְוֵאֶּלה ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ַאּלּוף ְיעּוׁש ַאּלּוף ַיְעָלם ַאּלּוף ֹקַרח

 )יח, בראשית לו(. ֲעָנה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו

Ezek pedig Oholivomo, Ézsau feleségének fiai: Jeús törzsfő, Jálám 
törzsfő, Kórách törzsfő; ezek törzsfői Oholivomonak, Áno leányának, 
Ézsau feleségének. (1Mózes 36:18.) 

 
  )יט, בראשית לו(. ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום

Ezek Ézsau fiai és ezek a törzsfők; ez Edóm. (1Mózes 36:19.) 

 
 )כ, בראשית לו(. לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה ,ֹחִרי ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר הַ 

Ezek a chorita Széirnek fiai, az ország lakói: Lótán, Sóvál, Civeón és 
Áná. (1Mózes 36:20.) 
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 Mert ők voltak az ország – ֶׁשָהיּו יֹוְׁשֶביהָ  – az ország lakói...200… – ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ
lakói, – קֹוֶדם ֶׁשָּבא ֵעָׂשו ְלָׁשם – mielőtt Ézsau megérkezett oda. – ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו – 
Bölcseink úgy magyarázták [a kifejezést], – ֶׁשָהיּו ְּבִקיִאין ְּבִיּׁשּוָבּה ֶׁשל ֶאֶרץ – hogy 
szakértők voltak a föld betelepítésében [azaz beültetésében, megművelésében]. – 
א ָקֶנה ֶזה ְלֵזיִתים  ,Ezt az egész földdarabot ültessük be olajfákkal„ [:Azt mondták] – ְמ
א ָקֶנה ֶזה ִלְגָפִנים – ֶׁשָהיּו טֹוֲעִמין  – ”.ezt az egész földdarabot ültessük be szőlővel – ְמ
 és tudták, mit jó – ְויֹוְדִעין ֵאיזֹו ְנִטיָעה ְראּוָיה לוֹ  – ,Mert megízlelték a talajt – ֶהָעָפר
ültetni bele. 

 
 )כא, בראשית לו(. ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְּבֵני ֵׂשִעיר ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ,ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר ְוִדיָׁשן

Disón, Écer és Dison; ezek a Chórínak törzsfői, Széir fiai, Edóm 
országában. (1Mózes 36:21.) 

 
  )כב, בראשית לו(. ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע ,ַוִּיְהיּו ְבֵני לֹוָטן ֹחִרי ְוֵהיָמם

És voltak Lóton fiai: Chóri és Hémom; Lóton nővére pedig Timna. 
(1Mózes 36:22.) 

 
  )כג, לובראשית (. ְׁשפֹו ְואֹוָנם ,ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלָון ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל

Ezek pedig Sóvol fiai: Álvon és Monáchász és Évol, Sefó és Ónom. 
(1Mózes 36:23.) 

 
הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת ַהֵּיִמם ַּבִּמְדָּבר ִּבְרֹעתֹו ֶאת ַהֲחֹמִרים  ,ְוֵאֶּלה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה

 )כד, בראשית לו(. ְלִצְבעֹון ָאִביו

És ezek Civ’on fiai: Ájá és Áná; ez az az Áná, aki találta az öszvéreket a 
pusztában, midőn legeltette Civ’onnak, az atyjának szamarait. (1Mózes 
36:24.) 

ו ְיֵתָרה"ָוי – .Ájá és Áná – ְוַאָּיה ַוֲעָנה  – A [vöÁjá] ו-ja fölösleges. –  ְוהּוא ְּכמֹו ַאָּיה
 – .(ugyanaz, mintha [az állna a szövegben, hogy] Ájá váÁná [A kifejezés] – ַוֲעָנה
ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא  – :Sok [hasonló példa] létezik erre a Szentírásban – ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ַּבִּמְקָרא
 mély„ [vagy] – ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס – a szentély és a sereg lábbal tiprása”201„ – ִמְרָמס
álomba dermed kocsi és a ló.”202 

