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Bevezetés 

A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo 
Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermelés-
sel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.  

Magyar nyelven először most jelenik meg egy teljes gyüjtemény Rásinak a 
Tórához írt magyarázataiból. Mindez Georg (Gyuri) Katcz ügyvéd úr jóvoltából, aki 
küldetésének tekinti Rási tanításának terjesztését, és szívén viseli kommentárjának 
magyar nyelvű kiadását. Teszi ezt szüleinek, dr. Katcz Sándornak (Alexander) és 
Schwartz Irénnek illetve a Soában elhunyt nagyszüleinek és nagynénjeinek emléké-
re. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy a zsidó klasszikusok magyar 
nyelvű kiadásáról ismert kiadónk most ennek a jelentős műnek a kiadására is 
vállalkozhatott.  

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a 
Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt 
az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). 
Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási 
olyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a 
„Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják. (Ez nem azt jelenti, hogy maga Rási 
ilyen betűkkel írt volna, hanem csak azt, hogy a nyomdászok ilyen betűkkel szedték 
kommentárját.) 

Rási a zsidó történelem egyik legnehezebb korszakában élt. Végigszenvedte a 
Nyugat-Európán végigdúló első keresztes hadjáratot, s élményeit szívettépő liturgi-
kus versekben örökítette meg. Fia nem volt, volt viszont három rendkívül tanult leá-
nya. Kései kéziratai közül jó néhány lányai leírásában maradt ránk. Báálé-Hátoszá-
fot (Talmud-kommentátorok) néven emlegetett vejei és unokái a következő nemze-
dékek legkiválóbb nyugat-európai akadémiáinak vezetői voltak.  

Rási Tóra-kommentárjai hagyományos és kritikai módszerek bonyolult kombiná-
ciójára épülnek. Rási sok esetben híven idézi egy-egy vers talmudi értelmezéseit, 
míg más esetekben inkább a betű szerinti magyarázatot választja. Ez a látszólagos 
következetlenség számos későbbi tanulmányozóját késztette arra, hogy valamilyen 
mélyebb rendszert keressen ebben. A lubavicsi rebbe például egy olyan értelmezési 
rendszert állított fel, mely szerint Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését 
magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés 
eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát 
adják. 

A hagyományos értelmezések idézésekor a klasszikus rabbinikus irodalom széles 
spektrumát veszi igénybe, köztük a Talmud mellett a tárgumokat (amelyek fontos 
támpontként szolgálnak számára a homályos értelmű héber szavak lefordításában), 
a homiletikai és halachikus Midrást. Annak ellenére, hogy minden magyarázata 
valamilyen forrásra alapul, az itt közölt fordításban csak egyes helyeken jeleztük e 
forrásokat, mivel mindegyik jelölése túlságosan növelte volna a terjedelmet. 
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Rási sok esetben a héber szavakat általa „lááz”-nak nevezett korabeli francia 
megfelelőikkel fordította, miáltal a középkori francia nyelv egyik legkorábbi írásos 
feljegyzése is neki köszönhető. Gyakran idézi két spanyol zsidó tudós, Menáchem 
ben Szruk és Dunas ben Labrat lexikográfiai és nyelvtani munkáit. 

Kijelenthető, hogy Rási a legkiválóbb tanítók képességeivel rendelkezett. 
Megérezte, hol találják majd nehezen érthetőnek a tanulók az anyagot, és olyan ma-
gyarázatokat adott, amelyeknek mind a kezdők, mint a tapasztalt tudósok hasznukat 
vehetik. Itt jegyezzük meg, hogy értelmezéseiben Rási egyes helyeken az idézett 
mondatrészletet beépíti magába a magyarázatba, másutt viszont az idézett szó vagy 
szavak után új mondattal kezdi kommentárját. 

Az itt közreadott fordításhoz több héber kommentárt és angol fordítást is 
felhasználtunk, ilyen például a Sáj lámorá (Jeruzsálem, 2003), Chájim Dov Chavel 
rabbi tudományos Rási kiadása és kommentárja (Jeruzsálem, 1982), a The Metsu-
dah Chumash/Rashi (New Jersey, 2001), a Mesorah Publications Ltd. (New 
York, 1995) kiadása és a The Pentateuch and Rashi Commentary, The Jewish 
Publication Society kiadása (Philadelphia, 1949). 

Kiadásunkban a magyar fordításba ágyazva szerepel Rási eredeti héber szövege, 
hogy ezáltal még könnyebben lehessen azonosítani a héber szövegrészek magyar 
megfelelőit. E fordítási-szerkesztési elvet még olyan esetekben is betartottuk, amikor 
az eredeti héber mondat szórendjének hű követése kicsit nehezebben megérhető 
szórendet eredményezett a magyar fordításban. Legyen az olvasó jutalma e nehéz-
ségekért a Szentírás nyelvének jobb megértése, gyakorlása. 

A most megjelent kommentárnak előfutára volt az 1998–99-ban megjelent rövid 
Rási válogatás, amely annak idején a Gut Sábesz hetilap harmadik évfolyamában 
jelent meg, és a 2007–08-ban megjelent Szemelvények Rásinak a Tórához írt 
kommentárjából című sorozat. A közreadott mű már tartalmazza a teljes hetisza-
kasz héber és magyar szövegét is. Külön fejezzük ki köszönetünket Dr. Klár And-
rásnak is, aki könyvkiadási munkánkban mindig mellettünk áll! 

A kommentár kiadásával nagy feladatra vállalkoztunk, és ehhez kérjük az Önök 
segítségét is. Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük, juttassák el hozzánk a rasi@ 
zsido.com email címre. 

 
Budapest, 5769. niszán 14., erev peszách 

 
 

Oberlander Báruch  
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Vájésev (1Mózes 37–40.)  ֶׁשבַוּיֵ ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Jákob tizenkét fiával letelepedik Hebronban. Kedvence a 17 éves József, akire 
emiatt féltékenyek a bátyjai. József elmeséli bátyjainak két álmát, amelyben 
megjövendöltetik, hogy uralkodni fog fölöttük, s ezzel csak megnöveli iránta 
érzett utálatukat. (1Mózes 37:1–11.) 

• Simon és Lévi eltervezi, hogy megölik, de Reuvén azt javasolja, hogy inkább 
vessék egy gödörbe, mert az a szándéka, hogy később érte jön, és megmenti. 
Közben Jehuda eladja egy éppen arra tartó izmaelita karavánnak. A fivérek 
József köntösét egy kecske vérébe mártják, és megmutatják atyjuknak, ily 
módon elhitetve vele, hogy legkedvesebb fiát felfalta egy vadállat.  
 (1Mózes 37:12–36.) 

• Jehuda megházasodik és három gyermeke születik. Az idősebb két fia egymás 
után elveszi Támárt, de mindkettő gyermektelenül hal meg. Ezek után, Jehuda 
vonakodik harmadik fiához adni Támárt. Eltökélve, hogy neki gyermeke lesz Je-
huda családjából, az asszony prostituáltnak álcázza magát, és magát Jehudát 
csábítja el. Jehudának tudomására jut, hogy a menye teherbe esett, az após 
nyilvánosan is elismeri apaságát. Támár ikreknek ad életet, az egyik Perec 
(Dávid király egyik őse), a másik Zerách.  (1Mózes 38.) 

• József Egyiptomba kerül, ahol eladják Potifárnak, a fáraó udvari tisztjének. 
Potifár felesége szemet vet a jó kiállású ifjúra, és amikor József elutasítja 
közeledését, elhiteti férjével, hogy a héber szolga megpróbálta elcsábítani őt, és 
ezzel eléri, hogy Potifár börtönbe vesse Józsefet. József hamarosan elnyeri a 
börtön őrének bizalmát, aki aztán rábízza az egész börtön igazgatását.  
 (1Mózes 39.) 

• A börtönben József találkozik a fáraó pohárnokmesterével és sütőmesterével, 
akiket azért vettettek börtönbe, mert vétkeztek királyi uruk ellen. Mindkettő 
nyugtalanító álmot lát, amelyet József megfejt. József jóslatai beteljesednek, a 
főpohárnok azonban teljesen megfeledkezik Józsefről, és nem tesz az 
érdekében.  (1Mózes 40.) 
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 )א, בראשית לז(. ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ,ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו

És Jákob lakott atyja tartózkodásának országában, Kánaán földjén. 
(1Mózes 37:1.) 

 Miután [a Szentírásban] – ַאַחר ֶׁשָּכַתב ְל – És Jákob lakott.1 – ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְוגֹוֵמר
olvashattál – ִיּׁשּוֵבי ֵעָׂשו ְותֹוְלדֹוָתיו – Ézsaunak és utódainak letelepedéséről,2 –  ְּבֶדֶר
א ָהיּו ְספּוִנים ַוֲחׁשּוִבים – ,igen tömören [jóllehet] – ְקָצָרה  lévén, hogy sem elég – ֶׁש
tekintélyesek, sem elég fontosak nem voltak ahhoz, – ְלָפֵרׁש ֵהיַא ִנְתַיְּׁשבּו – hogy 
indokolt legyen részletesen kifejteni, hogyan telepedtek le, –  ֵֹתיֶהםְוֵסֶדר ִמְלֲחמו  – vagy 
mesélni csatáikról, – ֵאי הֹוִריׁשּו ֶאת ַהחֹוִרי – melyek révén kiűzték a choritákat3; –  ֵּפַרׁש
 a [Szentírás] most azzal folytatódik, hogy – ְל ִיּׁשּוֵבי ַיֲעֹקב ְותֹוְלדֹוָתיו ְּבֶדֶר ֲאֻרָּכה
részletes beszámolót kapunk Jákobnak és utódainak letelepedéséről –  ָּכל ִּגְלּגּוֵלי
ְלִפי ֶׁשֵהם ֲחׁשּוִבים  – .és azon események sorozatáról, amelyek miatt ez történt – ִסָּבָתם
 ,megérdemlik – ְלַהֲאִרי ָּבֶהם – ,Mivel ők nagy becsben állnak Isten előtt – ִלְפֵני ַהָּמקֹום
hogy részletesen essék szó róluk.  

 az Ádámtól – ַּבֲעָׂשָרה דֹורֹות ֶׁשֵּמָאָדם ְוַעד ֹנחַ  – Ugyanezt találod – ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא –
Noéig élt tíz nemzedékkel [kapcsolatban] is: – ְּפלֹוִני הֹוִליד ְּפלֹוִני – „X. Y. nemzette X. 
Y.-t.”4 –  ַּוְכֶׁשָּבא ְלֹנח – Ám amikor Noéra került sor, –  ֶֹהֱאִרי ּבו – [a Szentírás] 
hosszasan beszélt róla.5 – ְוֵכן ַּבֲעָׂשָרה דֹורֹות – És ugyanez igaz a tíz nemzedékre – 
 csupán [a Szentírás] – ִקֵּצר ָּבֶהם – ;Noé és Ábrahám között – ֶׁשִּמֹּנַח ְוַעד ַאְבָרָהם
dióhéjban említi őket,6 – ּוִמֶׁשִהִּגיַע ֵאֶצל ַאְבָרָהם – ám amikor [az elbeszélés] elérkezik 
Ábrahámhoz, –  ֶֹהֱאִרי ּבו – róla már részletesen beszámol.7  

 ami – ֶׁשָּנְפָלה ֵּבין ַהחֹול – ,drágakőhöz hasonlítható ez [Olyan] – ָמָׁשל ַלַּמְרָּגִלית –
belehullott a homokba. – ָאָדם ְמַמְׁשֵּמׁש ַּבחֹול – Az ember átkutatja a homokot, – 
-míg végül rátalál a drá – ַעד ֶׁשּמֹוֵצא ֶאת ַהַּמְרָּגִלית – ,átrostálja egy szitán – ְוכֹוְברֹו ִּבְכָבָרה
gakőre. – ּוִמֶּׁשְּמָצָאּה – Amint megpillantja a drágakövet, –  ְַׁשִלי ֶאת ַהְּצרֹורֹות ִמָּידוֹ הּוא מ  
– az apróbb kavicsokat el is hajítja a kezéből, – ְונֹוֵטל ַהַּמְרָּגִלית – és [csak] a 
drágakövet markolja8.  

                                                 
1 Jákob és leszármazottai már akkor elkezdtek itt letelepedni, amikor Jákob hazatért 

Izsákhoz (1Mózes 35:27.). Akkor hát ennek elbeszélése miért csak itt kezdődik? 
2 Uo. 36. 
3 5Mózes 2:12. 
4 Uo. 5. 
5 Uo. 6–9. 
6 Uo. 11. 
7 Uo. 12–25. 
8 Esetünkben Noé, Ábrahám és Jákob a három drágakő. 
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 – :”Egy másik magyarázat arra, hogy: „És Jákob lakott – ָּדָבר ַאֵחר ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב –
 akinek a – ִנְכְנסּו ְגַמָּליו ְטעּוִנים ִּפְׁשָּתן – ,egy lenkereskedő [Élt egyszer] – ַהִּפְׁשָּתִני ַהֶּזה
tevéi [egy alkalommal] lennel megrakodva tértek meg. – ַהֶּפָחִמי ָתַמּה – A [helység] 
kovácsa eltűnődött: – ָאָּנה ִיָּכֵנס ָּכל ַהִּפְׁשָּתן ַהֶּזה – „Vajon hol lehet majd eltárolni ennyi 
lent?” –  ָֹהָיה ִּפֵּקַח ֶאָחד ֵמִׁשיב לו – Volt ott egy bölcs ember, aki erre azt mondta neki: – 
ֶׁשּׂשֹוֵרף  – ,Elég egy szikra, amely kipattan a fújtatódból„ – ִנּצֹוץ ֶאָחד יֹוֵצא ִמַּמּפּוַח ֶׁשְּל

 ,Hasonlóképp – ָּכ ַיֲעֹקב ָרָאה ָּכל ָהַאּלּוִפים – ”.hogy lángra kapjon az egész – ֶאת ֻּכּלוֹ 
amikor Jákob látta [Ézsau] törzsfőnökeit, – ַהְּכתּוִבים ְלַמְעָלה – akik fentebb fel lettek 
sorolva,2 – ָּתַמּה ְוָאַמר – így morfondírozott: –  ָכֹול ִלְכּבֹוׁש ֶאת ֻּכָּלןִמי י  – „Vajon ki tudná 
legyőzni mindet?” – ַמה ְּכִתיב ְלַמָּטה – És miről olvasunk később? –  ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב
ְכִתיבִד  – Ezek Jákob nemzetségei, József...”9„ – יֹוֵסף  – hisz írva van:10 –  ְוָהָיה ֵבית
 ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש – ,József háza láng – ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה – ,Jákob háza tűz lesz„ – ַיֲעֹקב ֵאׁש
– Ézsau háza meg szalma.” – ִנּצֹוץ יֹוֵצא ִמּיֹוֵסף – [Vagyis] kipattan egy szikra 
Józsefből, – ֶׁשְּמַכֶּלה ְוׂשֹוֵרף ֶאת ֻּכָּלם – és fölemészti mindnyájukat. 

 
ְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַּבֹּצאן ְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ֵאֶּלה ּתֹ 

 )ב, בראשית לז(. ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם ,ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו

Ez Jákob története: József tizenhét éves korában legeltette testvéreivel a 
juhokat. Mivel még fiatal volt, apja feleségeinek, Bilhának és Zilpának 
fiai mellé osztották be, és József rossz híreket hozott felőlük atyjukhoz. 
(1Mózes 37:2.) 

ה ֶׁשל ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקבְוֵאּלֶ  – .Ez Jákob története11 – ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב  – [Jelentése:] 
Ez Jákob gyermekeinek a története. – ֵאֶּלה ִיּׁשּוֵביֶהם ְוִגְלּגּוֵליֶהם – Ezek az ő 
letelepedéseik és életeseményeik – ַעד ֶׁשָּבאּו ִלְכַלל ִיּׁשּוב – [egészen addig az időig], 
amíg meg [nem] érkeztek végső és állandó lakóhelyükre.12 –  ִסָּבה ִראׁשֹוָנה יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע
 – ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּגְלְּגלּו – ”.Az első ok: „József tizenhét éves korában, stb – ֶעְׂשֵרה ְוגֹוֵמר
Ennek eredményeképpen úgy esett, – ְוָיְרדּו ְלִמְצַרִים – hogy [végül] lementek 
Egyiptomba. – ֶזהּו ַאַחר ִיּׁשּוב ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – Ez [az értelmezés] a Szentírás egyszerű 
jelentésével kapcsolatos közmegegyezést követi, – ִלְהיֹות ָּדָבר ָּדבּור ַעל ָאְפָניו – minden 

                                                 
9 Uo. 37:2. Vagyis ő lesz a megoldás Jákob dilemmájára. 
10 Ovádjá 1:18. 
 szó szerint azt jelenti: „[valakinek] a gyermekei”. Ám ha ez így van, akkor (toldot) ּתֹוְלדֹות 11

miért csupán Józsefet említi az Írás. Rási a továbbiakban kifejti, hogy az  ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות
 a Jákob ivadékainak Egyiptomba való leköltözésétől a Kánaán (éle toldot Jáákov) ַיֲעֹקב
országába való megérkezésükig tartó hosszú vándorlásnak az okaira és hátterére utal. 
És ez az egész folyamat akkor kezdődött, amikor József tizenhét esztendős volt, és 
eladták a testvérei. 

12 Azaz Izrael földjére. 
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szóval a maga helyén.13 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ּדֹוֵרׁש – A midrás azonban [eltérően] értelmezi 
[ezt a szövegrészt]: – ָּתָלה ַהָּכתּוב ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב ְּביֹוֵסף ִמְּפֵני ַּכָּמה ְדָבִרים – A Szentírás 
számos okból kifolyóan azonosítja Jákob gyermekeit Józseffel. – ַאַחת – Először: – 
א ָעַבד ֵאֶצל ָלָבן – Jákob egész célja – ֶׁשָּכל ַעְצמֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב  – azzal, hogy Lábánnak 
dolgozzon, – ֶאָּלא ְבָרֵחל – kizárólag Ráchelben összpontosult. –  ְוֶׁשָהָיה ִזיו ִאּקּוִנין ֶׁשל
ְוָכל ַמה  – .József arcvonásai [Jákobéira] emlékeztettek [:Másodszor] – יֹוֵסף ּדֹוֶמה לוֹ 

ְלַיֲעֹקבֶּׁשֵאַרע   – [Ráadásul] minden, ami Jákobbal történt, – ֵאַרע ְליֹוֵסף – [hasonlóan] 
megtörtént Józseffel is. – ֶזה ִנְׂשַטם ְוֶזה ִנְׂשַטם – Egyiket is gyűlölték, a másikat is 
gyűlölték; –  ֶֹזה ָאִחיו ְמַבֵּקׁש ְלָהְרגו – az egyiket a fivére meg akarja ölni, –  ְוֶזה ֶאָחיו
 – ְוֵכן ַהְרֵּבה ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – .és a másikat [is] meg akarják ölni a fivérei – ְמַבְּקִׁשים ְלָהְרגוֹ 
Számos más magyarázat [is] olvasható a [Midrás] Brésit rábában.14  

 ”.Egy másik midrási szövegmagyarázat: „És [Jákob] lakott – ְועֹוד ִנְדָרׁש ּבֹו ַוֵּיֶׁשב –
 – ,Jákob arra vágyott [már], hogy nyugalomban élhessen – ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה –
 – .amikor [egyszeriben] rászakadtak József megpróbáltatásai – ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף

ַׁשְלָוהַצִּדיִקים ְמַבְּקִׁשים ֵליֵׁשב ּבְ   – [Valahányszor] az igazak a nyugodt életet keresik, – 
א ַדָּין ַלַּצִּדיִקים – :az Örökkévaló azt kérdi – ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  – „Nem elég az 
igazaknak az, – ַמה ֶּׁשְּמֻתָּקן ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהָּבא – ami az Eljövendő Világban vár rájuk, – 
 hogy ebben a – ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה – ,még arra is vágynak – ֶאָּלא ֶׁשְּמַבְּקִׁשים
világban nyugalomban éljenek?” 

 Gyermekes – ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה ַמֲעֵׂשה ַנֲערּות – Mivel még fiatal volt.15 – ְוהּוא ַנַער
dolgokat csinált, –  ְִׂשָערוֹ ְמַתֵּקן ּב  – a haját fésülgette, – ְמַמְׁשֵמׁש ְּבֵעיָניו – a szemét 
festette, – ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְרֶאה ָיֶפה – hogy csinos legyen a külseje. 

ָרִגיל  – :Jelentése – ְּכלֹוַמר – .Bilhának [és Zilpának] fiai mellé – ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה
 mivel fivérei16 – ְלִפי ֶׁשָהיּו ֶאָחיו ְמַבִּזין אֹוָתן – ,Bilha fiaival barátkozott – ֵאֶצל ְּבֵני ִבְלָהה
lenézték őket,17 – ְוהּוא ְמָקְרָבן – ő [József] azonban szoros kapcsolatot ápolt velük. 

 Minden helytelen – ָּכל ָרָעה – .rossz híreket [hozott] felőlük – ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה
cselekedetről, – ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ְבֶאָחיו ְּבֵני ֵלָאה – amelyet fivéreinél, Lea fiainál látott, –  ָהָיה
 hogy élő állatok [,arról] – ֶׁשָהיּו אֹוְכִלין ֵאֶבר ִמן ַהַחי – :beszámolt apjának – ַמִּגיד ְלָאִביו
húsából ettek18 –  ְַּׁשָפחֹותּוְמַזְלְזִלין ִּבְבֵני ה  – és, hogy azzal alázták a szolgálók fiait, – 

                                                 
13 Rási itt a Példabeszédek 25:11-ből kölcsönzi szavait. 
14 84:6. 
15 Ha közli róla a Szentírás, hogy tizenhét éves volt, akkor ebből nem nyilvánvaló, hogy 

fiatal volt? 
16 Lea fiai. 
17 Mint a szolgáló alantas fiait. 
18 Az ֵאֶבר ִמן ַהַחי (éver min hácháj) egyike azon tilalmaknak, amelyek az emberiség egészére 

(tehát nem csupán a zsidókra) vonatkoznak. Lea fiai azonban valójában olyan levágott 
(tehát már halott) állatok húsából ettek, amelyeknek tagjai még görcsösen össze-
összerándultak. József ezekről tévesen azt hitte, hogy még élnek. 
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 és, hogy – ַוֲחׁשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹות – hogy szolgáknak nevezték őket – ִלְקרֹוָתן ֲעָבִדים
gyaníthatóan erkölcsileg kifogásolható viszonyt ápoltak [idegen nőkkel].19 – 
 – ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ִּבְמִכיָרתוֹ  – :Cserébe őt20 is e három dolog sújtotta – ּוִבְׁשָלְׁשָּתן ָלָקה
1. Amikor eladták, „levágtak egy kecskebakot,”21 – א ֲאָכלּוהּו ַחי  és nem ették – ְו
meg, amíg még élt.22 – 2 – ְוַעל ִּדָּבה ֶׁשִּסֵּפר ֲעֵליֶהם. A rágalomért, amellyel illette őket, 
 – ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף – ,miszerint fivéreiket szolgáknak nevezték – ֶׁשּקֹוִרין ַלֲאֵחיֶהם ֲעָבִדים –
Józsefet eladták szolgának. – 3 – ְוַעל ָהֲעָריֹות ֶׁשִּסֵּפר ֲעֵליֶהם. A tiltott viszonyért, amit 
híresztelt róluk, –  ֲדֹוָניו ְוגֹוֵמרַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת א  – „urának felesége szemet vetett [Józsefre], 
stb.”23 

 Valahányszor [a Szentírásban] a dibá – ָּכל ְלׁשֹון ִּדָּבה – .rossz híreket – ִּדָּבָתם
szó szerepel, – ץ ְּבַלַעז"פרלדי  – az [mindannyiszor] az ófrancia parladiz-nak 
[„pletykálni” felel meg]. – ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָיכֹול ְלַדֵּבר ָּבֶהם ָרָעה – Ami rosszat elmondhatott 
róluk, – ָהָיה ְמַסֵּפר – azt el is mondott. 

 – ּדֹוֵבב ִׂשְפֵתי ְיֵׁשִנים – Ugyanazt jelenti, mint [a dovév] a – ְלׁשֹון – .dibá – ִּדָּבה
„szóra bírja az alvók ajakát”24 [szövegrészben]. 

 
 )ג, בראשית לז(. ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ,ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לוֹ 

Izráel jobban szerette Józsefet, mint többi fiait, mert öregségének 
gyermeke volt és csináltatott neki egy tarka köntöst. (1Mózes 37:3.) 

 Mert [Jákob] .1 – ֶׁשּנֹוַלד לֹו ְלֵעת ִזְקָנתוֹ  – öregségének gyermeke.25 – ֶּבן ְזֻקִנים
öregkorában született.26 – 2 – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ַּבר ַחִּכים הּוא ֵליּה. Onkelosz úgy fordítja: 
„[József] bölcs gyermeke volt [Jákobnak],”27 –  ָל ַמה ֶּׁשָּלַמד ִמֵּׁשם ְוֵעֶברּכ  – [mert] 
mindazt, amit [Jákob] megtanult Sémtől és Évertől, –  ָֹמַסר לו – azt átadta neki, 

                                                 
19 Ezt József arra a tényre alapozta, hogy fivéreinek voltak nőkkel kötött üzleti ügyeik. 
20 Azaz Józsefet. 
21 „… és bemártották [József] köntösét a [kecske] vérébe,” hogy úgy tűnjön, mintha 

vadállatok tépték volna szét a fiút (31. vers). 
22 Ily módon jelképesen demonstrálva, hogy József éver min hácháj-ra vonatkozó vádja 

hamis volt. 
23 Lentebb 39:7. Potifár felesége igazságtalanul megrágalmazta Józsefet, hogy el akarta őt 

csábítani, mire Józsefet tömlöcbe vetették. 
24 Énekek éneke 7:10. 
25 Három magyarázat következik arra, hogy miért nevezi a Szentírás Józsefet ֶּבן ְזֻקִנים (ben 

zkunim)-nak. 
 .szóból [öreg] (zákén) ָזֵקן a (zkunim) ְזֻקִנים 26
27 A ָזֵקן (zákén) itt egy szóösszevonásból származik: ֶזה ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה (ze sekáná chochmá) – 

valaki, aki bölcsességre tett szert (Kidusin 32b.). 
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[Józsefnek]. – 3 – ָּדָבר ַאֵחר. Egy másik magyarázat: –  ֶֹׁשָהָיה ִזיו ִאּקּוִנין ֶׁשלו – Hogy 
[József] arcvonásai28 –  ֹּדֹוֶמה לו – ugyanolyanok voltak, mint [Jákobéi]. 

ְּכמֹו  – ,Ez a kifejezés finom gyapjúruhát jelent – ְלׁשֹון ְּכִלי ִמַּלת – .tarka – ַּפִּסים
 akár [a kárpász] a „Fehér vászon- és kék bíbor gyapjúszőttesek”29 – ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת
[szövegrészben] – ַּפִּסים ּוְכמֹו ְּכתֹוֶנת  – és akár [a pászim] a ktonet hápászim 
[szókapcsolatban, amely] – ְּדָתָמר ְוַאְמנֹון – Támárral és Ámnonnal kapcsolatban kerül 
említésre.30 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – Egy midrási magyarázat [szerint pedig a pászim] –  ַעל
 arra, hogy eladták – ֶׁשִּנְמַּכר ְלפֹוִטיַפר – ;sorscsapásaira utal [József] – ֵׁשם ָצרֹוָתיו
Potifárnak, – ְוַלּסֹוֲחִרים – kereskedőknek, – ְוַלִּיְׁשְמֵעאִלים – araboknak – ְוַלִּמְדָיִנים – és 
midjánitáknak.31 

 
ם ,ּו ֹאתוֹ ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנא א ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁש , בראשית לז(. ְו

 )ד

Mikor testvérei látták, hogy atyjuk őt jobban szereti, mint többi 
testvéreit, meggyűlölték, és nem tudtak vele barátságosan beszélni. 
(1Mózes 37:4.) 

א ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹום ִמּתֹו  – .nem tudtak vele barátságosan beszélni... – ְו
א ִדְּברּו ַאַחת ַּבֶּפה – ,Becsmérlésük [egyben] dicséretük – ְּגנּוָתם ָלַמְדנּו ִׁשְבָחם  hisz – ֶׁש
[azt látjuk ebből, hogy nem voltak képmutatók] nem mondtak valamit úgy –  ְוַאַחת
  .hogy [közben] szívük mélyén mást [gondoltak] – ַּבֵּלב

 A dábro itt nem a diburo, aminek] – ְלַדֵּבר ִעּמוֹ  – .vele… beszélni... – ַּדְּברוֹ 
jelentése „beszéde”, hanem] lödáber imo – „beszélni vele”.  

 
ם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיו   )ה, ת לזבראשי(. ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתוֹ  ,ַוַּיֲח

És József álmot álmodott és elmondta testvéreinek; ekkor még inkább 
gyűlölték. (1Mózes 37:5.) 

 
  )ו, בראשית לז(. ִׁשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם

És szólt hozzájuk: „Halljátok csak azt az álmot, amelyet álmodtam. 
(1Mózes 37:6.) 

 

                                                 
28 Itt a ָזֵקן (zákén) szó a ִזיו ִאּקּוִנין (ziv ikunin) [„arcvonások”] szavak összevonásából ered. 
29 Eszter 1:6. 
30 2Sámuel 13:18. 
31 A ַּפִּסים (pászim) négy betűje a פֹוִטיַפר (Potifár), ּסֹוֲחִרים (szochrim), ִּיְׁשְמֵעאִלים (Jismöélim) 

és   ִיםִּמְדָינ  (Midjánim) szavaknak felel meg. 
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ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה  ,ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹו ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה
 )ז, בראשית לז(. ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָּמִתי

Mi kévéket kötöttünk a mezőn, és íme fölkelt az én kévém és meg is állt, 
a ti kévéitek pedig körülvették és leborultak az én kévém előtt”. (1Mózes 
37:7.) 

 [,Úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו ְמַאְּסִרין ֱאָסִרין – .kévéket kötöttünk – ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים
ahogy Onkelosz fordítja: „möászrin eszárin” – ֳעָמִרין – kévéket. – ְוֵכן נֹוֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיו – 
Hasonlóan: „ha kévéit hozza.”32 – ְוָכמֹוהּו ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – Hasonlót [találunk] a Misna 
nyelvében: – ְוָהֲאֻלּמֹות נֹוֵטל ּוַמְכִריז – „És [ami] a kévéket [illeti, amelyeket talált:] vegye 
el [azokat] és jelentse be.”33 

 [:kámá azt jelenti] – ִנְזָקָפה – fölkelt az én kévém.34 – ָקָמה ֲאֻלָּמִתי
fölegyenesedett. 

-megingatha [:Jelentése] – ַלֲעמֹוד ַעל ָעְמָדּה ִּבְזִקיָפה – .és meg is állt – ְוַגם ִנָּצָבה
tatlanul egyenesen állni. 

 
ֹמָתיו  , ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל ָּבנּוַוֹּיאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמ ִּתמְ  ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו ַעל ֲח

 )ח, בראשית לז(. ְוַעל ְּדָבָריו

Erre azt mondták neki testvérei: „Igazán, király akarsz lenni felettünk, 
vagy uralkodni akarsz rajtunk?” Ekkor még inkább gyűlölték álmaiért és 
beszédeiért. (1Mózes 37:8.) 

 azokért a róluk [:Jelentése] – ַעל ִּדָּבָתם ָרָעה – és beszédeiért.35 – ְוַעל ְּדָבָריו
szóló „rossz hírekért,” – ֶׁשָהָיה ֵמִביא ַלֲאִביֶהם – amelyeket atyjuknak vitt. 

 
ם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר ֹאתֹו לְ  ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח  ,ֶאָחיוַוַּיֲח
 )ט, בראשית לז(. ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

                                                 
32 Zsoltárok 126:6. 
33 Bává möciá 22b. Noha az idézet passzus a Talmudban található és nem a Misnában, 

Rási gyakran alkalmazza ezt a kifejezést a nem-misnai (hanem például talmudi vagy 
midrási) forrásokból vett idézetekre. 

34 Mi a különbség a ָקָמה (kámá) és a ִנָּצָבה (nicává) között? 
35 Náchmanidész úgy értelmezi az ַעל ְּדָבָריו (ál döváráv)-ot mint „beszédeiért/szavaiért,” 

amelyekkel beszámolt fivéreinek álmairól. Gyűlölték őt álmaiért, mert ez szerintük azt 
mutatta, hogy nyilván ébren is ilyesmiken járnak a gondolatai. Gyűlölték Józsefet azért 
is, mert elegendő hitelt adott az álmainak ahhoz, hogy úgy érezze, mindenképpen be 
kell számolnia róluk testvéreinek. Rási azonban más véleményen van. 
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Ezután még egy másik álmot álmodott és elbeszélte azt is testvéreinek, 
és így szólt: „Íme, még egy álmot álmodtam; a nap, a hold és tizenegy 
csillag leborul előttem”. (1Mózes 37:9.) 

 
ֲהבֹוא ָנבֹוא  ,ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמּתָ 

 )י, לזבראשית (. ֲאִני ְוִאְּמ ְוַאֶחי ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְל ָאְרָצה

És elbeszélte ezt atyjának és testvéreinek, de atyja megdorgálta, azt 
mondván neki: „Micsoda álom ez, amelyet álmodtál? Vajon elmenjünk-e 
én, anyád és testvéreid, hogy földre boruljunk előtted”. (1Mózes 37:10.) 

 – És elbeszélte ezt atyjának és testvéreinek.36 – ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו
 – ָחַזר ְוִסְּפרֹו ְלָאִביו ִּבְפֵניֶהם – ,Miután beszélt róla testvéreinek – ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּפר אֹותֹו ְלֶאָחיו
újramesélte [az egészet] atyjuknak az ő jelenlétükben. 

ָהָיה ַמִּטיל ִׂשְנָאה ָעָליוְלִפי ׁשֶ  – .megdorgálta – ַוִּיְגַער ּבוֹ   – Mert [ezzel] gyűlöletet 
idézett magára. 

א ִאְּמ ְּכָבר ֵמָתה – ?Vajon elmenjünk-e – ֲהבֹוא ָנבֹוא  De hát nem halt-e„ – ַוֲה
már meg édesanyád?” –  ַא ָהָיה יֹוֵדע ֶׁשַהְּדָבִרים  – ,azonban nem tudta [Jákob] – ְוהּוא 

יִעין ְלִבְלָההַמּגִ   – hogy ezek a dolgok Bilhára utalnak, –  ֶֹׁשִּגְדַלּתּו ְּכִאּמו – aki anyjaként 
nevelte fel [Józsefet]. – ְוַרּבֹוֵתינּו ָלְמדּו ִמַּכאן – Bölcseink mindazonáltal innét tanulták 
meg,37 – א ְּדָבִרים ְּבֵטִלים  minden álomban vannak értelmetlen dolgok – ֶׁשֵאין ֲחלֹום ְּב
[is]. – ְוַיֲעֹקב ִנְתַּכֵּון – Jákobnak azonban, [azzal, hogy azt kérdezte: „Vajon elmenjünk-
e?”,] az volt a szándéka, – ְלהֹוִציא ַהָּדָבר ִמֵּלב ָּבָניו – hogy kitörölje fiai gondolataiból 
ezt a dolgot, –  ְא ְיַקּנ אּוהּוֶׁש  – hogy ne féltékenykedjenek rá, [Józsefre]. –  ְלָכ ָאַמר לֹו
ְּכֵׁשם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר  – ,”.Ezért mondta neki: „Vajon elmenjünk-e, stb – ֲהבֹוא ָנבֹוא ְוגֹוֵמר
 Amiképpen lehetetlenség [ez a te álmod]„ [azt fejezve ki ezzel, hogy] – ְּבִאְּמ

édesanyád vonatkozásában, – ַּכ ַהְּׁשָאר הּוא ָבֵטל – ugyanúgy [az álom] többi része [is] 
értelmetlenség.” 

 
 )יא, בראשית לז(. ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר ,ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו

És testvérei irigykedtek reá, de atyja emlékezetében tartotta a dolgot. 
(1Mózes 37:11.) 

 – ָהָיה ַמְמִּתין ּוְמַצֶּפה – .emlékezetében tartotta a dolgot – ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר
[Azaz] várta, – ָמַתי ָיבֹוא – hogy mikor fog valóra válni. – ְוֵכן ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים – 

                                                 
36 De hát a 9. vers már említette, hogy „elbeszélte azt is testvéreinek”! 
37 Vagyis onnét, hogy az álom azt jelezte, hogy Ráchel is elmegy majd leborulni József 

előtt. 
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Hasonlóan: „[Az igaz nép,] mely hűséges marad,”38 –  ַא ִתְׁשֹמר ַעל ח ָּטאִתיְוֵכן   – 
valamint „lo tismor vétkemet,”39 – א ַתְמִּתין  – [jelentése:] ne várj. 

 
 )יב, בראשית לז(. ִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם ,ַוֵּיְלכּו ֶאָחיו

Ezután elmentek testvérei, hogy legeltessék atyjuk juhait Schemben. 
(1Mózes 37:12.) 

אןִלְרעֹות ֶאת צֹ   – hogy legeltessék [atyjuk] juhait. – ָנקּוד ַעל ֶאת – Pontok 
vannak az et szó fölött, – א ָהְלכּו ֶאָּלא ִלְרעֹות ֶאת ַעְצָמן  hogy csupán azért [,jelezve] – ֶׁש
mentek el, hogy magukat „legeltessék.”40 

 
. ַוֹּיאֶמר לֹו ִהֵּנִני ,ִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח ֲאֵליֶהםַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחי רֹ 

 )יג, בראשית לז(

És szólt Izráel Józsefhez: „Nemde, testvéreid Schemben legeltetnek? 
Jer, hadd küldjelek el hozzájuk”. És ő mondta: „Itt vagyok”. (1Mózes 
37:13.) 

 A kifejezés alázatról és – ְלׁשֹון ֲעָנָוה ּוְזִריזּות – Itt vagyok”.41„ – ִהֵּנִני
készségességről tanúskodik. – ִנְזָּדֵרז ְלִמְצַות ָאִביו – [József] kész volt teljesíteni apja 
utasítását, –  ְֹוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ְּבֶאָחיו ֶׁשּׂשֹוְנִאין אֹותו – jóllehet tudta, hogy bátyjai 
gyűlölik őt. 