                                                 
200 Miért így minősíti őket az Írás? 
201 Dániel 8:13. 
202 Zsoltárok 76:7. 
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 Akit fentebb [a – ָהָאמּור ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ָאִחיו ֶׁשל ִצְבעֹון – .ez az az Áná – הּוא ֲעָנה
Szentírás] Civ’on testvéreként említ, – ָהָאמּור ְלַמְעָלה ֶׁשהּוא ָאִחיו ֶׁשל ִצְבעֹון – ám itt 
mégis fiaként utal rá, –  ֵַּמד ֶׁשָּבא ִצְבעֹון ַעל ִאּמוֹ ְמל  – jelezve, hogy Civ’on együtt hált 
anyjával, – ְוהֹוִליד ֶאת ֲעָנה – és [vele] nemzette Ánát. 

 – .azt jelenti: az öszvéreket [et hájémim] – ְּפָרִדים – .az öszvéreket – ֶאת ַהֵּיִמם
 ְוָיְלָדה ֶּפֶרד – ,keresztezett egy szamarat és egy kancát [Áná] – ִהְרִּביַע ֲחמֹור ַעל סּוס ְנֵקָבה
– és az öszvért szült. – ְוהּוא ָהָיה ַמְמֵזר – [Mivel Áná] maga is törvénytelen [gyermek] 
volt, – ְוֵהִביא ְפסּוִלין ָלעֹוָלם – [ő is] törvénytelen utódokat hozott a világba.203 –  ְוָלָּמה

ְׁשָמם ֵיִמים ִנְקָרא  – Miért hívják [az öszvéreket] jémim-nek? – ֶׁשֵאיָמָתן ֻמֶּטֶלת ַעל ַהְּבִרּיֹות – 
Mert félelmet204 keltenek az emberekben. – ְּדָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא – Amint azt Chániná 
rabbi mondta: – א ְׁשָאַלִני ָאָדם  Soha még [nem fordult elő], hogy valaki azt„ – ִמָּיַמי 
kérte tőlem, – ַעל ַמַּכת ִּפְרָּדה ְלָבָנה ְוָחָיה – [gyógyítsam meg] egy fehér öszvér rúgásából 
[származó] sérülését és [az illető] életben maradt volna.”205 – א ָקא ֲחִזיָנן ְּדָחָיה  – ַוֲה
(De nem látjuk-e, hogy [olyanok, akik fehér öszvértől szenvedtek sérülést,] életben 
maradnak? – ַאל ִּתְקֵרי ְוָחָיה – [Ezért hát] ne úgy olvasd: vöhájá [„túlélte”], – ֶאָּלא ְוָחְיָתה 
– hanem inkább úgy: vöchájtá [„meggyógyult”], – א ִתְתַרֵּפא ְלעֹוָלם  [maga] – ִּכי ַהַּמָּכה 
a seb ugyanis sosem fog [tökéletesen] behegedni.  

א ֻהְזַקק –  – Fölösleges lett volna – ִלְכּתֹוב ָלנּו ִמְׁשְּפחֹות ַהחֹוִרי – leírni számunkra a 
choriták genealógiáját, – ֶאָּלא ִמְּפֵני ִתְמַנע – hacsak nem Timná miatt, –  ּוְלהֹוִדיַע ְּגֻדַּלת
 ahogy azt – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה – ,és Ábrahám nagyságának hirdetése miatt – ַאְבָרָהם
korábban206 már kifejtettem. 

 
 )כה, בראשית לו(. ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ,ְוֵאֶּלה ְבֵני ֲעָנה ִּדֹׁשן

És ezek Ánó fiai: Disón és Oholivomo, Áno leánya. (1Mózes 36:25.) 

 
 )כו, בראשית לו(. ֶחְמָּדן ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן ,ֵני ִדיָׁשןְוֵאֶּלה ּבְ 

Ezek pedig Dísón fiai: Chemdon, Esbon, Jíszron és Cheron. (1Mózes 
36:26.) 

 
 )כז, בראשית לו(. ִּבְלָהן ְוַזֲעָון ַוֲעָקן ,ֵאֶּלה ְּבֵני ֵאֶצר

Ezek Écer fiai: Bilhon, Záávon és Ákon. (1Mózes 36:27.) 