 
ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון  ,ַוֹּיאֶמר לֹו ֶל ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחי ְוֶאת ְׁשלֹום ַהֹּצאן ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר

 )יד, בראשית לז(. ַוָּיֹבא ְׁשֶכָמה

És szólt hozzá: „Menj csak, nézd meg, jól vannak-e testvéreid és jól 
vannak-e a juhok, és hozz nekem hírt”. És elküldte őt Hebron völgyéből, 
és ő elérkezett Schembe. (1Mózes 37:14.) 

א ֶחְברֹון ָּבָהר – ...Hebron völgyéből... – ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון  De hát Hebron nem – ַוֲה
hegytetőre [épült], – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:42 –  ֲלּו ַבֶּנֶגבַוַּיע  – „Fölmentek a déli 
vidéken – ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון – és eljutottak Hebronig”?43 – ֶאָּלא – [A „völgy (vagy 
                                                 
38 Jesájá 26:2. 
39 Jób 14:16. 
40 Vagyis noha Jákobnak azt mondták, hogy a juhokat mennek legeltetni, valójában azért 

mentek, hogy étellel és itallal tömjék tele magukat. Ez pedig öccsük eladásának jóval 
súlyosabb vétkéhez vezetett. 

41 E válasz nyilvánvalóan nem József hollétére utal, hiszen Jákob már beszélt hozzá. 
42 4Mózes 13:22. 
43 Akkor hát miért állítja az Írás, hogy Jákob elküldte Józsefet Hebron völgyéből? 
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mélység)” itt] valójában – ֵמֵעָצה ֲעמּוָקה ֶׁשל אֹותֹו ַצִּדיק ַהָּקבּור ְּבֶחְברֹון – a Hebronban 
eltemetett igaz embernek (Ábrahámnak) a mélyről jövő buzdítására utal44. –  ְלַקֵּים ַמה
 a – ֵּבין ַהְּבָתִרים – Beteljesítendő azt, ami Ábrahámnak kijelentetett – ֶּׁשֶּנֱאַמר ְלַאְבָרָהם
Kettévágott Részek [mellett kötött] Szövetség: – ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע – „Hogy idegen lesz 
a te magzatod.”45  

 Ez olyan – ָמקֹום מּוָכן ְלֻפְרָענּות – .és ő elérkezett Schembe... – ַוָּיֹבא ְׁשֶכָמה
hely, amely csalogatta a szerencsétlenségeket. – ָׁשם ִקְלְקלּו ַהְּׁשָבִטים – Itt vétkeztek a 
Törzsek [amikor eladták Józsefet]. – ָׁשם ִעּנּו ֶאת ִּדיָנה – Itt erőszakolták meg Dinát.46 – 
 mint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,Itt vált ketté Dávid házának királysága – ָׁשם ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד
van: – ַוֵּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכָמה – „És Rechávám elment Schembe...”.47 

 
 )טו, בראשית לז(. ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה ְּתַבֵּקׁש ,ֶדהַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה ֹתֶעה ַּבּׂשָ 

Ott találta őt egy ember, amint a mezőn tévelygett, és kérdezte az 
ember mondván: „Mit keresel?” (1Mózes 37:15.) 

 Ez Gávriél – ֶזה ַּגְבִריֵאל – .Ott találta őt egy ember – ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש
[arkangyalra] utal, – ֶשֶּנֱאַמר ְוָהִאיׁש ַּגְבִריֵאל – amint írva van: „Gábriel, az a férfi.”48 

 
 )טז, בראשית לז(. ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעים ,ַוֹּיאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש

És ő mondta: „Testvéreimet keresem, mondd meg, kérlek, hol 
legeltetnek?” (1Mózes 37:16.) 

 
. ַוֵּיֶל יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוִּיְמָצֵאם ְּבֹדָתן ,ַוֹּיאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה

 )יז, בראשית לז(

És szólt az ember: „Elmentek innen, mert hallottam, hogy mondták: 
Menjünk Dótánba”. És József felment testvérei után, és megtalálta őket 
Dótánban. (1Mózes 37:17.) 

 a – ִמן ָהַאֲחָוה – Eltávolodtak49 – ִהִּסיעּו ַעְצָמן – .Elmentek innen – ָנְסעּו ִמֶּזה
testvériség [érzésé]től. 
                                                 
44 Vagyis az ő észrevétlen hatására engedte Jákob Józsefet ebbe a veszélyes szituációba, 

azért, hogy elinduljon az a folyamat, amelynek következménye lesz az egyiptomi 
számkivetettség. 

45 1Mózes 15:13. 
46 Uo. 34. 
47 2Krónikák 10:1. Márpedig Rechávám volt az első a szakadár királyok közül. 
48 Dániel 9:21. 
49 Szó szerint: „eltávolították magukat”. 
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ִנְכֵלי ָּדתֹותְלַבֵּקׁש ְל  – ”.Menjünk Dótánba„ – ֵנְלָכה ֹּדָתְיָנה  – Hogy jogos ürügyet 
találjanak arra, – ֶׁשְּיִמיתּו ָּבֶהם – hogy megölhessenek téged.50 –  ֹּוְלִפי ְּפׁשּוטו – Ám az 
egyszerű jelentés szerint – ֵׁשם ָמקֹום הּוא – ez egy hely neve, –  ְוֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי
 és a Szentírás nem tér el a [vers] egyszerű jelentésétől.51 – ְפׁשּוטוֹ 

 
 )יח, בראשית לז(. ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו ֹאתֹו ַלֲהִמיתוֹ  ,ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק

Mikor meglátták távolról, még mielőtt közelükbe ért, összeesküdtek 
ellene, hogy megölik. (1Mózes 37:18.) 

 Ármánykodás és fortély – ִנְתַמְּלאּו ְנָכִלים ְוַעְרמּוִמּיּות – .összeesküdtek – ַוִּיְתַנְּכלּו
töltötte el őket. 

 – ִעּמוֹ  – ,hasonló ahhoz, hogy ito [„vele”] [Az oto] – ְּכמֹו ִאּתוֹ  – .ellene – ֹאתוֹ 
[amely ugyanaz, mint az] imo, – ְּכלֹוַמר ֵאָליו – mintha csak azt mondanánk: éláv 
[„felé”].52 

 
מֹות ַהָּלֶזה ָּבא ,ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  )יט, בראשית לז(. ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח

És szóltak egymáshoz: „Íme ott jön ez az álmodozó. (1Mózes 37:19.) 

 
ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו  ,רֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּוְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהּבֹ 

ֹמָתיו  )כ, בראשית לז(. ֲח

Most pedig jertek, öljük meg, és dobjuk be valamelyik gödörbe, és 
azután azt mondjuk, hogy egy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi 
lesz az álmaiból”. (1Mózes 37:20.) 

ֹמָתיו ָאַמר ַרִּבי  – .Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból... – ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲח
 :Ez a vers azt mondja – ִמְקָרא ֶזה אֹוֵמר ָּדְרֵׁשִני – :Jichák rabbi azt mondta – ִיְצָחק
„Értelmezz engem!” [mivel egyszerű értelme nincsen. Az értelmezés pedig a 

                                                 
50 Rási itt a korábbiakhoz hasonló mederben folytatja értelmezését. Az angyal azt mondta 

Józsefnek: „Eltávolították magukat a testvériség érzésétől, mert hallottam, amikor azt 
mondták: »Menjünk és találjunk jogos ürügyet arra, hogy megölhessük őt.«” 

51 Azaz még az első értelmezés szerint – amikor az angyal tudatta Józseffel, hogy bátyjai azt 
mondták, „Menjünk Dótánba” – sem közvetlenül informálta Józsefet az ellene folyó 
konspirációról. Szavait szó szerint kellett érteni. Bátyjai szándékának üzenete a mondat 
értelmének egy mélyebb rétege. 

52 Az  ֹאֹותו (oto) közvetlen tárgy, és a ַוִּיְתַנְּכלּו (vájitnáklu), lévén visszaható ige, nem vonzhat 
közvetlen tárgyat. Rási ezértúgy magyarázza az  ֹאֹותו (oto) szót, mint ami azt jelenti: 
„ellene”. Ezt pedig a következőképpen vezeti le: az  ֹאֹותו (oto) úgy s olvasható, hogy 
 ,viszont azt is jelentheti (imo) ִעּמוֹ  vele; az – (imo) ִעּמוֹ  ami azt jelenti, hogy ,(ito) ִאּתוֹ 
hogy ֵאָליו (éláv) – felé. 
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következő:] – רּוַח ַהֹּקֶדׁש אֹוֶמֶרת ֵּכן – Az Isteni Szellem mondja ezt. – ֵהם אֹוְמִרים ַנַהְרֵגהּו 
– Ők (a fivérek) azt mondják: „Öljük meg!”, – ְוַהָּכתּוב ְמַסֵּים – ám a vers [az Isteni 
Szellem szavaival] így fejeződik be: –  ְִהיּו ֲחלֹומֹוָתיוְוִנְרֶאה ַמה ּי  – „Majd meglátjuk, mi 
lesz álmaiból,” – ִנְרֶאה ְּדַבר ִמי ָיקּום – [Mintha csak azt mondaná:] majd meglátjuk, 
kinek a szavai teljesednek be, – ִאם ֶׁשָּלֶכם אֹו ֶשִּלי – a tiétek vagy az Enyém? –  ְוִאי
ְוִנְרֶאה  – Lehetetlen, hogy ők [a fivérek] mondták volna azt, hogy – ֶאְפָׁשר ֶׁשֹּיאְמרּו ֵהם
 hiszen, ha – ִמֵּכיָון ֶׁשַּיַהְרגּוהּו – ”,Majd meglátjuk, mi lesz álmaiból„ – ַמה ִּיְהיּו ֲחלֹומֹוָתיו
megölik, – ָּבְטלּו ֲחלֹומֹוָתיו – az álmai értelmüket vesztik.53 

 
א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש ,ַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדםַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן וַ   )כא, בראשית לז(. ַוֹּיאֶמר 

És Reuvén hallotta ezt, kiszabadította őt kezükből, szólván: „Ne vegyük 
el az életét”. (1Mózes 37:21.) 

א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש  – „Ne vegyük el az életét.” – ַמַּכת ֶנֶפׁש – [A nefes úgy 
magyarázandó, mint]: mákát nefes [„egy ütés a léleknek”], – זֹו ִהיא ִמיָתה – ami az 
ölésre utal. 

 
 ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו

 )כב, בראשית לז(. ָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביוְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמּיָ  ,בוֹ 

Azt mondta nekik Reuvén: „Ne ontsatok vért, dobjátok be ebbe a 
gödörbe a pusztában, de kezet ne emeljetek ellene” – hogy megmentse 
őt kezükből és visszavigye atyjához. (1Mózes 37:22.) 

 A Isteni Szellem – ְמִעיָדה ַעל ְראּוֵבן – .hogy megmentse őt – ְלַמַען ַהִּציל ֹאתוֹ 
tanúskodik Reuvénnel kapcsolatban, –  ֹא ָאַמר ֹזאת ֶאָּלא ְלַהִּציל אֹותו  hogy ezt – ֶׁש
csupán azért mondta, hogy megmentse őt, – ֶׁשָּיֹבא הּוא ְוַיֲעֶלּנּו ִמָּׁשם – hogy [később] 
visszajöhessen és kimenthesse onnét. – ָאַמר – Azt gondolta magában: – ֲאִני ְּבכֹור – 
„Én vagyok az elsőszülött, – ְוָגדֹול ֶׁשְּבֻכָּלן – és mindnyájuk közül a legidősebb; –  א
 ”.engem fognak vádolni [bármi is történik] – ִיָּתֶלה ַהִּסְרחֹון ֶאָּלא ִּבי

 
. ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו ,ֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיוַוְיִהי ּכַ 

 )כג, בראשית לז(

És történt, hogy midőn József testvéreihez érkezett, lehúzták Józsefről 
köntösét, a tarka köntöst, amely rajta volt. (1Mózes 37:23.) 

 .egyfajta ing [A ktonet] – ֶזה ָחלּוק – .köntösét – ֶאת ֻּכָּתְנּתוֹ 

                                                 
53 Náchmánidész mindazonáltal úgy magyarázza, hogy ezt a „Majd meglátjuk, mi lesz 

álmaiból”-t a fivérek mondják ugyan, de gúnyolódó, szarkasztikus modorban. 
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 Ez egy plusz, [az – ִהיא ֶׁשהֹוִסיף לֹו ָאִביו – .a tarka köntöst – ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים
előbb említettől különböző köntös,] amelyet atyja adott neki, – יֹוֵתר ַעל ֶאָחיו – azon 
felül, amit bátyjai kaptak. 

 
 )כד, בראשית לז(. ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים ,ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה

Fogták őt és bedobták a gödörbe; a gödör üres volt, nem volt benne víz. 
(1Mózes 37:24.) 

ִמַּמְׁשַמע  – .a gödör üres volt, nem volt benne víz – ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים
 nem – ֵאיִני יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ּבֹו ַמִים – ”,A kijelentésből: „a gödör üres volt – ֶׁשֶּנֱאַמר ְוַהּבֹור ֵרק
tudom-e, hogy nem volt benne víz? – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵאין ּבֹו ָמִים – [Akkor hát] mit 
tanít az, hogy „nem volt benne víz”? –  ַֹמִים ֵאין ּבו – [Azt tanítja, hogy] nem volt 
benne víz, –  ֲֹאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבו – viszont voltak benne kígyók és skorpiók. 

 
ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים  ,ָאה ִמִּגְלָעדַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ּבָ 

ט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה  )כה, בראשית לז(. ְנֹכאת ּוְצִרי ָו

Ezután leültek enni és amikor fölemelték szemüket, látták, hogy 
izmaelita karaván jön Gileádból, tevéik fűszert, balzsamot és ladánumot 
visznek és mennek, hogy Egyiptomba szállítsák. (1Mózes 37:25.) 

 :ahogyan Onkelosz fordítja [,Úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו ְׁשָיַרת – .karaván – ֹאְרַחת
„Egy [ebből és ebből] álló karaván.” – ַעל ֵׁשם הֹוְלֵכי ֹאַרח – [A karavánt azért nevezik 
orchá-nak], mert azokból [áll össze], akik az úton [orách] utaznak. 

 .tevéik [fűszert, balzsamot és ladánumot] visznek – ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְוגֹוֵמר
ְלהֹוִדיַע ַמַּתן  – ?Miért közli a Szentírás, hogy mit vittek – ָלָּמה ִּפְרֵסם ַהָּכתּוב ֶאת ַמָּׂשָאם –

יִקיםְׂשָכָרן ֶׁשל ַצִּד   – Hogy tudassa velünk az igazak jutalmát. –  ֶׁשֵאין ַּדְרָּכן ֶׁשל ַעְרִבִּיים
ֶאָּלא ֵנְפְט ְוִעְּטָרן  – Mert az arabok rendszerint nem szállítanak egyebet, mint – ָלֵׂשאת
ַּדְּמנּוְוָלֶזה ִנזְ  – .petróleumot és gyantát, amelyek rossz szagúak – ֶׁשֵריָחן ַרע  – Ám 
ennek, [azaz Józsefnek] érdekében úgy történt, – ְבָׂשִמים – [hogy] jó illatú 
fűszerekből [állt a karaván szállítmánya], – א יַֻּזק ֵמֵריַח ַרע  hogy ne sértse [József – ֶׁש
orrát] a rossz szag. 

ים ַהְרֵּבה ָקרּוי ְנֹכאתָּכל ִּכּנּוֵסי ְּבָׂשִמ  – .fűszert – ְנֹכאת  – Bármilyen többféle fűszerből 
álló gyűjteményt nöchot-nak neveznek. – ְוֵכן ַוַּיְרֵאם ֶאת ָּכל ֵּבית ְנֹכֹתה – Hasonlóan: 
„azután megmutatta nekik egész fűszerházát,”54 – ִמְרַקַחת ְּבָׂשָמיו – [ahol a nöchoto)] 
azt a helyet [jelenti], ahol a fűszereket keverik. – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם ְלׁשֹון ַׁשֲעָוה – Onkelosz 
mindazonáltal viasznak fordítja. 

                                                 
54 2Királyok 20:13. 
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 Ez egy a balzsamfából csepegő – ְׂשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף – .balzsamot – ּוְצִרי
nedv, – ְוהּוא ָנָטף – [ugyanaz, mint] a nátáf55, – ַהִּנְמֶנה – amely fel van sorolva –  ִעם
 .füstölőszerének fűszerei között [a Szentély] – ַסָּמֵני ַהְּקֹטֶרת

ט -A misnai héberben ezt lotem – לֹוֶטם ְׁשמֹו ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – .és ladánumot – ָו
nak nevezik.56 –  ֶבְוַרּבֹוֵתינּו ֵּפְרׁשּו ֹׁשֶרׁש ֵעׂש  – Bölcseink úgy magyarázták, hogy ez egy 
lágyszárú növény gyökere, –  א"אשטורוזיּוְׁשמֹו  – a neve [ófranciául] aristolochia. – 
 .a Nidá traktátusban57 [Emlitve van ez] – ְּבַמֶּסֶכת ִנָּדה

 
 )כו, בראשית לז(. ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמוֹ  ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת ָאִחינּו ,ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו

És szólt Jehuda testvéreihez: „Mi haszna, ha megöljük testvérünket és 
eltitkoljuk vérét? (1Mózes 37:26.) 

 Miféle anyagi [haszna]?, ahogyan – ַמה ָּממֹון ְּכַתְרּגּומוֹ  – ?Mi haszna – ַמה ֶּבַצע
Onkelosz fordítja. 

ִכִּסינּו ֶאת ָּדמוֹ וְ   – és eltitkoljuk vérét. –  ְֹוַנֲעִלים ֶאת ִמיָתתו – [Jelentése:] és 
eltitkoljuk halálát. 

 
, בראשית לז(. ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו ,ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא

 )כז

Jertek, adjuk el az izmaelitáknak, de kezünk ne érje, mert testvérünk, 
saját húsunk ő”. És testvérei hallgattak reá. (1Mózes 37:27.) 

ְוָכל  – .egyetértettek vele [:Jelentése] – ְוַקִּבילּו ִמֵּניּה – .hallgattak [reá] – ַוִּיְׁשְמעּו
יםְׁשִמיָעה ֶׁשִהיא ַקָּבַלת ְּדָבִר   – Valahányszor a smiá egyetértés értelemben szerepel, – 

 valamint a „Jákob – ּוְכגֹון ַוִּיְׁשַמע ַיֲעֹקב ֶאל ָאִביו – ,amiképpen itt is – ְּכגֹון ֶזה
engedelmeskedett atyjának”58 – ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע – [vagy] a „megtesszük és híven 
meghallgatjuk”59 [szövegrészekben], – ְמֻתְרָּגם ְנַקֵּבל – Onkelosz a nökábél 
[kifejezéssel] fordítja. – ְוָכל ֶׁשִהיא ְׁשִמיַעת ָהֹאֶזן – Ám valahányszor [a smiá] füllel való 
hallásra utal, – ִהים ִמְתַהֵּל ַּבָּגן' ְּכגֹון ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ה ֱא  – mint például az „És 
meghallották az Örökkévaló Isten hangját, mikor [hűs alkonyatkor] a kertben járt”60 
 és„ [vagy az] – ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל – És Rebeka hallotta”61„ [vagy az] – ְוִרְבָקה ׁשֹוַמַעת –

                                                 
55 2Mózes 30:34. 
56 Sviit 7:6. 
57 8a. 
58 Fentebb 28:7. 
59 2Mózes 24:7. 
60 Fentebb 3:8. 
61 Uo. 27:5. 
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meghallotta ezt Izráel”62 – ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתֻלּנֹות – [vagy a] „Hallottam [Izráel fiainak] 
zúgolódását”63 [szövegrészekben], – ֻּכָּלן ְמֻתְרָּגם – ezeket Onkelosz mind úgy fordítja: 
ְׁשִמיַע ֳקָדַמי, ּוְׁשַמע, ּוְׁשָמַעת, ּוְׁשָמעּו –  – meghallották, hallotta, meghallotta, hallottam. 

 
ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים 

 )כח, בראשית לז(. ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה ,ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף

És arra haladtak mindjánita emberek, kereskedők; kihúzták és felhozták 
Józsefet a gödörből és eladták Józsefet az izmaelitáknak húsz ezüstért; 
ezek pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. (1Mózes 37:28.) 

 ,És arra haladtak mindjánita emberek – ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים
kereskedők. – זֹו ִהיא ַׁשָּיָרה ַאֶחֶרת – Ez egy másik karaván volt. – ֹוִדיֲע ַהָּכתּובְוה  – Ez 
a vers mutatja, – ֶׁשִּנְמַּכר ְּפָעִמים ַהְרֵּבה – hogy [Józsefet] többször is eladták. 

 Jákob fiai [kihúzták] Józsefet a – ְּבֵני ַיֲעֹקב ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור – .kihúzták – ַוִּיְמְׁשכּו
gödörből – ִליםַוִּיְמְּכרּוהּו ַלִּיְׁשְמֵעא  – és eladták az araboknak; – ְוַהִּיְׁשְמֵעאִלים ַלִּמְדָיִנים – az 
arabok a midjánitáknak, – ְוַהִּמְדָיִנים ְלִמְצַרִים – a midjániták pedig az egyiptomiaknak. 

 
 )כט, בראשית לז(. ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ,ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור

És Reuvén visszatért a gödörhöz, és íme József nem volt a gödörben, és 
ő megszaggatta ruháit. (1Mózes 37:29.) 

א ָהָיה ָׁשם – ...Reuvén visszatért... – ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן  Ő [Reuvén] nem – ּוִבְמִכיָרתֹו 
volt jelen akkor, amikor [Józsefet] eladták, – ֶׁשִהִּגיַע יֹומֹו ֵליֵל – mert épp az ő napja 
[sora] volt, hogy elmenjen – ּוְלַׁשֵּמׁש ֶאת ָאִביו – és gondoskodjon apjáról. – ָּדָבר ַאֵחר – 
Egy másik magyarázat: –  ָֹעסּוק ָהָיה ְּבַׂשּקֹו ּוְבַתֲעִניתו – [Azért volt elfoglalva, mert éppen 
bűnéért vezekelt,] zsákruhát öltött és böjtölt, – ַעל ֶׁשִּבְלֵּבל ְיצּוֵעי ָאִביו – amiért 
megbolygatta atyja fekhelyét.64 

 
 )ל, בראשית לז(. ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא ,ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוֹּיאַמר

És visszatért testvéreihez és szólt: „A gyermek nincs meg, és én most 
hova legyek?” (1Mózes 37:30.) 

 hová [Azaz] – ָאָנה ֶאְבַרח ִמַּצֲערֹו ֶׁשל ַאָּבא – ?én most hova legyek – ָאָנה ֲאִני ָבא
menekülhetek atyám fájdalma elől? 

 
 )לא, בראשית לז(. ְּבלּו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדםַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיטְ  ,ַוִּיְקחּו ֶאת ְּכֹתֶנת יֹוֵסף

                                                 
62 Uo. 35:22. 
63 2Mózes 16:12. 
64 Lásd 1Mózes 30:14–18.; Rási 35:22. 
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Ezután vették József köntösét, levágtak egy kecskebakot és bemártották 
a köntöst a vérbe. (1Mózes 37:31.) 

 annak a vére [Mert] – ָּדמֹו ּדֹוֶמה ְלֶׁשל ָאָדם – egy kecskebakot.65 – ְׂשִעיר ִעִּזים
hasonló az emberi [vérhez]. 

ּוְכֶׁשִהיא  – .Ez, [hákutonet, a szó] főnévi [alakja] – ֶזה ְׁשָמּה – .a köntöst – ַהֻּכֹּתֶנת
 – ,az őt követő66 szóval – ְלֵתָבה ַאֶחֶרת – Amikor birtokos szerkezetben áll – ְּדבּוָקה
 a „tarka – ְּכֹתֶנת ַּפִסים – mint például a „József köntösét,”67 – ְּכגֹון ְּכֹתֶנת יֹוֵסף
köntöst”68 – ְּכֹתֶנת ַּבד – [vagy a] „lenköntöst”69 [szókapcsolatokban], – ָנקּוד ְּכֹתֶנת – 
akkor ktonet-ként van pontozva.70 

 
ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ ִהוא ִאם  ַהֶּכר ,ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוֹּיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו

 )לב, בראשית לז(. א

És elküldték a tarka köntöst, és elvitték atyjukhoz és szóltak: „Ezt 
találtuk, ismerd meg, vajjon fiad köntöse-e vagy nem?” (1Mózes 37:32.) 

 
 )לג, בראשית לז(. ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף ,הּוַוַּיִּכיָרּה ַוֹּיאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלתְ 

És ő megismerte és szólt: „Fiam köntöse ez, vadállat falta fel, 
bizonyosan széttépte Józsefet”. (1Mózes 37:33.) 

 ”.ez – ִהיא זוֹ  – …és szólt: „Fiam köntöse – ַוֹּיאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני
 Felpislákolt benne – ִנְצְנָצה בֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש – .vadállat falta fel – ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו

az Isteni Szellem egy szikrája.71 – סֹופֹו ֶׁשִּתְתָּגֶרה בֹו ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר – [Kijelentésével Jákob 
prófétai utalást tett arra, hogy József] számára meg van írva, hogy Potifár felesége 
kikezdjen vele.72 – א ִּגָּלה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  Az Örökkévaló miért nem fedett – ְוָלָּמה 
fel előtte [mindent]?73 – ְלִפי ֶׁשֶהֱחִרימּו ְוִקְללּו – Mert ők, [azaz a fivérek,] kiközösítettek 
és megátkoztak – ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשְּיַגֶּלה – bárkit, aki felfedi [titkukat], –  ְוִׁשְּתפּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ֲאָבל ִיְצָחק ָהָיה  – .és [ebbe] belevették [mint cinkosukat] az Örökkévalót is – הּוא ִעָּמֶהם

                                                 
65 Miért éppen kecskét? 
66 A héberben a jelző a jelzett szó után áll, ellentétben a magyarban, ahol előtte. 
67 Versünkben. 
68 3. vers. 
69 3Mózes 16:4. 
70 Azaz vokalizálva. 
71 Azaz egy pillanatra belelátott a jövőbe. 
72 Lentebb 39:7-23. 
73 Vagyis azt, hogy József még életben van. 



Vájésev (1Mózes 37–40.)  467  ָּפָרָׁשת ַוֵּיֶׁשב 

  

 ám – ָאַמר – ,Izsák mindamellett tudta, hogy [József] még életben van – יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַחי
azt gondolta: – ֵהיַא ֲאַגֶּלה – „Hogyan is fedhetném fel [ezt a dolgot], –  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו
 ”.amikor [Maga] az Örökkévaló sem akarja elárulni neki – הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַגּלֹות לוֹ 

 
ָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו  )לד, בראשית לז(. ל ְּבנֹו ָיִמים ַרִּביםַוִּיְתַאֵּבל עַ  ,ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ

És Jákob megszaggatta ruháit, zsákot tett derekára és gyászolta fiát 
hosszú ideig. (1Mózes 37:34.) 

 ,Huszonkét évig – ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה ִמֶּׁשֵּפַרׁש ִמֶּמּנּו – .hosszú ideig – ָיִמים ַרִּבים
akkortól [kezdődően], hogy [József] otthagyta, – ַעד ֶׁשָּיַרד ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים – addig, amíg 
Jákob lement Egyiptomba. – ֶׁשֶּנֱאַמר – Amint írva van: – יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְוגֹוֵמר 
– „József tizenhét éves korában, stb.,”74 –  ִָׁשים ָׁשָנה ה ָיה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַפְרֹעהּוֶבן ְׁש  – és 
[József] harmincéves volt, amikor a fáraó előtt állt.75 – ָבע  Addjuk] – ְוֶׁשַבע ְׁשֵני ַהֹּשָ
hozzá ehhez] a hét bő esztendőt – ּוְׁשָנַתִים ָהָרָעב – és a két év éhínséget, –  ְּכֶׁשָּבא ַיֲעֹקב
 ֲהֵרי ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה – ,amelyet [követően] Jákob megérkezett Egyiptomba – ְלִמְצַרִים
– s íme, az huszonkét év, – ְּכֶנֶגד ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה – [ami] megfelel annak a 
huszonkét évnek, – א ִקֵּים ַיֲעֹקב ד ָאב ִּכּבּו – amennyi ideig Jákob nem teljesítette – ֶׁש
 – :az [embernek] apjával és anyjával [szemben tanúsítandó] tisztelet [előírását] – ָוֵאם
 – ּוְׁשֵּתי ָׁשִנים ַּבֶּדֶר – húsz évig, [amíg] Lábán házában volt – ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשָהָיה ְּבֵבית ָלָבן
és két évig, [amíg] úton volt, –  ֵית ָלָבןְּבׁשּובֹו ִמּב  – miután visszatért Lábán házából, – 
 ְוִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֵבית ֵאל – másfél évet [töltött el] Szukotban [amikor is] – ָׁשָנה ָוֵחִצי ְּבֻסּכֹות
– és hat hónapot Bét-Élben. – ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ְלָלָבן – Erre [utalt], amikor azt mondta 
Lábánnak: – ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת – „Húsz évig voltam házadban.”76 – ִלי ֵהן ָעַלי ֵהן 
– A li [„nekem” itt azt jelenti, hogy az a húsz év] rajtam van, [azaz az én 
felelősségem], – ְוסֹוִפי ִלְלקֹות ְּכֶנְגָּדן – és végül meg fogok bűnhődni érte. 

 
ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו  ,מּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם ַוֹּיאֶמר ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלהַוָּיקֻ 
 )לה, בראשית לז(. ָאִביו

És fölkeltek mind a fiai és mind a leányai, hogy megvigasztalják, de nem 
akart megvigasztalódni, hanem szólt: „Bizony gyászolva szállok le 
fiamhoz a sírba”. És siratta őt atyja. (1Mózes 37:35.) 

                                                 
74 2. vers. 
75 Lentebb 41:46. Vagyis József tizenhárom évvel azt követően, hogy otthagyta Jákobot, 

állt ott először Fáraó előtt. 
76 Fentebb 31:41. A ֶזה ִּלי (ze li) szó szerint „ez nekem [húsz esztendő, amíg házadban 

voltam]”. 
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 :Jehudá rabbi azt mondja – ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר – és mind a leányai.77 – ְוָכל ְּבֹנָתיו
 ,Mindegyik fivérrel egy ikernővér [is született] – ֲאָחיֹות ְּתאֹומֹות נֹוְלדּו ִעם ָּכל ֵׁשֶבט ְוֵׁשֶבט –
ַרִּבי ְנֶחְמָיה  – és mindegyik [fivér a nővérek közül] vett egyet feleségül.78 – ּוְנָׂשאּום –
 .kánaániták voltak [A feleségeik] – ְּכַנֲעִנּיֹות ָהיּו – :Nechemjá rabbi azt mondja – אֹוֵמר
 A – ַּכּלֹוָתיו – ?”Akkor mit jelent az, hogy „és mind a leányai – ֶאָּלא ַמהּו ְוָכל ְּבנֹוָתיו –
menyeit [kell érteni ez alatt], – ֶׁשֵאין ָאָדם ִנְמָנע – mivel az ember nem habozik – 
 .a menyét pedig leányának – ּוְלַכָּלתֹו ִּבּתוֹ  – ,a vejét fiának nevezni – ִמִּלְקרֹוא ַלֲחָתנֹו ְּבנוֹ 

 – ֵאין ָאָדם ְמַקֵּבל ַּתְנחּוִמין – .de nem akart megvigasztalódni – ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם
Az ember nem fogadhat el vigasztalást – ַעל ַהַחי ְוָסבּור ֶׁשֵּמת – olyasvalakiért, aki 
életben van, csupán halottnak hiszik, – ֶׁשַעל ַהֵּמת ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה – mivel csupán a 
halottakra vonatkozóan rendelte el [az Örökkévaló], – ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח ִמן ַהֵּלב – hogy el kell 
felejteni őket, – א ַעל ֶהָחי  .de nem az élőkre vonatkozóan – ְו

 ugyanaz, mint a [Az el böni] – ְּכמֹו ַעל ְּבִני – .szállok le fiamhoz – ֵאֵרד ֶאל ְּבִני
ál böni [„fiamért”]. – ְוַהְרֵּבה ֶאל ְמַׁשְּמִׁשין ִּבְלׁשֹון ַעל – Sokszor el [-hoz/-hez/-höz] 
szerepel [a Szentírásban] ál [-ért/miatt] értelemben. – ֶאל ָׁשאּול – [Pl.:] [el] „Saul 
miatt” – ְוֶאל ֵּבית ַהָּדִמים – [vöel] „és vérengző háza népe miatt,”79 –  ֶאל ִהָּלַקח ֲארֹון
ִהים  [vöel] – ְוֶאל ָחִמיָה ְוִאיָׁשּה – ”mert elvették az Isten ládáját„ [el] [vagy] – ָהֱא
„valamint apósának és férjének elvesztése miatt.”80 

ׁשֹון ֶקֶבר הּואִּכְפׁשּוטֹו לְ  – .gyászolva [szállok le fiamhoz] a sírba – ָאֵבל ְׁשֹאָלה  
– Egyszerű jelentése szerint [söol] azt jelenti: sír. – ְּבֶאְבִלי ֶאָּקֵבר – [Jákob ezzel azt 
akarta mondani:] gyászomban fognak eltemetni, – א ֶאְתַנֵחם ָּכל ָיָמי  és nem – ְו
vigasztalódok meg egész életemben.81 –  ֹםּוִמְדָרׁשֹו ֵּגיִהּנ  – A Midrás szerint [a söol] a 
Géhinom, [azaz a pokol]. – ִסיָמן ֶזה ָהָיה ָמסּור ְּבָיִדי ִמִּפי ַהְּגבּוָרה – [Vagyis Jákob azt 
mondta:] „Azt a jelet adta nekem az Örökkévaló, – א ָימּות ֶאָחד ִמָּבַני ְּבַחַּיי  hogy – ִאם 
ha egyetlen gyermekem sem hal meg életemben, – ֻמְבָטח ֲאִני ֶׁשֵאיִני רֹוֶאה ֵּגיִהֹּנם – 
akkor bizonyosan nem látom meg a Géhinomot.82” 

ָהָיה  – ,Izsákra [utal] [”Az „atyja] – ִיְצָחק – .És siratta őt atyja – ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו
א ָהָיה ִמְתַאֵּבל – ,aki sírt Jákob gyötrelme miatt – ּבֹוֶכה ִמְּפֵני ָצָרתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב  de – ֲאָבל 
nem gyászolt, – ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָחי – hiszen tudta, hogy [József] életben van. 

 
 )לו, בראשית לז(. ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים ,ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל ִמְצָרִים

                                                 
77 De hiszen Jákobnak csupán egy leánya volt! 
78 Mindegyik valamelyik féltestvérével házasodott össze. 
79 2Sámuel 21:1. 
80 1Sámuel 4:21. 
81 Azaz még halálom napján is gyászolni fogom fiamat. 
82 Azaz nem kerülök pokolra. 
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A midjániták pedig eladták őt Egyiptomba Potifárnak, a fáraó udvari 
tisztjének, a mészárosok felettesének. (1Mózes 37:36.) 

 a [:hátábáchim azt jelenti] – ׁשֹוֲחֵטי ַּבֲהמֹות ַהֶּמֶל – .a mészárosok – ַהַּטָּבִחים
király állatainak mészárosai.83 

 
 )א, בראשית לח(. ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרה ,ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיוַוְיִהי ָּבֵעת 

És történt abban az időben, hogy Jehuda elment testvéreitől, és 
elpártolt egy adullami férfiúhoz, neve Chirá. (1Mózes 38:1.) 

 – ָלָּמה ִנְסְמָכה ַּפְרָׁשה זֹו ְלַכאן – ...És történt abban az időben – ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא
Miért került ide ez a [Jehudáról szóló] leírás, – ְוִהְפִסיק ְּבַפְרָׁשתֹו ֶׁשל יֹוֵסף – ilymódon 
félbeszakítva a Józsefről szóló elbeszélést? – ְלַלֵּמד – Hogy megtudd: –  ֶָחיוֶׁשהֹוִרידּוהּו א  
– fivérei megfosztották őt –  ִֹמְּגֻדָּלתו – vezető rangjától. – ְּכֶׁשָראּו ְּבָצַרת ֲאִביֶהם – Amikor 
[ugyanis] látták atyjuk nagy szívfájdalmát, – ָאְמרּו – azt mondták [Jehudának]: –  ַאָּתה
 Ha azt – ִאּלּו ָאַמְרָּת ַלֲהִׁשיבוֹ  – .Te tanácsoltad nekünk, hogy adjuk el„ – ָאַמְרָּת ְלָמְכרוֹ 
tanácsoltad volna, hogy hozzuk őt vissza [atyánkhoz], – ָהִיינּו ׁשֹוְמִעים ָל – mi 
hallgattunk volna rád.” 

 .fivéreitől – ֵמֵאת ֶאָחיו – ...elpártolt... – ַוֵּיט
 a férfi [Jehuda] – ִנְׁשַּתֵּתף ִעּמוֹ  – ...egy adullami férfiúhoz... – ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי

üzlettársává vált. 
 

 )ב, בראשית לח(. ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ  ,ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּועַ 

És meglátta ott Jehuda egy Sua nevű kánaáni férfiúnak a leányát, 
elvette és bement hozzá. (1Mózes 38:2.) 

 .egy kereskedő [:Jelentése] – ַּתָּגָרא – egy kánaáni férfiú.84 – ְּכַנֲעִני
 

 )ג, בראשית לח(. ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵער ,ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן

És viselős lett és szült egy fiút, és elnevezte Érnek. (1Mózes 38:3.) 

 
 )ד, בראשית לח(. ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו אֹוָנן ,ֵּתֶלד ֵּבןַוַּתַהר עֹוד וַ 

És ismét viselős lett és szült egy fiút és elnevezte Ónánnak. (1Mózes 
38:4.) 
                                                 
83 Onkelosszal ellentétben, aki a ַּטָּבִחים (tábáchim)-ot „hóhérok”-nak fordítja. 
84 1. Ez nem jelenthetett szó szerint egy kánaáni férfit, mivel Ábrahám és Izsák ellenezték, 

hogy utódaik kánaánitákkal házasodjanak. 2. Ha a Szentírás nem azonosította volna 
őt, feltételezhettük volna, hogy a férfi kánaánita volt, hiszen a helyszín Kánaán országa 
volt. Tehát a ְּכַנֲעִני (Knááni)-nak itt valami eltérő jelentése van. 