 
                                                 
203 A keresztezés révén. 
204 Az ֵאיָמה (éjmá) [„félelem”] hasonló hangzású szó. 
205 Chulin 7b. 
206 A 12. verssel kapcsolatban. 
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 )כח, בראשית לו(. ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן

Ezek Díson fiai: Úcz és Áron. (1Mózes 36:28.) 

 
 )כט, בראשית לו(. ַאּלּוף לֹוָטן ַאּלּוף ׁשֹוָבל ַאּלּוף ִצְבעֹון ַאּלּוף ֲעָנה ,ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי

Ezek a Chóri törzsfői: Lóton törzsfő, Sóvol törzsfő, Civón törzsfő, Áno 
törzsfő; (1Mózes 36:29.) 

 
 )ל, בראשית לו(. ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר ,ַאּלּוף ִּדֹׁשן ַאּלּוף ֵאֶצר ַאּלּוף ִּדיָׁשן

Dísón törzsfő, Écer törzsfő, Díson törzsfő; ezek a Chóri törzsfői, 
törzsfőik szerint Széir országában. (1Mózes 36:30.) 

 
 )לא, בראשית לו(. ִלְפֵני ְמָל ֶמֶל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום

És ezek a királyok, akik uralkodtak Edóm országában, mielőtt király 
uralkodott Izráel fiai között. (1Mózes 36:31.) 

 nyolc [Összesen] – ְׁשֹמָנה ָהיּו – .És ezek a királyok, stb – ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ְוגֹוֵמר
volt. – ּוְכֶנְגָּדן ֶהֱעִמיד ַיֲעֹקב – Jákob is állított ennek megfelelő számú [uralkodót], – 
 – ְוֵאּלּו ֵהן – akiknek idejében Ézsau királysága megszűnt.207 – ּוִבֵּטל ַמְלכּות ֵעָׂשו ִּביֵמיֶהם
Ők a következők: – ֹמה, ָׁשאּול ְוִאיׁש ֹּבֶׁשת ָּדִוד ּוְׁש  – Saul, Is-boset, Dávid, Salamon, – 

ְיהֹוָׁשָפט, ָאָסא, ֲאִבָּיה, ְרַחְבָעם  – Rechávám, Ávijá, Ászá és Jehosáfát. –  ֹּוִביֵמי יֹוָרם ְּבנו – 
És nagyjából az ő [Jehosáfát] fiának, Jorámnak az idejében, – ָּכתּוב ְּבָיָמיו ָּפַׁשע ֱאדֹום – 
a Szentírás szerint: „Az ő idejében lázadt fel Edom – ִמַּתַחת ַיד ְיהּוָדה – Jehuda uralma 
ellen, – ַוַּיְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶל – és királyt választott magának.”208 –  ִָּכתּוב יֵמי ָׁשאּולּוב  – 
Saul [uralkodásának] idejéről pedig az áll [a Szentírásban]: – ּוֶמֶל ֵאין ֶּבֱאדֹום ִנָּצב ֶמֶל – 
„Edómban akkor nem volt király, csak királyi helytartó.”209 

 
 )לב, בראשית לו(. ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה ,ַוִּיְמ ֶּבֱאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור

És uralkodott Edómban Belá, Beór fia, és városának neve: Dinhovo. 
(1Mózes 36:32.) 

 

                                                 
207 Rási (fentebb 25:23.) már kifejtette, hogy eleve elrendelt tény, hogy Jákob és Ézsau 

sosem lehet egyszerre hatalmon – mindegyiknek eljön a maga ideje. 
208 2Királyok 8:20. Tehát nyolc júdeai uralkodót követően Ézsau újra saját maga felett 

uralkodott. 
209 1Királyok 22:48. 
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  )לג, בראשית לו(. ַוִּיְמ ַּתְחָּתיו יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרה ,ַוָּיָמת ָּבַלע

És meghalt Bela és király lett helyette Jováv, Zerách fia, Bocrából. 
(1Mózes 36:33.) 