470 A Rási kommentár a Tórához 

 
 )ה, בראשית לח(. ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה ֹאתוֹ  ,ַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה

És ismét szült egy fiút és elnevezte Sélának; Kezivben volt, midőn szülte 
őt. (1Mózes 38:5.) 

 .a helynek a neve [Keziv] – ֵׁשם ַהָּמקֹום – .Kezivben volt [Jehuda] – ְוָהָיה ִבְכִזיב
 mivel [ott] hagyta abba a – ַעל ֵׁשם ֶׁשָּפְסָקה ִמֶּלֶדת – Véleményem szerint – ְואֹוֵמר ֲאִני –
szülést,85 – ִנְקָרא ְּכִזיב – azért nevezték el [a helyet] Kezivnek, – ְלׁשֹון – ugyanazzal a 
kifejezéssel, mint – ָהיֹו ִתְהֶיה ִלי ְּכמֹו ַאְכָזב – [az áchzáv az] „Olyan vagy hozzám, mint 
a csalóka patak”86 – א ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו  amelyből„ [vagy mint a jöcházövu) az] – ֲאֶׁשר 
nem fogy ki a víz”87 [szövegrészekben]. – א ֵּכן  Mert ha nem ez [az oka – ְּדִאם 
annak, hogy Kezivnek nevezték, akkor] – ַמה ָּבא ְלהֹוִדיֵענּו – miért informál bennünket 
[a Szentírás Jehuda tartózkodási helyéről]? – ּוִבְבֵראִׁשית ַרָּבה ָרִאיִתי – a [Midrás] Brésit 
rábában88 [a következőt] láttam: – ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְּפָסַקת – „És elnevezte Sélának, 
stb., [ahol a Sélá azt jelenti:] abbahagyás.”89 

 
 )ו, ראשית לחב(. ּוְׁשָמּה ָּתָמר ,ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורוֹ 

És Jehuda feleséget vett Érnek, az elsőszülöttjének, neve volt Támár. 
(1Mózes 38:6.) 

 
  )ז, בראשית לח(. ַוְיִמֵתהּו ְיֹהָוה ,ַוְיִהי ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה ַרע ְּבֵעיֵני ְיֹהָוה

De Ér, Jehuda elsőszülöttje rossz volt Isten szemében, és megölte őt az 
Örökkévaló. (1Mózes 38:7.) 

'ַרע ְּבֵעיֵני ה  – rossz [volt] Isten szemében. – ְּכָרָעתֹו ֶׁשל אֹוָנן – Ugyanazért volt 
rossz, amiért Onán, –  ַֹמְׁשִחית ַזְרעו – [nevezetesen azért, mert] elvesztegette a magját. 
 Ugyanis az áll Onánról [a Szentírásban, hogy] „[az – ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבאֹוָנן ַוָּיֶמת ַּגם אֹותוֹ  –
Örökkévaló] megölte őt is.”90 – ְּכִמיָתתֹו ֶׁשל ֵער ִמיָתתֹו ֶׁשל אֹוָנן – [Az is azt jelzi,] hogy 
Onán halála ugyanazért a bűnért következett be, mint Ér halála. –  ְוָלָמה ָהָיה ֵער
א ִתְתַעֵּבר – ?Miért vesztegette Ér a magját – ַמְׁשִחית ַזְרעוֹ   Hogy [a felesége] ne – ְּכֵדי ֶׁש
essen teherbe – ְוַיְכִחיׁש ָיְפָיּה – és [ezáltal ne] fogyatkozzon meg a szépsége. 
                                                 
85 Azaz utána már nem szült több gyermeket. 
86 Jeremiás 15:18 
87 Jesájá 58:11. 
88 85:14. 
89 Rási ezt a midrást a ְכִזיב (Kziv) helynév abbahagyásként való értelmezését alátámasztandó 

idézi. 
90 10. vers. 
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 )ח, בראשית לח(. ִחיְוָהֵקם ֶזַרע ְלָא ,ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ֹּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחי ְוַיֵּבם ֹאָתּה

Erre Jehuda szólt Onánnak: „Menj be testvéred feleségéhez és teljesítsd 
az elhalt férj testvérének a kötelességét, és támassz magzatot 
testvérednek”. (1Mózes 38:8.) 

 A fiú azon a néven neveztetik – ַהֵּבן ִיָּקֵרא – .és támassz magzatot – ְוָהֵקם ֶזַרע
majd, – ַעל ֵׁשם ַהֵּמת – mint az elhunyt.91 

 
א לֹו ִיְהֶיה ַהָּזַרע ְוָהָיה ִאם ָּבא ֶאל ֵאֶׁשת ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן ֶזַרע  ,ַוֵּיַדע אֹוָנן ִּכי 

 )ט, בראשית לח(. ְלָאִחיו

És tudta Onán, hogy nem az övé lesz a magzat, és történt, hogy midőn 
bement testvére feleségéhez, a földre ontotta, hogy ne adjon magzatot 
testvérének. (1Mózes 38:9.) 

 – ְוזֹוֶרה ִמַּבחּוץ – ,Belül csépelt„ – ָּדׁש ִמִּבְפִנים – .a földre ontotta – ְוִׁשֵחת ַאְרָצה
kívül rostált.” 

 
 )י, בראשית לח(. ַוָּיֶמת ַּגם ֹאתוֹ  ,ְיֹהָוה ֲאֶׁשר ָעָׂשהַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני 

Az, amit tett, rossz volt az Örökkévaló szemében, és megölte őt is. 
(1Mózes 38:10.) 

 
ּות ַּגם הּוא ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִבי ַעד ִיְגַּדל ֵׁשָלה ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימ

 )יא, בראשית לח(. ַוֵּתֶל ָּתָמר ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביהָ  ,ְּכֶאָחיו

Ekkor mondta Jehuda Támárnak, a menyének: „Maradj özvegyen atyád 
házában, míg megnő Séla fiam”; mert azt gondolta, hátha meghal ő is, 
mint testvérei. És elment Támár, és atyja házában lakott. (1Mózes 38:11.) 

 Azaz – ְּכלֹוַמר ּדֹוֶחה ָהָיה אֹוָתּה ְּבַקׁש – .mert azt gondolta, stb – ִּכי ָאַמר ְוגֹוֵמר
eltaszította [Támárt] egy szalmaszállal92, –  ֹא ָהָיה ְבַדְעּתֹו ְלַהִּׂשיָאּה לו  mert nem állt – ֶׁש
szándékában hozzáadni [Sélához]. 

                                                 
91 A ִיּבּום (jibum)-mal kapcsolatban a következő áll a Szentírásban: „A születendő első 

gyermek viselje az elhunyt testvér nevét” (5Mózes 25:6.). Ez mindazonáltal nem azt 
jelenti, hogy a születendő fiúgyermeket ténylegesen az elhunyt fivér után kell elnevezni, 
csupán arra utal, hogy az elhunyt fivér vagyonát a fiú fogja örökölni. Mizráchi kifejti, 
hogy a Tóraadást megelőzően valóban szokás volt a születendő fiút az elhunyt fivér 
után elnevezni. Ezek szerint tehát Rási jelen magyarázatát szó szerint kell venni. A Gur 
Árje viszont nem ért egyet, mert szerinte ez nem indokolná elégségesen Onán 
elutasító magatartását (lásd a 9. verset). 
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 – .mert azt gondolta, hátha meghal ő is, mint testvérei – ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות
 hajlama van rá,” hogy„ [Jehuda szerint Támárnak] – ֻמְחֶזֶקת ִהיא זֹו ֶׁשָּימּותּו ֲאָנֶׁשיהָ 
meghaljanak a férjei.93 

 
ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ַוַּיַעל ַעל ֹּגזֲֵזי ֹצאנֹו הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו  ,ת ְיהּוָדהַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוָּתָמת ַּבת ׁשּוַע ֵאׁשֶ 

 )יב, בראשית לח(. ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה

Sok idő múlt el, és meghalt Sua leánya, Jehuda felesége; és 
megvigasztalódott Jehuda, és fölment juhainak nyíróihoz, ő és Chira, az 
ő adullámi barátja, Timnába. (1Mózes 38:12.) 

ַוַּיַעל ִּתְמָנָתה ַלֲעמֹוד ַעל  – .és fölment juhainak nyíróihoz – ַוַּיַעל ַעל ּגֹוְזֵזי ֹצאנוֹ 
 Fölment„ [:Ezt úgy kell értelmezni, mintha az állna a szövegben] – ּגֹוְזֵזי ֹצאנוֹ 
Timnába, hogy felügyelje juhainak nyíróit.” 

 
 )יג, בראשית לח(. ִהֵּנה ָחִמי ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז ֹצאנוֹ  ,ַוּיַֻּגד ְלָתָמר ֵלאֹמר

És tudtára adták ezt Támárnak, mondván: „Íme, apósod fölmegy 
Timnába juhait nyírni”. (1Mózes 38:13.) 

הּוא אֹוֵמר ְּבִׁשְמׁשֹון – .fölmegy Timnába – ֹעֶלה ִתְמָנָתה  – Míg Sámsonnal 
kapcsolatban pedig az áll [a Szentírásban:] – ַוֵּיֶרד ִׁשְמׁשֹון ְוגֹוֵמר ִּתְמָנָתה – „Sámson 
lement Timnába.”94 – ְּבִׁשּפּוַע ָהָהר ָהְיָתה יֹוֶׁשֶבת – [Itt azonban nincs ellentmondás, 
mivel Timna] a hegy lejtőjén feküdt; – עֹוִלין ָלּה ִמַּכאן – egyik irányból [tehát lentről] 
fölfelé közelítették meg, – ְויֹוְרִדין ָלּה ִמַּכאן – a másik irányból pedig [fentről] lefelé. 

 
 ,ֶׁשר ַעל ֶּדֶר ִּתְמָנָתהַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליָה ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים אֲ 

א ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה  )יד, בראשית לח(. ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוִהוא 

Ekkor levetette magáról özvegyi ruháit, elfödte magát fátyollal, és 
beburkolózott és leült Petách Éjnájimnál, mely a Timnába vezető úton 
van, mert látta, hogy Sélá már felnőtt, és őt nem adták hozzá feleségül. 
(1Mózes 38:14.) 

א ַיִּכיר  – ,Eltakarta az arcát – ִּכְּסָתה ָּפֶניהָ  – ...és beburkolózott... – ַוִּתְתַעָּלף ֶׁש
 .nehogy Jehuda felismerje őt – ָּבּה

 leült Petách Éjnájimnál... [Bölcseink szerint nincs... – ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח ֵעיַנִים
olyan nevű hely, hogy Petách Éjnáim,] – ִּבְפִתיַחת ֵעיַנִים – [hanem ezt a kifejezést szó 

                                                                                                                                      
92 Vagyis egy gyenge kifogással. 
93 Rabbi (Jehuda Hánászi) szerint (Jövámot 64b.) az olyan asszony, akinek két férje már 

meghalt, nem házasodhat újra. 
94 Bírák 14:1. 
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szerint kell értelmezni:] a „szemek nyílásánál”, – ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים – [azaz] „az útkeresz-
teződésben”, [ahol az embernek nyitott szemmel kell a helyes utat megválasztania,] 
ַעל ֶּדֶר ִּתְמָנָתהׁשֶ  –  – amely a Timná felé vezető úton van. – ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו – 
Bölcseink aggádikus magyarázatot adnak: – ְּבִפְתחֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו – Ábrahám 
ősatyánk [házának] bejáratánál, –  ֶֹׁשָּכל ֵעיַנִים ְמַצּפֹות ִלְראֹותו – amelyet minden szem 
látni vágyott. 

ְלִפיָכ  – ...mert látta, hogy Sélá már felnőtt... – ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל ֵׁשָלה ְוגֹוֵמר
ֶׁשָהְיָתה ִמְתַאָּוה ְלַהֲעִמיד  – ,Ezért kínálkozott fel Jehudának – ִהְפִקיָרה ַעְצָמּה ֵאֶצל ְיהּוָדה
 .mert arra vágyott, hogy gyermekei szülessenek tőle – ִמֶּמּנּו ָּבִנים

 
 )טו, בראשית לח(. ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניהָ  ,ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה

Midőn Jehuda meglátta őt, paráznának vélte, mert elfedte arcát. (1Mózes 
38:15.) 

 Nem] – ְלִפי ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים – ...paráznának vélte... – ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה
azért „mert elfedte arcát”, hisz ez egyfajta erényt is jelenthetne, hanem] mert az 
útkereszteződésben ült. 

הָ ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶני  – ...mert elfedte arcát. – א ָיכֹול ִלְראֹוָתּה ּוְלַהִּכיָרּה  Emiatt] – ְו
Jehuda] nem láthatta, és nem ismerhette fel.  

 ,Bölcseink magyarázata szerint [az arc elfedése nem a jelenre – ּוִמְדַרׁש ַרּבֹוֵתינּו –
hanem a múltra utal]: –  ֶָניהָ ִּכי ִכְּסָתה ּפ  – Mert [mindig] elfödte arcát, –  ְּכֶׁשָהְיָתה ְּבֵבית
 mivel erkölcsös – ָהְיָתה ְצנּוָעה – ,amikor apósa [Jehuda] házában tartózkodott – ָחִמיהָ 
asszony volt, – א ֲחָׁשָדּה  s ezért [Jehuda] nem gyanakodott rá. [Meg sem – ְלִפיָכ 
fordult a fejében, hogy ez az asszony az útkereszteződésben netán Támár lehet.] 

 
א ָיַדע ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוֹּתאֶמר ַמה ִּתֶּתן ִּלי  ,ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר ַוֹּיאֶמר ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִי ִּכי 

 )טז, בראשית לח(. ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי

És letért hozzá az útra, és szólt hozzá: „Kérlek, hadd menjek be 
hozzád”. Mert nem tudta, hogy ez a menye. És ő így szólt: „Mit adsz 
nekem, ha bejössz hozzám?” (1Mózes 38:16.) 

 [:Jelentése] – ִמֶּדֶר ֶׁשָהָיה ָבּה – .És letért hozzá az útra – ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶר
Arról az útról amelyen ő, [Jehuda haladt], – ָנָטה ֶאל ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ִהיא ָּבּה – letért arra az 
útra, ahol ő, [Támár] volt. – ר"ּוִבְלׁשֹון ַלַעז דישטורני  – [vájét – „letért”] ófranciául 
destorner. 

 Készítsd fel magadat és [:Jelentése] – ָהִכיִני ַעְצֵמ ְוַדְעֵּת ְלָכ – .Kérlek – ָהָבה ָּנא
kedélyedet erre. – ָּכל ָלׁשֹון ָהָבה – Valahányszor a hává [szó] szerepel [a 
Szentírásban], – ְלׁשֹון ַהְזָמָנה הּוא – felkészülés értelemben [szerepel], –  חּוץ ִמָּמקֹום ֶׁשֵּיׁש
 ám – ְוַאף אֹוָתן ֶׁשל ַהְזָמָנה – .kivéve, amikor adásnak fordítható – ְלַתְרְּגמֹו ִּבְלׁשֹון ְנִתיָנה
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még azokat, amelyek felkészülést jelentenek, – ְקרֹוִבים ִלְלׁשֹון ְנִתיָנה ֵהם – [még azokat 
is] majdhogynem fordíthatjuk adásnak.95 

 
 )יז, בראשית לח(. ַוֹּתאֶמר ִאם ִּתֵּתן ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶח ,אןַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ְּגִדי ִעִּזים ִמן ַהּצֹ 

És ő szólt: „Majd küldök neked egy kecskegödölyét a nyájból”. Ő 
mondta: „Adsz nekem zálogot, amíg elküldöd?” (1Mózes 38:17.) 

 .zálog, biztosíték [:érávon azt jelenti] – ַמְׁשּכֹון – .zálogot – ֵעָרבֹון
 

ַוִּיֶּתן ָּלּה ַוָּיֹבא ֵאֶליָה  ,ַוֹּיאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר ֶאֶּתן ָּל ַוֹּתאֶמר ֹחָתְמ ּוְפִתיֶל ּוַמְּט ֲאֶׁשר ְּבָיֶד
 )יח, בראשית לח(. ַוַּתַהר לוֹ 

És ő szólt: „Mi legyen a zálog, amit adjak?” Felelt: „Pecséted, köpenyed 
és a botod, amely kezedben van”. És ő odaadta neki, bement hozzá, és 
viselős lett tőle. (1Mózes 38:18.) 

 Onkelosz úgy] – ִעְזְקָת ְוׁשֹוִׁשיָּפ – .Pecséted, köpenyed – ֹחָתְמ ּוְפִתיֶל
fordítja:] izkátách vösosifách, – ַטַּבַעת ֶׁשַאָּתה חֹוֵתם ָּבּה – [vagyis:] a gyűrűt, amelyet 
pecsétnek használsz – ְוִׂשְמָלְת ֶׁשַאָּתה ִמְתַכֶּסה ָּבּה – és a köpenyt, amellyel beburkolod 
magad. 

 ,Erős férfiakat [fogant] – ִּגּבֹוִרים ַּכּיֹוֵצא בוֹ  – és viselős lett tőle.96 – ַוַּתַהר לוֹ 
mint amilyen ő [Jehuda] volt; –  ַֹצִּדיִקים ַּכּיֹוֵצא בו – és igaz férfiakat, mint amilyen ő 
volt. 

 
 )יט, בראשית לח(. ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ,ַוָּתָקם ַוֵּתֶל ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליהָ 

Ezután fölkelt, elment, levetette fátyolát és fölöltötte özvegyi ruháit. 
(1Mózes 38:19.) 

 
א ְמָצָאּה ,ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת ְּגִדי ָהִעִּזים ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה . ְו

 )כ, בראשית לח(

Jehuda elküldte a kecskegödölyét az ő adullámi barátja által, hogy 
átvegye a zálogot az asszony kezéből, de nem találta őt. (1Mózes 38:20.) 

 
א ָהְיָתה ָבֶזה  ,ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַאְנֵׁשי ְמֹקָמּה ֵלאֹמר ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶר ַוֹּיאְמרּו 

 )כא, בראשית לח(. ְקֵדָׁשה

                                                 
95 Lásd Rásinak a fentebb, 11:3-hoz írt kommentárját. 
96 A  ֹלו (lo) – „tőle” – fölöslegesnek tűnik. 
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És megkérdezte a helység embereit, mondván: „Hol van a parázna nő, 
aki Énájimban az út mellett volt?” Azt mondták: „Nem volt erre parázna 
nő”. (1Mózes 38:21.) 

 [Azért nevezik kdésá-nak, mert] – ְמֻקֶּדֶׁשת – .a parázna nő – ַהְּקֵדָׁשה
mökudeset, [azaz] teljesen elhivatott – ּוְמזֶֻּמֶנת ִלְזנּות – és kész a bujálkodásra. 

 
א ְמָצאִתיהָ ַוָּיׁשָ  א ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה ,ב ֶאל ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר  בראשית (. ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו 
 )כב, לח

És ő visszatért Jehudához, mondván: „Nem találtam meg és a helység 
emberei is mondták: nem volt arra parázna nő”. (1Mózes 38:22.) 

 
א ְמָצאָתּה ,ר ְיהּוָדה ִּתַּקח ָלּה ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוזַוֹּיאמֶ  , בראשית לח(. ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה ְוַאָּתה 
 )כג

Erre Jehuda azt mondta: „Vegye hát el, nehogy csúffá legyünk; íme én 
elküldtem e gödölyét, de te nem találtad meg őt”. (1Mózes 38:23.) 

 Tartsa meg [:A jelentés] – ִיְהֶיה ֶׁשָּלּה ַמה ֶּׁשְּבָיָדּה – Vegye hát el...”97„ – ִּתַּקח ָלּה
hát azt, ami nála van. 

 Ha tovább – ִאם ְּתַבְּקֶׁשָּנה עֹוד – ...nehogy csúffá legyünk... – ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז
kutakodsz utána, – ִיְתַּפְרֵסם ַהָּדָבר – nyílvánosságra jut a dolog, – ְוִיְהֶיה ְּגַנאי – és 
szégyent hoz ránk. – ִּכי ֶמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות עֹוד – [Különben is,] mi egyebet tehetnék még, 
 ?hogy hű legyek ígéretemhez – ְלַאֵּמת ְּדָבָרי –

ְלִפי ֶׁשִרָּמה ְיהּוָדה  – ...íme, én elküldtem e gödölyét... – ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה
 – ,Mivel Jehuda atyját is egy kecskegidával tévesztette meg – ֶאת ָאִביו ִּבְגִדי ִעִּזים
ִרּמּוהּו  – amikor József köntösét annak vérébe mártotta,98 – ֶׁשִהְטִּביל ְּכֹתֶנת יֹוֵסף ְּבָדמוֹ 
םַּגם הּוא ִּבְגִדי ִעִּזי  – [ezért most] őt is egy gödölyével vezették félre99. 

 
ׁש ֳחָדִׁשים ַוּיַֻּגד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶת ְוַגם ִהֵּנה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוֹּיאֶמר  ,ַוְיִהי ְּכִמְׁש

 )כד, בראשית לח(. ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף

És történt mintegy három hónap múlva, hogy elmondták Jehudának, 
mondván: „Paráználkodott Támár, a menyed, és íme, viselős is 
paráznaságból”. Erre Jehuda szólt: „Vezessétek ki, hogy elégessék”. 
(1Mózes 38:24.) 

                                                 
97 De hát nem volt már eleve nála? 
98 1Mózes 37:31. 
99 Azaz egy gödölye révén jutott ki neki valamelyest a gyötrelemből. 
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ׁש ֳחָדִׁשים ֹוןֻרּבֹו ֶׁשל ִראׁש – .mintegy három hónap múlva – ְּכִמְׁש  – [Jelentése:] 
az első [hónap] java része, – ְוֻרּבֹו ֶׁשל ַאֲחרֹון – az utolsó [vagyis a harmadik hónap] 
java része, – ְוֶאְמָצִעי ָׁשֵלם – és a teljes középső, [azaz második hónap]. –  ׁש ּוְלׁשֹון ְּכִמְׁש
 – ְּכִהְׁשַּתֵּלׁש ֶהֳחָדִׁשים – A kömislos chodásim kifejezés azt jelenti, hogy – ֳחָדִׁשים
amikor a hónapok háromszor megismétlődtek100; – ְּכמֹו ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות – ez ugyanaz 
az alak, mint az umisloách mánot101 – ִמְׁשלֹוַח ָיָדם – [vagy a] misloách jádám.102 – 

ת ַיְרַחָּיאְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלּוס ִּכְתָלתּו  – Onkelosz is így fordítja: kitlátut járchájá.103 
 – A hárá] – ֵׁשם ָּדָבר ְמֻעֶּבֶרת – .viselős is paráznaságból – ָהָרה ִלְזנּוִנים

„viselős” – szó] mellékneve a terhességnek,104 – ְּכמֹו ִאָּׁשה ָהָרה – akár [a hárá] az 
„egy terhes nőt”105 –  ְמֹו ָּבָרה ַּכַחָּמהּוכ  – és [mint a bárá melléknévhez viszonyuló 
szerkezetében] a „mint a fénylő nap”106 [szövegrészekben]. 

 Efrájim – ָאַמר ֶאְפַרִים ַמְקָׁשָאה ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר – hogy elégessék.107 – ְוִתָּׂשֵרף
Máksáá mondta Méir rabbi nevében: –  ֶֹׁשל ֵׁשם ָהְיָתה ִּבּתו  – [Támár] Sém leánya108 
volt, – ֶׁשהּוא ֹּכֵהן – aki kohanita volt.109 – ְלִפיָכ ָּדנּוָה ִּבְׂשֵרָפה – Ezért tűz általi halálra 
ítélték.110 

 
ַהֶּכר ָנא ְלִמי  ַוֹּתאֶמר ,ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה

 )כה, בראשית לח(. ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה

Mikor kivezették, elküldött apósához, mondván: „Attól a férfiútól, akié 
ezek, vagyok én viselős”. Szólt továbbá: „Ismerd meg, kérlek, kié ez a 
pecsét, a köpeny és a bot”. (1Mózes 38:25.) 

 .Hogy megégessék – ִלָּׂשֵרף – .Mikor kivezették – ִהוא מּוֵצאת

                                                 
100 Szó szerint: a hónapok megháromszorozódásakor. 
101 Eszter 9:19. „amikor ajándékokat küldenek [egymásnak]”. 
102 Jesájá 11:14. „Ráteszik kezüket”. 
103 „A hónapok megháromszorozódásakor.” 
104 A ָהָרה (hárá) nem ige, amely azt jelentené, hogy terhes lett, mert akkor ָהְרָתה (hártá) 

lenne a szó alakja, hanem melléknév: terhes, viselős. 
105 2Mózes 21:22. 
106 Énekek éneke 6:10. 
107 Miért ítélte Támárt tűz általi halálra? 
108 Tk. leszármazottja. 
109 Lásd fentebb 14:18 és Rási uo. 
110 A Szentírás megégetést ír elő egy kohanita eljegyzett leánya számára (3Mózes 21:9.). 

Noha Támár nem volt eljegyezve, Sém bírósága ezt az ítéletet alkalmazta még egy 
pusztán csak férjezetlen nő esetében is, a promiszkuitás terjedését gátolandó. 
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ְולֹוַמר ִמְּמ ֲאִני  א ָרְצָתה ְלַהְלִּבין ָּפָניו – .elküldött apósához – ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיהָ 
ְולֹוַמר ִמְּמ ֲאִני ְמֻעֶּבֶרת ְמֻעֶּבֶרת  – Nem akarta megszégyeníteni őt – ְולֹוַמר ִמְּמ ֲאִני ְמֻעֶּבֶרת 

– azáltal, hogy azt mondja [neki]: „Te ejtettél teherbe,” –  ֶֹאָּלא ְלִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאֶּלה לו – 
hanem [e helyett azt mondta]: „Attól a férfiútól, akié ezek, ]vagyok én viselős].” – 
 – ,Ha vallomást tesz„ – ִאם יֹוֶדה ֵמַעְצמוֹ  – :Azt gondolta [ugyanis] magában – ָאְמָרה
 ,ha viszont nem [tesz vallomást] – ְוִאם ַלאו ִיְׂשְרפּוִני – ,hadd valljon önszántából – יֹוֶדה
akkor [inkább] égessenek meg, – ְוַאל ַאְלִּבין ָּפָניו – de nem fogom megszégyeníteni 
őt.” –  רּוִמַּכאן ָאְמ  – Innét vonták le a Bölcsek a következtetést: – נֹוַח לֹו ְלָאָדם – Jobb 
az embernek, – ֶׁשַּיִּפיל ַעְצמֹו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש – ha egy tüzes kemencébe vetik111, –  ְוַאל
 .mint ha nyilvánosan megszégyeníti az ő felebarátját – ַיְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו ָּבַרִּבים

 A ná itt pusztán – ֵאין ָנא ֶאָּלא ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה – .Ismerd meg, kérlek – ַהֶּכר ָנא
könyörgést [hivatott] kifejezni; – ַהֶּכר ָנא ּבֹוַרֲא – vagyis: Ismerd meg, kérlek, 
Teremtődet,112 – ׁש ְנָפׁשֹות  és ne pusztíts el három életet.113 – ְוַאל ְּתַאֵּבד ָׁש

 
א ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני א ָיַסף עֹוד ְלַדְעָּתּה ,ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ָצְדָקה ִמֶּמִּני ִּכי ַעל ֵּכן  . ְו

 )כו, בראשית לח(

Jehuda fölismerte és azt mondta: „Igaza van, tőlem [lett viselős], 
mivelhogy nem adtam őt Séla fiamnak”. És többé nem ismerte őt meg. 
(1Mózes 38:26.) 

 .Abban, amit mondott – ִּבְדָבֶריהָ  – .Igaza van – ָצְדָקה
 – ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּדְרׁשּו – .esett teherbe – ִהיא ְמֻעֶּבֶרת – tőlem –114 – ִמֶּמִּני

Bölcseink [a mimeni-t] a következőképpen értelmezték: – ֶׁשָּיְצָאה ַבת קֹול ְוָאְמָרה – Egy 
égi hang azt mondta: – ִמֶּמִּני ּוֵמִאִּתי – „Tőlem [mimeni] és Általam – ָיְצאּו ַהְּדָבִרים – 
történtek meg ezek a dolgok.115 – ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ְצנּוָעה – Mivel [Támár] erényesen 
viselkedett –  ְָּבֵבית ָחִמיה – apósa házában, – ָּגַזְרִּתי – úgy rendelkeztem, –  ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמָּנּה
 És úgy – ּוִמֵּׁשֶבט ְיהּוָדה ָּגַזְרִּתי – .hogy királyok származzanak tőle – ְמָלִכים
rendelkeztem, hogy Jehuda törzséből – ְלַהֲעִמיד ְמָלִכים ְּבִיְׂשָרֵאל – legyenek királyai 
Izraelnek.” 

א ְנַתִּתיהָ   [:Jelentése] – ִּכי ְּבִדין ָעְׂשָתה – .mivelhogy nem adtam őt – ִּכי ַעל ֵּכן 
jogosan tette, amit tett, –  ָא ְנַתִּתיה  – mivelhogy nem adtam őt [feleségül] – ַעל ֲאֶׁשר 
 .Séla fiamnak – ְלֵׁשָלה ְבִני
                                                 
111 Ahogyan arra Támár is hajlandónak mutatkozott. 
112 Tk.: légy tudatában Teremtődnek. 
113 Vagyis őt magát és az ikreket, akiket méhében hordozott. 
114 Rási elválasztja egymástól a ָצְדָקה (cádká)-t és a ִמֶּמִּני (mimeni)-t, ezzel jelezve, hogy 

Jehuda itt két egymástól elkülöníthető dolgot állított: 1. ָצְדָקה (cádká) – Támárnak 
igaza van abban, amit mondott; 2. ִמֶּמִּני (mimeni) – Tőlem esett teherbe. 

115 Vagyis mindaz, ami történt, az Én akaratomból történt így. 
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א ָיַסף עֹוד  Vannak, akik – ֵיׁש אֹוְמִרים – .És többé nem [ismerte őt meg] – ְו
azt mondják, – א הֹוִסיף  – hogy [a völo jászáf azt jelenti, hogy] [Jehuda] többé nem 
[folytatott viszonyt vele], – ְוֵיׁש אֹוְמִרים – mások viszont azt mondják, [hogy azt jelenti, 
hogy] – א ָפַסק  – nem hagyta abba [a Támárral folytatott viszonyt]. –  ַוֲחֵברֹו ַּגֵּבי ֶאְלָדד
א ָיָספּו – :Egy hasonló példa Eldáddal és Médáddal kapcsolatban – ּוֵמיָדד  de„ – ְו
tovább nem [prófétáltak],”116 – ּוְמַתְרְּגִמיָנן ְוָלא ְפָסקּו – Onkelosz pedig úgy fordítja ezt, 
hogy „és nem hagyták abba.” 

 
 )כז, בראשית לח(. ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה ,ַוְיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה

És történt, hogy szülésekor, íme, ikrek voltak a méhében. (1Mózes 38:27.) 

 De hiszen Rebekával – ּוְבִרְבָקה הּוא אֹוֵמר – .szülésekor – ְּבֵעת ִלְדָּתּה
kapcsolatban meg az áll [a Szentírásban], hogy – ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת – „És midőn 
beteltek napjai, hogy szüljön”117! – ְלַהָּלן – [Ennek az az oka, hogy] ez utóbbi 
esetben – ִלְמֵלִאים – [a terhesség ideje] teljes volt,118 – ְוַכאן ַלֲחֵסִרים – itt viszont119 
hiányos volt [a 9 hónap]. 

 ְתאֹוִמים] Teljesen ki van írva – ָמֵלא – .íme, ikrek voltak – ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים
(töomim), א-fel], – ּוְלַהָּלן ּתֹוִמם ָחֵסר – fentebb azonban hiányosan [א nélkül szerepel]: 
עְלִפי ֶׁשָהֶאָחד ָרׁשָ  – ,120(tomim) ּתֹוִמם  – ugyanis [ott] az egyik (Ézsau) gonosz [rossz, 
„hiányos”] volt, – ֲאָבל ֵאּלּו ְׁשֵניֶהם ַצִּדיִקים – ezek [Támár ikrei] azonban mindketten 
igazak voltak. 

 
, בראשית לח(. ה ָיָצא ִראֹׁשָנהַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתְקֹׁשר ַעל ָידֹו ָׁשִני ֵלאֹמר זֶ  ,ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד

 )כח

És történt, hogy midőn szült, az egyik kinyújtotta kezét és a bába vett 
piros fonalat és rákötötte kezére, mondván: „Ez jött először”. (1Mózes 
38:28.) 

חּוץהֹוִציא ָהֶאָחד ָידֹו לַ  – .az egyik kinyújtotta kezét – ַוִּיֶּתן ָיד  – [Jelentése:] az 
egyik kinyújtotta a kezét [a méhen] kívülre, – ּוְלַאַחר ֶׁשָּקְׁשָרה ַעל ָידֹו ַהָּׁשִני – majd 
miután [a bába] rákötötte a fonalat, – ֶהֱחִזיָרּה – visszahúzta [a kezét a méhbe]. 

 

                                                 
116 4Mózes 11:25. 
117 Fentebb 25:24. 
118 Azaz 9 hónapra következett be. 
119 Azaz Támár esetében. 
120 Fentebb 25:24. 
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, בראשית לח(. ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ ,אֶמר ַמה ָּפַרְצָּת ָעֶלי ָּפֶרץַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוּתֹ 
 )כט

S történt, hogy midőn visszahúzta kezét, íme kijött a testvére, és ő szólt: 
„Miért törtél magadnak rést?” Ezért nevezték őt Párecnek. (1Mózes 
38:29.) 

 Miféle erővel törtél [:Jelentése] – ָחַזְקָּת ָעֶלי חֹוֶזק – .törtél [Miért] – ָּפַרְצּתָ 
[rést]?121 

 
 )ל, בראשית לח(. ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח ,ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָּׁשִני

Azután kijött testvére, akinek kezén volt a piros fonal és elnevezték 
Záráchnak. (1Mózes 38:30.) 

 – ַאְרַּבע ָידֹות ְּכתּובֹות ַּכאן – .akinek kezén volt a piros fonal – ֲאֶׁשר ַעל ָידֹו ַהָּׁשִני
A jád szó itt122 négyszer szerepel, – ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ֲחָרִמים ֶׁשָּמַעל ָעָכן – [és ez a négyes 
szám] megfelel az Áchán által elkövetett négy törvényszegésnek.123 – ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו – 
[Áchán] pedig [Zárách] leszármazottja volt. – ְוֵיׁש אֹוְמִרים – Mások meg azt mondják, 
 amelyet – ֶׁשָּלַקח – ,hogy annak a négy dolognak felel meg – ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ְדָבִרים –
elvett [magának Jerikó ostromakor], –  ֶַּדֶרת ִׁשְנָערא  – egy sineári köntöst, –  ּוְׁשֵּתי
ּוְלׁשֹון  – ,kétszáz sekel értékben – ֶׁשל ָמאַתִים ְׁשָקִלים – ,két tömb ezüstöt – ֲחִתיכֹות ֶּכֶסף
 .és egy aranyrudat. A [Midrás] Brésit rábából124 – ָזָהב

 A – ַעל ֵׁשם ְזִריַחת ַמְרִאית ַהָּׁשִני – .és elnevezték Záráchnak – ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח
piros fonal fényes125 színe miatt. 

 
ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים  ,ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה
 )א, בראשית לט(. ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה

Józsefet elvitték Egyiptomba és megvette őt az izmaelitáktól, akik 
odavitték, Potifár, a fáraó udvari tisztje, a testőrök kapitánya, egy 
egyiptomi férfiú. (1Mózes 39:1.) 

 A Szentírás ezen a] – חֹוֵזר ְלִעְנָין ִראׁשֹון – ...Józsefet elvitték – ְויֹוֵסף הּוַרד
helyen] visszatér az elbeszélés korábbi fonalához, –  ֶֹאָּלא ֶׁשִהְפִסיק ּבו – mivel csupán 
azért szakította félbe azt, – ְּכֵדי ִלְסמֹו ְיִריָדתֹו ֶׁשל ְיהּוָדה – hogy összekösse Jehuda 

                                                 
121 Magyarán: honnan volt erőd? 
122 A 28-30. versben. 
123 Lásd Jósuá 7. fej. 
124 85:14. 
 .fényes v. fénylő :(zárách) ָזַרח 125
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rangvesztését – ִלְמִכיָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף – József eladásával, –  ַרלֹומ  – rámutatva, –  ֶֹׁשִּבְׁשִבילו 
– hogy miatta [József miatt] –  ֹהֹוִרידּוהּו ִמְּגֻדָּלתו – fokozták le vezető rangjából. – ְועֹוד 
– Valamint, – ְּכֵדי ִלְסמֹו – hogy összekösse – ַמֲעֵׂשה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ּפֹוִטיַפר – a Potifár fele-
ségéről szóló leírást – ְלַמֲעֵׂשה ָתָמר – a Támárról szóló leírással, –  ַר ְללֹומ  – 
rámutatva, – ַמה ּזֹו ְלֵׁשם ָׁשַמִים – hogy amiképpen ez [Támár] is tiszta indítékokkal 
[cselekedett], –  ַֹאף זו – úgy az [Potifár felesége] is – ְלֵׁשם ָׁשַמִים – tiszta indítékokkal 
cselekedett, – ֶׁשָרֲאָתה ָּבִאְצְטרֹולֹוִגין ֶׁשָּלּה – [ugyanis] asztrológiai számításai 
megmutatták számára, – ֶׁשֲעִתיָדה ְלַהֲעִמיד ָּבִנים ִמֶּמּנּו – hogy gyermekei fognak 
származni tőle [Józseftől], – ְוֵאיָנּה יֹוַדַעת ִאם ִמֶּמָּנה – csak azt nem tudta [pontosan], 
hogy az ő tőle lesz-e – ִאם ִמִּבָּתּה – vagy leányától.126 

 
 )ב, בראשית לט(. ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי ,ַוְיִהי ְיֹהָוה ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליחַ 

És az Örökkévaló Józseffel volt és ő szerencsés ember lett, urának, az 
egyiptominak házában lakott. (1Mózes 39:2.) 

 
 )ג, בראשית לט(. ְוֹכל ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ְיֹהָוה ַמְצִליַח ְּבָידוֹ  ,ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ְיֹהָוה ִאּתוֹ 

És ura látta, hogy az Örökkévaló vele van és hogy az Örökkévaló 
mindent, amit cselekszik, sikeressé tesz az ő kezében. (1Mózes 39:3.) 