 – ָּבְצָרה ֵמָעֵרי מֹוָאב ִהיא – .Jováv, Zerách fia, Bocrából – יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרה
Bocrá Moáv városainak egyike210, – ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַעל ְקִרּיֹות ְוַעל ָּבְצָרה ְוגֹוֵמר – amint írva van: 
„Krijotra és Bocrára.”211 – ֶמֶל ֶלֱאדֹום ּוְלִפי ֶׁשֶהֱעִמיָדה  – Mivel [Bocra] királyt adott 
Edomnak, – ֲעִתיָדה ִלְלקֹות ִעָּמֶהם – velük együtt kell elpusztulnia, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva 
van: – ְּבָבְצָרה' ִּכי ֶזַבח ַלה  – „mert áldozatot tart az Örökkévaló Bocrában.”212 

 
 )לד, בראשית לו(.  ַּתְחָּתיו ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִניַוִּיְמ ,ַוָּיָמת יֹוָבב

Meghalt Jóvov és uralkodott helyette Chúsom, a témóni országából. 
(1Mózes 36:34.) 

 
. יתַוִּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן ְּבַדד ַהַּמֶּכה ֶאת ִמְדָין ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעוִ  ,ַוָּיָמת ֻחָׁשם

 )לה, בראשית לו(

És meghalt Chusám, és király lett helyette Hádád, Bedád fia, aki 
megverte Midjánt Moáv földjén, és városának neve Ávit. (1Mózes 36:35.) 

ֶׁשָּבא  – ...aki megverte Midjánt Moáv földjén… – ַהַּמֵּכה ֶאת ִמְדָין ִּבְׂשֵדה מֹוָאב
מֹוָאב ַלִּמְלָחָמה ִמְדָין ַעל  – Mert Midján háborút indított Moáv ellen, –  ְוָהַל ֶמֶל ֱאדֹום

 Innen – ּוִמַּכאן ָאנּו ְלֵמִדים – .és Edom Királya Moáv segítségére sietett – ַלֲעזֹור ֶאת מֹוָאב
tudjuk meg, – ֶׁשָהיּו ִמְדָין ּומֹוָאב ְמִריִבים ֶזה ִעם ֶזה – hogy Midján és Moáv harcban álltak 
egymással, – ּוִביֵמי ִבְלָעם ָעׂשּו ָׁשלֹום – és [csak] Bileám idejében kötöttek békét,213 – 
 .hogy szövetkezzenek Izrael ellen – ְלִהְתַקֵּׁשר ַעל ִיְׂשָרֵאל

 
 )לו, שית לוברא(. ַוִּיְמ ַּתְחָּתיו ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה ,ַוָּיָמת ֲהָדד

Meghalt Hádád és uralkodott helyette Számló, Mászrékoból. (1Mózes 
36:36.) 

 
 )לז, בראשית לו(. ַוִּיְמ ַּתְחָּתיו ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר ,ַוָּיָמת ַׂשְמָלה

                                                 
210 És nem Edomé. 
211 Jeremiás 48:24., és a vers úgy fejeződik be, hogy „… és Moáv országának összes 

városára közel és távol.” 
212 Jesájá 34:6. A vers folytatása: „…nagy mészárlást Edom országában.” 
213 4Mózes 22. 
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Meghalt Számló és uralkodott helyette Sóul Rechóvószból, a folyam 
mellett. (1Mózes 36:37.) 

 
 )לח, בראשית לו(. ַוִּיְמ ַּתְחָּתיו ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור ,ַוָּיָמת ָׁשאּול

Meghalt Sóul és uralkodott helyette Báál-Chonon, Áchbor fia. (1Mózes 
36:38.) 

 
ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד  ,עּוַוָּיָמת ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור ַוִּיְמ ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ּפָ 

 )לט, בראשית לו(. ַּבת ֵמי ָזָהב

És meghalt Báál-Chánán, Áchbor fia, és király lett helyette Hádár, és 
városának neve Páu; feleségének neve Möhétávél, Mátréd leánya, Mé-
Záháv leánya. (1Mózes 36:39.) 