ִאּתוֹ ' ִּכי ה  – hogy az Örökkévaló vele van. – ֵׁשם ָׁשַמִים ָׁשגּור ְּבִפיו – Gyakorta 
emlegette az Örökkévaló Nevét. 

 
 )ד, בראשית לט(. ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָידוֹ  ,ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת ֹאתוֹ 

És József kegyességet talált az ő szemében, vele szolgáltatta ki magát, 
háza fölé rendelte, és mindenét kezére bízta. (1Mózes 39:4.) 

ָחֵסר  – ,Ez egy rövidített kifejezés – ֲהֵרי ָלׁשֹון ָקָצר – .és mindenét – ְוָכל ֶיׁש לוֹ 
 .amelyből hiányzik az áser [„amije”]127 – ֲאֶׁשר

 
ַוְיִהי  ,ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַוְיָבֶר ְיֹהָוה ֶאת ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף

 )ה, בראשית לט(. ִּבְרַּכת ְיֹהָוה ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה

És történt, hogy amióta háza és minden vagyona felügyelőjévé rendelte, 
megáldotta az Örökkévaló József kedvéért az egyiptomi házát, az 
Örökkévaló áldása volt mindenen, ami az övé volt a házában és a 
mezőn. (1Mózes 39:5.) 
                                                 
126 Hiszen József később elvette feleségül Potifár feleségének leányát. Lásd Rási 1Mózes 

41:45. 
127 A szövegrészlet ugyanis szó szerint úgy hangzik: „mindenét [amije] volt”. 
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א  ַוְיִהי יֹוֵסף  ,ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכלַוַּיֲעֹזב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף ְו

 )ו, בראשית לט(. ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה

És Józsefre bízta mindenét, és semmire sem volt gondja mellette, csakis 
a kenyérre, amit evett. És József szép alakú és szép arcú volt. (1Mózes 
39:6.) 

א ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה א ָהָיה נֹוֵתן ִלּבֹו  – .nem gondolt mellette semmivel – ְו
 .Semmire sem volt gondja [:Jelentése] – ִלְכלּום

 Ez egy a feleségére tett – ִהיא ִאְׁשּתוֹ  – .csakis a kenyérrel – ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם
utalás, –  ֶּבר ְּבָלׁשֹון ְנִקָּיהֶאָּלא ֶׁשִּד  – csak eufemisztikusan kifejezve.128 

ֵּכיָון ֶׁשָרָאה  – .És József szép alakú és szép arcú volt... – ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר
 elkezdett – ִהְתִחיל אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה – ,Miután vezetőként tekintett magára – ַעְצמֹו מֹוֵׁשל
enni és inni –  ָֹערו  Azt – ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – .és fodorította a haját – ּוְמַסְלֵסל ִּבֹשְ
mondta erre az Örökkévaló: – ָאִבי ִמְתַאֵּבל – „Atyád gyászol, – ָעֶר  – ְוַאָּתה ְמַסלֵסל ִּבֹשְ
és te a hajadat fodorítod? – ֲאִני ְמָגֶרה ְב ֶאת ַהּדֹוב – Akkor hát rád uszítom a medvét 
[Potifár feleségét]!” – ִמָּיד – Ezért is olvashatjuk rögtön:  

 
בראשית (. ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי ,ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף

 )ז, לט

És történt e dolgok után, rávetette urának felesége a szemeit Józsefre és 
mondta: Hálj velem. (1Mózes 39:7.) 

 urának felesége [,És történt e dolgok után]„ – ַוִּתָשא ֵאֶׁשת ֲאדֹוָניו ְוגֹוֵמר
szemet vetett Józsefre...”, – ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַאַחר ָסמּו – és mindenütt, ahol a 
Szentírás a „dolgok után” kifejezést használja, az mintegy utalás az előbb leírtakra. 

 
א ָיַדע ִאִּתי ַמה ַּבָּבִית . ְוֹכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָיִדי ,ַוְיָמֵאן ַוֹּיאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאֹדָניו ֵהן ֲאֹדִני 

 )ח, בראשית לט(

De ő visszautasította és azt mondta ura feleségének: „Íme, az én uram 
nem gondol mellettem semmivel a házban, és amije van, mindent a 
kezembe adott. (1Mózes 39:8.) 

 
א ָחַׂש ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם אֹוָת ַּבֲאֶׁשר ַאְּת ִאְׁשּתוֹ  ְוֵאי  ,ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני ְו

ִהים  )ט, בראשית לט(. ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ְוָחָטאִתי ֵלא

                                                 
128 Rási ezt Józsefnek a következő kijelentéséből vezeti le: „és nem vont meg tőlem semmit, 

csakis téged, mert te a felesége vagy” (9. vers). 
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Ő nem nagyobb ebben a házban nálamnál, és nem vont meg tőlem 
semmit, csakis téged, mert te a felesége vagy; hogy tenném tehát e nagy 
gonoszságot és vétkeznék Isten ellen”. (1Mózes 39:9.) 

ִהים  Noé – ְּבֵני ֹנַח ִנְצַטּוּו – és vétkeznék Isten ellen.129 – ְוָחָטאִתי ֵלא
leszármazottainak megparancsolta [az Örökkévaló], – ַעל ָהֲעָריֹות – [hogy 
tartózkodjanak] a paráznaságtól. 

 
א ָׁשַמע ֵאֶליהָ  ,ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום  )י, בראשית לט(. ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ִעָּמּה ְו

És történt, hogy midőn Józsefhez nap nap után beszélt, ő mégsem 
hallgatott reá, hogy háljon nála, hogy vele legyen. (1Mózes 39:10.) 

א ַתְׁשִמיׁש – hogy háljon nála.130 – ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה  Akár anélkül is, hogy – ֲאִפּלּו ְּב
közösülne vele. 

 Az Eljövendő Világban, [a – ָלעֹוָלם ַהָּבא – .hogy vele legyen – ִלְהיֹות ִעָּמּה
pokolban]. 

 
שית ברא(. ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית ,ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ַוָּיֹבא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתוֹ 

 )יא, לט

Egy napon az történt, hogy bement [József] a házba, a munkáját végezni, 
és nem volt senki a ház emberei közül ott a házban. (1Mózes 39:11.) 

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע  – ,Vagyis – ְּכלֹוַמר – ...Egy napon az történt – ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה
ֹום ְמיָֻחדי  – mikor elérkezett egy különleges nap, – יֹום ְצחֹוק – egy víg nap, –  יֹום ֵאיד

ֲעבֹוָדה ָזָרהֶׁשָהְלכּו ֻּכָּלם ְלֵבית  – ,egy egyiptomi ünnepnap – ֶׁשָּלֶהם  – amikor mindenki a 
bálványok házába ment, – ָאְמָרה – azt mondta ő [Potifár felesége]: – ֵאין ִלי יֹום ָהגּון – 
nincs nekem jobb napom, – ְלִהָּזֵקק ְליֹוֵסף – hogy Józsefhez forduljak, – ְּכַהּיֹום ַהֶּזה – 
mint a mai nap, – ָאְמָרה ָלֶהם – ezért így szólt hozzájuk: – חֹוָלה ֲאִני – „Beteg vagyok – 
 .”és nem tudok elmenni – ְוֵאיִני ְיכֹוָלה ֵליֵל

 Ráv és Smuél – ַרב ּוְׁשמּוֵאל – .hogy elvégezze munkáját – ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתוֹ 
[vitatkoznak azon, hogy ez mit jelent]: – ַחד ָאַמר ְמַלאְכּתֹו ַמָּמׁש – Egyikük azt mondja, 
hogy ez valóban [szó szerint] a munkáját [jelenti], – ְוַחד ָאַמר – másikuk viszont azt 
mondja, – ַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו ִעָּמּה – hogy [József] ki akarta elégíteni az asszonnyal a [nemi] 
vágyát, – ֶאָּלא ֶׁשִּנְרֵאית לֹו ְּדמּות ְּדיּוְקנֹו ֶׁשל ָאִביו ְוכּו'  – ám akkor megjelent előtte atyja 
képe, stb.,131 –  ֶַּסֶכת סֹוָטהִּכְדִאיָתא ְּבמ  – ahogyan az a Szotá traktátusban132 kifejtésre 
kerül. 
                                                 
129 De hisz a Tórát (annak tilalmaival együtt) ekkor még nem adta át az Örökkévaló! 
130 A hetedik versben az asszony az ִעִּמי (imi) – „velem” – szót használta, ebben a versben 

viszont az  ֶאְצָלּה (eclá) – „nála” – szó szerepel. 
131 Ami megerősítette Józsefet azon elhatározásában, hogy ellenáll az asszonynak. 
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 )יב, בראשית לט(. ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ,ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִׁשְכָבה ִעִּמי

És a nő megragadta őt köntösénél fogva, mondván: „Hálj velem!” De ő 
ott hagyta köntösét annak kezében, elmenekült és kiment az utcára. 
(1Mózes 39:12.) 

 
  )יג, בראשית לט(. ַוָּיָנס ַהחּוָצה ,ַוְיִהי ִּכְראֹוָתּה ִּכי ָעַזב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה

És történt, hogy midőn látta, hogy ott hagyta kezében a ruháját és 
elmenekült az utcára, (1Mózes 39:13.) 

 
ָּבא ֵאַלי ִלְׁשַּכב  ,ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה ַוֹּתאֶמר ָלֶהם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק ָּבנּו

 )יד, בראשית לט(. ִעִּמי ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול

...hívta házának embereit és szólt hozzájuk, mondván: „Nézzétek, egy 
héber embert hozott hozzánk, hogy csúfot űzzön velünk; bejött hozzám, 
hogy velem háljon, és én hangosan kiáltottam. (1Mózes 39:14.) 

ֲהֵרי ֶזה  – .Nézzétek, [egy héber embert] hozott hozzánk – ְראּו ֵהִביא ָלנּו
א ֵפַרׁש  – ”,hozott hozzánk …„ – ֵהִביא ָלנּו – .Ez egy rövidített kijelentés – ְלׁשֹון ְקָצָרה ְו
 Voltaképpen] – ְוַעל ַּבֲעָלּה אֹוֶמֶרת ֵּכן – .de nincs tisztázva, ki hozta [Józsefet] – ִמי ֱהִביאוֹ 
persze] a férjére utalt. 

 aki a folyó túloldaláról származik.133 [,Olyasvalaki] – ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר – .héber – ִעְבִרי
 .aki Éver leszármazottja [,Ezenkívül még olyasvalakire is értendő] – ִמְּבֵני ֵעֶבר –

 
 )טו, בראשית לט(. ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה ,ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו ִּכי ֲהִריֹמִתי קֹוִלי ָוֶאְקָרא

És történt, hogy midőn hallotta, hogy fölemelem hangomat és kiáltok, 
otthagyta ruháját nálam, elmenekült és kiment az utcára.” (1Mózes 
39:15.) 

 
 )טז, בראשית לט(. ַעד ּבֹוא ֲאֹדָניו ֶאל ֵּביתוֹ  ,ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה

És magánál tartotta ruháját, míg ura hazajött. (1Mózes 39:16.) 

 .József [ura] – ֶׁשל יֹוֵסף – .ura – ֲאֹדָניו
 

                                                                                                                                      
132 36b. 
133 Ábrahám eredetileg az Eufrátesz folyó túloldaláról jött. Lásd Jósuá 24:3. 
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בראשית (. ָּבא ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי ,ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר
 )יז, לט

És szólt hozzá ezekkel a szavakkal, mondván: „Bejött hozzám a héber 
szolga, akit te hoztál hozzánk, hogy csúfot űzzön velem; (1Mózes 39:17.) 

 ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי – ,Hogy flörtöljön velem – ְלַצֶחק ִּבי – Bejött hozzám.134 – ָּבא ֵאַלי
– a héber szolga, – ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו – akit te hoztál hozzánk. 

 
 )יח, בראשית לט(. ַוַּיֲעֹזב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה ,ִלי ָוֶאְקָראַוְיִהי ַּכֲהִריִמי קוֹ 

...és történt, hogy midőn fölemeltem hangomat és kiáltottam, itthagyta 
ruháját nálam és elmenekült az utcára.” (1Mózes 39:18.) 

 
ַוִּיַחר  ,ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאֹמר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּד ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ֶאת ִּדְבֵרי ִאְׁשּתוֹ 

 )יט, בראשית לט(. ַאּפוֹ 

És történt, hogy amint ura meghallotta felesége szavait, amiket hozzá 
szólt, mondván: „Ilyen dolgokat tett velem a te szolgád”, – haragra 
lobbant. (1Mózes 39:19.) 

ִּבְׁשַעת ַתְׁשִמיׁש ָאְמָרה לֹו  – .amint ura meghallotta, stb – ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ֲאֹדָניו ְוגֹוֵמר
 :Ezt mondta – ְוֶזהּו ֶׁשָאְמָרה – .Ezt szeretkezés közben mesélte el neki az asszony – ֵּכן
 ”.Ezek azok a dolgok, amelyeket a szolgád tett velem„ – ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּד –
 intim dolgokat, mint amilyenek ezek is.135 [Azaz] – ִעְנְיֵני ַתְׁשִמיׁש ָּכֵאֶּלה –

 
ִהי ָׁשם ַויְ  ,ַוִּיַּקח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום ֲאֶׁשר אסורי ֲאִסיֵרי ַהֶּמֶל ֲאסּוִרים

 )כ, בראשית לט(. ְּבֵבית ַהֹּסַהר

És József ura vette őt és börtönbe vetette, arra a helyre, ahol a király 
foglyai fogva voltak; és ő ott volt a börtönben. (1Mózes 39:20.) 

 
 )כא, בראשית לט(. ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ,ַוְיִהי ְיֹהָוה ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד

De az Örökkévaló Józseffel volt, kegyes volt hozzá és kegyességet adott 
számára a börtön őre szemében. (1Mózes 39:21.) 

                                                 
134 A vers szórendje:  ֶק ִּביֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצח  (áser hévétá lánu löcáchek bi) [„akit hoztál 

hozzánk, hogy csúfot űzzön velem”] nem egyértelmű, hiszen ez alapján úgy fest, 
mintha Potifár azért vitte volna házába Józsefet, hogy csúfot űzzön a feleségéből, 
holott nyilvánvaló, hogy nem erről van szó. Rási tehát az egyértelműség kedvéért 
helyesbít a szórenden. 

135 Demonstrálva férjének azokat a dolgokat. 
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 S – ֶׁשָהָיה ְמֻקָּבל ְלָכל רֹוָאיו – .és kegyességet adott számára – ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד
így mindenki megkedvelte, aki látta őt; – ְלׁשֹון – olyan értelemben, mint: –  ַּכָּלה ָנָאה
 a [amely szövegrész] – ֶׁשַבִּמְׁשָנה – ”,Egy szép és megnyerő menyasszony„ – ַוֲחסּוָדה
Misnában [található].136 

 
ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ָׁשם הּוא  ,ִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהֹּסַהרַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר ְּבַיד יֹוֵסף ֵאת ָּכל ָהֲאִסי

 )כב, בראשית לט(. ָהָיה ֹעֶׂשה

És a börtön őre József kezébe adta mind a foglyokat, kik a börtönben 
voltak, és minden, ami ott történt, ő általa történt. (1Mózes 39:22.) 

 – :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .ő általa történt – הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה
 .az ő parancsára történt – ְּבֵמיְמֵריּה ֲהָוה ִמְתֲעֵביד

 
. ַוֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ְיֹהָוה ַמְצִליחַ  ,ֵאין ַׂשר ֵּבית ַהֹּסַהר ֹרֶאה ֶאת ָּכל ְמאּוָמה ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ְיֹהָוה ִאּתוֹ 

 )כג, לטבראשית (

A börtön őre nem nézett semminek utána, ami az ő kezére volt bízva, 
mert az Örökkévaló vele volt, s amit cselekedett, az Örökkévaló 
sikeressé tette. (1Mózes 39:23.) 

ִאּתוֹ ' ַּבֲאֶׁשר ה  – mert az Örökkévaló vele volt. – ִאּתוֹ ' ִּבְׁשִביל ֶׁשה  – [Ez azt 
jelenti:] mert az Örökkévaló vele volt. 

 
. ַלֲאֹדֵניֶהם ְלֶמֶל ִמְצָרִים ,ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶל ִמְצַרִים ְוָהֹאֶפה

 )א, בראשית מ(

Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere 
vétkeztek uruk, az egyiptomi király ellen. (1Mózes 40:1.) 

 – ְלִפי ֶׁשִהְרִּגיָלה אֹוָתּה ֲארּוָרה ֶאת ַהַּצִּדיק – ...Ezek után történt – ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
Mivel az átkozott [Potifár felesége] a cádikról [Józsefről] állandóan, –  ְֹּבִפי ֻכָּלם ְלַדֵּבר ּבו 

ְגנּותוֹ לִ וְ   – mindenki előtt csúnyán pletykált – ֵהִביא ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא סּוְרָחָנם ֶׁשל ֵאּלּו – 
hozta az Örökkévaló ezeket a bűnösöket [a pohárnokot és a sütőmestert], –  ֶׁשִּיְפנּו
א ֵאָליו – hogy rájuk fordítsák tekintetüket [az emberek] – ֲאֵליֶהם  és ne őrá – ְו
[Józsefre]. – ְועֹוד – Továbbá – ֶׁשָּתבֹוא ָהְרָוָחה ַלַּצִּדיק ַעל ְיֵדיֶהם – hogy általuk jöjjön meg-
könnyebbülés a cádiknak. 

 légy – ִנְמָצא ְזבּוב ְּבַפְייֵלי ּפֹוִטיִרין ֶׁשּלוֹ  – Az egyiknél – ֶזה – ...vétkeztek... – ָחְטאּו
került a királyi fűszeres serlegbe, – ְוֶזה – a másiknál –  ִֹנְמָצא ְצרֹור ִּבְגלּוְסִקין ֶׁשּלו – kavics 
a süteménybe. 

                                                 
136 Kötubot 17a. 
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ְוֵאין ְלׁשֹון  – .A király kenyerének [sütője] – ֶאת ַּפת ַהֶמֶל – .és sütője – ְוָהֹאֶפה
ּוְבַלַעז  – .A áfijá [„sütés”] kifejezés kizárólag a kenyérre vonatkozik – ֲאִפָּיה ֶאָּלא ְּבַפת
ר"ּפישטו  – Ófranciául pestor [pék]. 

 
 )ב, בראשית מ(. ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפים ,ַוִּיְקֹצף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו

És a fáraó megharagudott két udvari tisztjére, a főpohárnokra és a 
fősütőre. (1Mózes 40:2.) 

 
, בראשית מ(. ְמקֹום ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם ,ַוִּיֵּתן ֹאָתם ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאל ֵּבית ַהֹּסַהר

 )ג

És őrizetbe adta őket a testőrök kapitányának házába, a börtönbe, oda, 
ahol József fogva volt. (1Mózes 40:3.) 

 
 )ד, בראשית מ(. ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר ,ַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת יֹוֵסף ִאָּתם ַוְיָׁשֶרת ֹאָתם

A testőrparancsnok Józsefet rendelte ki, és ő kiszolgálta őket; és ezek 
napokig őrizetben voltak. (1Mózes 40:4.) 

ם ֶאת יֹוֵסףַוִּיְפֹקד ַׂשר ַהַּטָּבִחי  – A testőrparancsnok Józsefet rendelte ki... – 
 .hogy velük legyen – ִלְהיֹות ִאָּתם

 12 – ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש – .napokig őrizetben voltak... – ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר
hónapon keresztül [ahogy tanulhattuk Rási korábbi magyarázatából:137 a „nap” szó 
azt is jelentheti, hogy „év”]. 