ָזָהבַּבת ֵמי   – Mé-Záháv leánya. – ַמהּו ָזָהב – [Azért nevezték így, azaz Mé-
Záhávnak,] mert gyakorta mondogatta: Máhu záháv – „Mi az az arany?” – ָעִׁשיר ָהָיה 
– [Vagyis] gazdag volt, – ְוֵאין ָזָהב ָחׁשּוב ְּבֵעיָניו ִלְכלּום – és az aranynak nem képviselt 
értéket a szemében. 

 
. ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְיֵתת ,ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו ְלִמְׁשְּפֹחָתם ִלְמֹקֹמָתם ִּבְׁשֹמָתם

 )מ, בראשית לו(

És ezek Ézsau törzsfőinek nevei, családjaik szerint, helyeik szerint 
neveikkel: Timna törzsfő, Alva törzsfő, Jetét törzsfő; (1Mózes 36:40.) 

ֶׁשִּנְקְראּו ַעל ֵׁשם  – És ezek Ézsau törzsfőinek nevei.214 – ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו
 Hádár – ְלַאַחר ֶׁשֵּמת ֲהַדר ּוָפְסָקה ֵמֶהם ַמְלכּות – Ők államaik után neveztettek – ְמִדינֹוֵתיֶהם
halálát követően, amikor is királyságuk véget ért.215 – ְוָהִראׁשֹוִנים ַהִּנְזָּכִרים ְלַמְעָלה – A 
fentebb216 említett előző [törzsfők] – ֵהם ְׁשמֹות ּתֹוְלדֹוָתם – családnevükön [lettek 
említve].217 – ְוֵכן ְמפֹוָרׁש ְּבִדְבֵרי ַהָּיִמים – Ez egyértelműen említésre kerül a Krónikák 

                                                 
214 Rási itt két problémát tárgyal: 1. Fentebb, a 15. versben már fel lettek sorolva törzsfők. 

Itt újabb törzsfők kerülnek felsorolásra. 2. A 31. vers már számba vette Edom királyait. 
Minek akkor itt számba venni a csekélyebb fontossággal bíró törzsfőket? 

215 Ez választ ad a második kérdésre: Királyságuk véget ért, és ezek a törzsfők alacsonyabb 
rangúak voltak. 

216 15. vers. 
217 A 15. versben említett törzsfők valójában csupán családfők voltak. Lásd Rási uo. Ez 

választ ad az első kérdésre. 



Vájislách (1Mózes 32:4–36:43.)  449  ָּפָרָׁשת ַוִּיְׁשַלח 

  

könyvében:218 – ַוָּיָמת ֲהָדד ַוִּיְהיּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ַאּלּוף ִּתְמָנע ְוגֹוֵמר – „Hádád halála után ezek 
lettek Edom törzsfői: Timná törzsfő, stb.” 

 
 )מא, בראשית לו(. ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה ַאּלּוף ִּפיֹנן

törzsfő, Éló törzsfő, Pinón törzsfő; (1Mózes 36:41.) 

 
 )מב, בראשית לו(. ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף ִמְבָצר

Kenáz törzsfő, Témon törzsfő, Mivcor törzsfő; (1Mózes 36:42.) 

 
. ִבי ֱאדֹוםֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלֹמְׁשֹבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם הּוא ֵעָׂשו אֲ  ,ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם

  )מג, בראשית לו(

Mágdiél törzsfő, Irám törzsfő. Ezek Edom törzsfői lakhelyeik szerint, 
birtokuk országában; Ez Ézsau, az edómiták atyja. (1Mózes 36:43.) 

 Ez Róma.219 – ִהיא רֹוִמי – .Mágdiél – ַמְגִּדיֵאל
 

 

 

                                                 
218 1Krónikák 1:51. 
219 A ַמְגִּדיֵאל (Mágdiél) név a ַמְגִּדיל (mágdil) [„felemel, naggyá tesz”] szóból ered. Róma 

neve a רֹוִמי (Romi) avagy ִהְתרֹוְממֹות (hitromemut) [„felemelés”] szóból ered. 
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