 
מוֹ  מֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח ַהַּמְׁשֶקה ְוָהֹאֶפה ֲאֶׁשר ְלֶמֶל  ,ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲח

 )ה, בראשית מ(. ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים ְּבֵבית ַהֹּסַהר

És álmodtak álmokat, mindketten, mindegyik a maga álmát ugyanazon 
éjjel, mindegyik álmának jelentése szerint: Egyiptom királyának 
pohárnoka és sütőmestere, akik fogva voltak a börtönben. (1Mózes 40:5.) 

ֵניֶהם ַוַּיְחְלמּו ְׁש  – ...És álmodtak álmokat, mindketten – ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם
 ez az egyszerű – ֶזהּו ְּפׁשּוטוֹ  – ,Mindketten álmodták a saját álmukat – ֲחלֹום
értelmezés. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A Midrás magyarázata szerint azonban: – ָּכל ֶאָחד – 
mindkettő – ָחַלם ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם – két dolgot álmodott; –  ֶֹׁשָחַלם ֶאת ֲחלֹומו – megálmodta 
a saját álmát, –  ֹּוִפְתרֹון ֲחֵברו – és a társa álmának megfejtését, – ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר – ezért 

                                                 
137 Uo. 24:55. 
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van írva:138 – ַוַּיְרא ַׂשר ָהאֹוִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר – „És látta a sütőmester, hogy jó megfejtést 
adott [József a pohárnoknak]”139. 

ִפְתרֹון ֲחלֹומוֹ ִאיׁש ּכְ   – mindegyik álmának jelentése szerint. –  ָּכל ֶאָחד ָחַלם
 ami egybehangzott álmuk – ַהּדֹוֶמה ְלִפְתרֹון – ,Mindketten olyasmit álmodtak – ֲחלֹום
megfejtésével, – ֶהָעִתיד ָלֹבא ֲעֵליֶהם – [vagyis azzal,] ami végül kijutott nekik. 

 
 )ו, בראשית מ(. ַוַּיְרא ֹאָתם ְוִהָּנם ֹזֲעִפים ,ֹבא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַּבֹּבֶקרַוּיָ 

És József belépett hozzájuk reggel és látta őket, hogy kedvetlenek. 
(1Mózes 40:6.) 

 mint [a – ְּכמֹו ַסר ְוָזֵעף – ,szomorúak [Azaz] – ֲעֵצִבים – .kedvetlenek – ֹזֲעִפים
vözáéf] a „elkeseredve és haragosan”140 – ֶאָּׂשא' ַזַעף ה  – [vagy a zááf a] „Az 
Örökkévaló haragját kell hordoznom”141 [szövegrészekben]. 

 
. ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום ,ַוִּיְׁשַאל ֶאת ְסִריֵסי ַפְרֹעה ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר

 )ז, בראשית מ(

És megkérdete a fáraó udvari tisztjeit, kik vele voltak ura házának 
őrizetében: „Miért vagytok oly szomorúak ma?” (1Mózes 40:7.) 

 
ִהים ִּפְתֹרִנים ַסְּפרּו ָנא  ,ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתוֹ  ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ֲהלֹוא ֵלא

 )ח, בראשית מ(. ילִ 

Ők mondták neki: „Álmot álmodtunk és nincs, aki megfejtse”. És József 
szólt hozzájuk: „Nem Istennél van a megfejtés? Beszéljétek el nekem”. 
(1Mózes 40:8.) 

 
מֹו ְליֹוֵסף  )ט, בראשית מ(. ה ֶגֶפן ְלָפָניַוֹּיאֶמר לֹו ַּבֲחלֹוִמי ְוִהּנֵ  ,ַוְיַסֵּפר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת ֲח

És a főpohárnok elbeszélte álmát Józsefnek és azt mondta neki: 
„Álmomban egy szőlőtő volt előttem. (1Mózes 40:9.) 

 
ָׁשה ָׂשִריִגם ֶתיָה ֲעָנִבים ,ּוַבֶּגֶפן ְׁש  )י, ית מבראש(. ְוִהיא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכ

                                                 
138 Uo. 40:16. 
139 Hiszen ha nem így értelmezzük ezt, akkor honnan tudhatta volna a sütőmester, hogy 

József a jó megfejtést adta a pohárnoknak. 
140 1Királyok 20:43. 
141 Michá 7:9. 
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És a szőlőtőn három venyige, és amikor bimbózott, kihajtott a virága és 
fürtjei bogyókat érleltek, (1Mózes 40:10.) 

ץ"ְזמֹורֹות ֲאֻרּכֹות ֶׁשּקֹוִרין וידי – .venyige – ָׂשִריִגם  – Hosszú ágak, amelyeket 
ófranciául vediz-nek neveznek. 

תְוִהוא ְכֹפַרחַ   – és amikor bimbózott.142 – ּדֹוָמה ְלפֹוַרַחת – [Jelentése:] úgy tűnt, 
mintha bimbózott volna. 

א ְכֹפַרַחתיְוהִ   – és amikor bimbózott. – ִנְדָמה ִלי ַּבֲחלֹוִמי ְּכִאּלּו ִהיא ּפֹוַרַחת – [azaz] 
álmomban úgy tűnt, mintha virágzott volna, –  ח ָעְלָתה ִנָּצהְוַאַחר ַהֶּפַר  – és a bimbózást 
követően „kihajtott a virága,” – ְוַנֲעׂשּו ְסָמַדר – és kialakult rajta a 
gyümölcskezdemény, – ר ְּבַלַעז"אשפני  – ófranciául espanir, – ְוַאַחר ָּכ ִהְבִׁשילּו – utána 
pedig érett [szőlő] termett rajta. – ְפַרַחת ַאֵּפיַקת ַלְבְלִביןְוִהיא ַכד ַא  – [Onkelosz 
fordításában:] vöhi chád áfráchát ápékát lávlövin [„és amikor bimbózott, virágot 
hajtott”], – ַעד ַּכאן ַּתְרגּום ֶׁשל ּפֹוַרַחת – eddig tart a Tárgum a poráchát szóra.143 –  ֵנץ
ְּכִדְכִתיב ּוֹבֶסר ֹּגֵמל  – A néc [bimbóállapota] nagyobb, mint a perách-é,144 – ָּגדֹול ִמֶּפַרח
 és írva – ּוְכִתיב – amint írva van: „a nicá kifejlett szőlőszemmé érik,”145 – ִיְהֶיה ִנָּצה
van: – ַוֹּיֵצא ֶפַרח – „bimbót fakasztott,” – ַוֲהַדר ַוָּיֵצץ ִציץ – és [csak] ezt követően 
„virágot hozott.”146 

 
. ָוֶאַּקח ֶאת ָהֲעָנִבים ָוֶאְׂשַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ַּפְרֹעה ָוֶאֵּתן ֶאת ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה ,ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּבָיִדי

 )יא, בראשית מ(

...és a fáraó serlege kezemben volt, és fogtam a bogyókat s kipréseltem 
őket a fáraó serlegébe; és a serleget a fáraó kezébe adtam”. (1Mózes 
40:11.) 

 :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרּגּומֹו ַוֲעָצִרית – .kipréseltem – ָוֶאְׂשַחט
vöácárit.147 – ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – Ez a szó gyakran szerepel a Misnában.148 

 
ֶׁשת ָיִמים ֵהםׁשְ  ,ַוֹּיאֶמר לֹו יֹוֵסף ֶזה ִּפְתֹרנוֹ   )יב, בראשית מ(. ֶׁשת ַהָּׂשִרִגים ְׁש

                                                 
142 A כ prefixum jelentheti azt is, hogy „amikor” és azt is, hogy „mintha”. Itt az utóbbi 

jelentéssel bír. 
143 Vagyis a fentebbi mondattal Onkelosz csupán a ָּפֹרֶכת (poráchát) igét fordítja, a vers 

הָעְלָתה ִנּצָ   (áltá nicá) szövegrészét már nem. 
144 Azaz a ֵנץ (néc) állapot a ֶּפַרח (perách) állapotot követi. 
145 Jesájá 18:5. 
146 4Mózes 17:23. 
147 „és kipréseltem”. 
148 A Szentírásban viszont csupán ezen az egy helyen szerepel. 
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És József szólt hozzá: „Ez a megfejtése: a három venyige, három nap. 
(1Mózes 40:12.) 

ֶׁשת ָיִמים ֵהם ֶׁשת ָיִמים – .három nap – ְׁש  [A három venyige] – ִסיָמן ֵהם ְל ִלְׁש
három napot jelképez számodra. – ְוֵיׁש ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ַהְרֵּבה – Számos midrási 
értelmezése van [ezeknek a szavaknak]. 

 
ֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת ֹראֶׁש ַוֲהִׁשיְב ַעל ַּכֶּנ ְוָנַתָּת כֹוס ַּפְרֹעה ְּבָידֹו ַּכִּמְׁשָּפט  ,ְּבעֹוד ְׁש

 )יג, בראשית מ(. ַמְׁשֵקהּו ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהִייתָ 

Három nap múlva fölemeli a fáraó fejedet és visszahelyez állásodba és 
odaadod majd a fáraó serlegét kezébe, szokás szerint, mint amikor 
pohárnoka voltál. (1Mózes 40:13.) 

 A jiszá – ְלׁשֹון ֶחְׁשּבֹון – fölemeli a fáraó fejedet.149 – ִיָּׂשא ַּפְרֹעה ֶאת ֹרֹאֶש
kifejezés számolást jelent: – ְּכֶׁשִּיְפקֹוד ְׁשָאר ֲעָבָדיו – amikor számba veszi többi 
szolgáját, – ְלָׁשֵרת ְלָפָניו ַּבְּסֻעָּדה – hogy kiszolgálják őt egy lakoma alkalmával, –  ִיְמֶנה
 .téged is számba vesz közöttük – אֹוְת ִעָּמֶהם

 .tisztségedbe és rangodba [:Jelentése] – ָּבִסיס ֶׁשְּל ּומֹוָׁשֶב – .állásodba – ַּכֶּנ
 

ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן  ,ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּת ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָל ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד
 )יד, בראשית מ(. ֶּזהַהַּבִית הַ 

Hanem azután emlékezz meg rólam, ha jó sorod lesz, és, kérlek, 
gyakorolj irántam szeretetet; említs meg engem a fáraónál és vezess ki 
ebből a házból. (1Mózes 40:14.) 

ֶׁשר ִאם ְזַכְרַּתִני אֲ  – .Hanem azután emlékezz meg rólam – ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּת
 ֵמַאַחר ֶׁשִּייַטב ְל – ,akkor majd emlékezz meg rólam [A ki itt azt jelenti, hogy] – ִאְּת

– miután jóra fordult a sorod, – ְּכִפְתרֹוִני – [összhangban azzal,] ahogyan [álmodat] 
értelmeztem. 

ֵאין ָנא ֶאָּלא  – .és, kérlek, gyakorolj irántam szeretetet – ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד
 .A ná szó kérést, könyörgést fejez ki – ְלׁשֹון ַּבָּקָׁשה

 
א ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה ִּכי ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור ,ִּכי ֻגֹּנב ֻּגַּנְבִּתי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים  )טו, בראשית מ(. ְוַגם ֹּפה 

Mert elloptak engem a héberek országából, s itt sem követtem el 
semmit, hogy börtönbe vessenek”. (1Mózes 40:15.) 

 

                                                 
149 Ez a szó szerinti fordítás. 
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ָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי ַעל  ,ַוַּיְרא ַׂשר ָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ַוֹּיאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁש
 )טז, בראשית מ(. ֹראִׁשי

És midőn a fősütő látta, hogy jó megfejtést adott, szólt Józsefhez: 
„Nekem is volt álmom: három vesszőkosár fehér kenyér volt a fejemen. 
(1Mózes 40:16.) 

 Hántolt – ַסִּלים ֶׁשל ְנָצִרים ְקלּוִפים – .vesszőkosár [három] – ַסֵּלי חֹוִרי
fűzfavesszőből készült kosarak, –  ין חֹוִריןחֹוִר  – sok-sok lyukkal [az oldalukon]. – 
 – ,A mi országunkban elterjedt [az ilyenfajta kosár használata] – ּוִבְמקֹוֵמנּו ֵיׁש ַהְרֵּבה
ׂש"ְוֶדֶר מֹוְכֵרי ַּפת ִּכָּסִנין ֶׁשּקֹוִרין אובליד  – és szokása azoknak, akik lepényt – [ófranciául] 

obledes – árulnak, – ְלִתָּתם ְּבאֹוָתם ַסִּלים – ilyen kosarakba helyezni azokat. 
 

בראשית (. ְוָהעֹוף ֹאֵכל ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל ֹראִׁשי ,ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון ִמֹּכל ַמֲאַכל ַּפְרֹעה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה
 )יז, מ

A felső kosárban mindenféle étel, sütő műve volt a fáraó számára, és a 
madarak ették a kosárból a fejemen”. (1Mózes 40:17.) 

 
ֶׁשת ָיִמים ֵהם ,ַוַּיַען יֹוֵסף ַוֹּיאֶמר ֶזה ִּפְתֹרנוֹ  ֶׁשת ַהַּסִּלים ְׁש  )יח, בראשית מ(. ְׁש

József felelt és így szólt: „Ez a megfejtése: A három kosár, három nap. 
(1Mózes 40:18.) 

 
ֶׁשת ָיִמים ִיָּׂשא ַפְרֹעה ֶאת ֹראְׁש ֵמָעֶלי ְוָתָלה אֹוְת ַעל ֵעץ ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת ְּבָׂשְר  ,ְּבעֹוד ְׁש

 )יט, בראשית מ(. ֵמָעֶלי

Három nap múlva a fáraó fejedet számon veszi és felakasztat egy fára s 
a madarak eszik le rólad a húsod”. (1Mózes 40:19.) 

 
ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹראׁש ַׂשר ַהַּמְׁשִקים  ,ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרֹעה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה ְלָכל ֲעָבָדיו

 )כ, בראשית מ(. ְוֶאת ֹראׁש ַׂשר ָהֹאִפים ְּבתֹו ֲעָבָדיו

És történt a harmadik napon, a fáraó születése napján, hogy lakomát 
szerzett összes szolgáinak. Ekkor fölemelte a főpohárnok fejét és a 
fősütő fejét szolgái között. (1Mózes 40:20.) 

 jom huledet azt] – יֹום ֵליָדתוֹ  – .a fáraó születése napján – יֹום ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרֹעה
jelenti] születésnapja. –  לֹו יֹום ִּגּנּוְסָּיאְוקֹוִרין  – [görögül] Genesia-napnak nevezik. – 
 azért ez] – ְלִפי ֶׁשֵאין ַהָּוָלד נֹוָלד – :Ami pedig a huledet szóalakot illeti150 – ּוְלׁשֹון ֻהֶּלֶדת

                                                 
150 Amely  ִילִהְפע  (hif’il), azaz passzív alak. 
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használatos,] mert a gyermek nem születik meg, – ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים – hacsak nem 
segítik mások, – ֶׁשַהַחָּיה ְמַיֶּלֶדת ֶאת ָהִאָּׁשה – hiszen egy bába segített az asszonynak 
megszülni [gyermekét]. – ְוַעל ֵּכן ַהַחָּיה – Ezért van az, hogy a bábát – ִנְקֵראת ְמַיֶּלֶדת – 
möjáledet-nek – „megszültető” – nevezik. –  ְּביֹום הּוֶּלֶדת אֹוָתְוֵכן ּומֹוְלדֹוַתִי  – 
Hasonlóan:151 „a születésed: Amikor megszülettél,”152 – ְוֵכן ַאֲחֵרי ֻהַּכֵּבס ֶאת ַהֶּנַגע – 
vagy „miután megmosták153 a sebet,”154 – ֶׁשִּכּבּוסֹו ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים – mert mások által 
lett megtisztítva. 

ְמָנָאם  – Ekkor fölemelte [a főpohárnok] fejét, stb.155 – ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְוגֹוֵמר
ֶׁשָהָיה מֹוֶנה  – ,számba vette őket a többi szolgájával együtt [:Jelentése] – ִעם ְׁשָאר ֲעָבָדיו
 akik szolgálatára – ֶׁשְּיָׁשְרתּו לֹו ִּבְסֻעָּדתוֹ  – ,mert számba vette a szolgákat – ַהְמָׁשְרִתים
lesznek majd a lakománál, – ְוָזַכר ֶאת ֵאּלּו ְּבתֹוָכם – és e kettőt is említette közöttük. – 
 ugyanabban [az értelemben szerepel], mint a [A vájiszá et ros itt] – ְּכמֹו ְׂשאּו ֶאת ֹראׁש
szöu et ros156 [kifejezésben], – ְלׁשֹון ִמְנָין – [ahol] összeszámolást, számbavételt 
jelent. 

 
 )כא, בראשית מ(. ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס ַעל ַּכף ַּפְרֹעה ,ַוָּיֶׁשב ֶאת ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ַעל ַמְׁשֵקהּו

A főpohárnokot visszahelyezte főpohárnokságába, és ő a fáraó kezébe 
adta a serleget. (1Mózes 40:21.) 

 
 )כב, בראשית מ(. ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף ,הְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים ָּתלָ 

A fősütőt pedig felakasztatta, amint azt nekik József megfejtette. 
(1Mózes 40:22.) 

 
א ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו   )כג, בראשית מ(. ְו

De a főpohárnok nem emlékezett meg Józsefről, elfelejtette őt. (1Mózes 
40:23.) 

א ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים  – ּבֹו ַבּיֹום – ...De a főpohárnok nem emlékezett meg – ְו
aznap – ַוִּיְׁשָּכֵחהּו – ... elfelejtette őt – ְלַאַחר ִמַּכאן – azután.  

                                                 
151 Példák következnek a passzív-műveltető alak használatára. 
152 Jechezkél 16:4. 
 .(hukábész) ֻהַּכֵּבס 153
154 3Mózes 13:55. 
 ,szó szerint azt jelenti, hogy „fölemelte,” ám itt valójában számolásra (jiszá) ִּיָּׂשא 155

számbavételre utal. 
156 4Mózes 1:2. 
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וֹ נחוֹ ִּבְּט ִמְּפֵני ֶׁשָּתָלה ּבֹו יֹוֵסף  –  – Mivel József a főpohárnokban bízott –  ְֹלָזְכרו – 
hogy megemlékezik majd róla [és nem az Örökkévalóban] –  ֻהְזַקק ִלְהיֹות ָאסּור ְׁשֵּתי
 – ,ezért még két évig fogolynak kellett lennie [amíg a fáraó nem álmodott] – ָׁשִנים
ֶּגֶברַאְׁשֵרי הַ  – ahogy írva van:157 – ֶׁשֶּנֱאַמר  – „Boldog a férfi, – ִמְבַטחוֹ ' ֲאֶׁשר ָׂשם ה  – ki az 
Örökkévalót tette bizalmasává – א ָפָנה ֶאל ְרָהִבים  és nem fordult a – ְו
fennhéjázókhoz...”, – א ָבַטח ַעל ִמְצִרים  – ,vagyis nem bízik az egyiptomiakban – ְו
 akiket „fennhéjázóknak” neveznek.158 – ַהְּקרּוִיים ַרַהב

 
 

                                                 
157 Zsoltárok 40:5. 
158 Jesájá 30:7. 
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