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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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Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.) ִמֵּקץ ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• József fogságának akkor szakad vége, amikor a fáraó álmot lát, amelyben hét 
kövér tehenet felfal hét ösztövér tehén, hét szép, telt kalászt pedig elnyel hét 
aszott, vékony kalász. József megfejtése szerint az álom azt jelenti, hogy hét 
bőséges esztendőt az éhség hét szűk esztendeje fog követni, és azt tanácsolja a 
fáraónak, hogy a bőség éveiben halmoztasson fel gabonatartalékokat. A fáraó 
erre kinevezi Józsefet Egyiptom kormányzójává. József feleségül veszi 
Ászenátot, Potiferának, Ón papjának leányát, és két fia születik tőle: Menásse 
és Efrájim. (1Mózes 41:1–52.) 

• Az éhínség kiterjed az egész térségre, és egyedül Egyiptomban lehet élelmet 
szerezni. József tíz fivére Egyiptomba utazik, hogy gabonát vegyenek; a 
legifjabb, Benjámin, otthon marad, mert Jákob nem szeretné, hogy baja essék. 
József felismeri bátyjait, ők azonban nem ismernek rá öccsükre. József 
megvádolja őket, hogy kémkedni jöttek, és ragaszkodik hozzá, hogy hozzák el 
Benjámint is, ezzel igazolva, hogy valóban azok, akiknek mondják magukat, és 
Simont túszként visszatartja. Hazafelé tartván, a fivérek felfedezik, hogy a pénz, 
amelyet a gabonáért fizettek, rejtélyes módon visszakerült hozzájuk.   
 (1Mózes 41:53–42:28.) 

• Jákob csak azt követően egyezik bele Benjámin elküldésébe, hogy Jehuda 
személyes felelősséget vállal érte. Ezúttal József szívélyesen fogadja őket, 
szabadon engedi Simont, és ebédre invitálja őket házába. Ott belerejti 
varázserővel bíró ezüstserlegét Benjámin zsákjába. Miután a fivérek másnap reg-
gel elindulnak hazafelé, üldözőbe veszik őket, majd, miután átkutatják 
zsákjaikat, és megtalálják náluk a serleget, letartóztatják őket. József felajánlja, 
hogy szabadon ereszti mindnyájukat, csak Benjámint tartja vissza, hogy szolgája 
legyen. (1Mózes 42:29–44:17.) 

 
 )א, בראשית מא(. ּוַפְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ַהְיֹאר ,ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים

Történt két év múlva, hogy a fáraó álmodott: íme ott állt a folyó partján, 
(1Mózes 41:1.) 

 A mikéc szó úgy] – ְּכַתְרּגּומֹו ִמּסֹוף – .Történt két év múlva – ַוְיִהי ִמֵּקץ
értendő,] ahogyan Onkelosz fordítja: „A végén.1” – ְוָכל ְלׁשֹון ֵקץ סֹוף הּוא – A kéc szó 
minden formájában „vég”-et jelent. 

                                                 
1 Vagyis az eltelt két évnyi idő végén. 
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ר ְנָהרֹות ֵאיָנם ְקרּוִיין ְיאֹוִריםָּכל ְׁשָא – .a folyó partján – ַעל ַהְיאֹור  – Semelyik másik 
folyót nem nevezik jöor-nak, – חּוץ ִמִּנילּוס – kivéve a Nílust, –  ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ָהָאֶרץ ֲעׂשּוָיה
 ,mivel az egész ország2 mesterséges csatorna[hálózatból] áll – ְיאֹוִרים ְיאֹוִרים ִּביֵדי ָאָדם
 és feltölti őket – ּוַמְׁשָקה אֹוָתם – ,és a Nílus túlfolyik beléjük3 – ְוִנילּוס עֹוָלה ְּבתֹוָכם –
vízzel, – ְלִפי ֶׁשֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדין ְּבִמְצַרִים ָּתִדיר – mivel Egyiptomban nem esik 
rendszeresen az eső, – ִּכְׁשָאר ֲאָרצֹות – ahogyan más országokban. 

 
ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ּוְבִריֹאת ָּבָׂשר  )ב, בראשית מא(. ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו ,ְוִהֵּנה ִמן ַהְיֹאר ֹע

S íme a folyóból feljött hét tehén, szép alakúak és kövér húsúak, s 
legeltek a nádasban. (1Mózes 41:2.) 

 Ez szimbolizálja a – ִסיָמן הּוא ִליֵמי ֹׂשַבע – ...szép alakúak... – ְיפֹות ַמְרֶאה
bőségnek azt az időszakát, –  ֶֹׁשַהְּבִרּיֹות ִנְראֹות ָיפֹות זֹו ָלזו – amikor az emberek szépnek 
tűnnek egymás szemében, – ֶׁשֵאין ֵעין ְּבִרָּיה ָצָרה ַּבֲחֶבְרָּתּה – mert senki sem irigykedik a 
másikra. 

ק ְּבַלַעז"מריש – .A tónál [található nádban] – ַּבֲאַגם – .a nádasban... – ָּבָאחּו  – 
Ófranciául: maresc. – ְּכמֹו ִיְׂשֶגא ָאחּו – Mint [a következő versben]: „Megnő-e a 
nád?”.4 

 
ַוַּתֲעֹמְדָנה ֵאֶצל  ,עֹות ַמְרֶאה ְוַדּקֹות ָּבָׂשרְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן ַהְיֹאר רָ 

 )ג, בראשית מא(. ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר

S íme jött utánuk másik hét tehén a folyamból, rút alakúak és vékony 
húsúak, és megállottak az ott levő tehenek mellett a folyó partján. 
(1Mózes 41:3.) 

ֹות ָּבָׂשרְוַדּק  – és vékony húsúak. – ש ְּבַלַעז"טינב  – Ófranciául tenves, – ְלׁשֹון ַּדק 
– ami azt jelenti: sovány. 

 
ַוִּייַקץ  ,ַוֹּתאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת

 )ד, מאבראשית (. ַּפְרֹעה

És a rút alakú és vékony húsú tehenek megették a hét szép alakú és 
kövér tehenet. Erre a fáraó fölébredt. (1Mózes 41:4.) 

 hogy – ֶׁשְּתֵהא ָּכל ִׂשְמַחת ַהָּׂשָבע – ,Ez azt jelképezi – ִסיָמן – .megették – ַוֹּתאַכְלָנה
a bő esztendők minden öröme – ִנְׁשַּכַחת ִּביֵמי ָהָרָעב – feledésbe merül majd az 
éhínség éveiben.5 
                                                 
2 Ti. Egyiptom. 
3 Mármint ezekbe a csatornákba. 
4 Jób 8:11. 
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ם ֵׁשִנית  )ה, בראשית מא(. ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹעלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות ,ַוִּייָׁשן ַוַּיֲח

És elaludt és álmodott másodszor is; és íme, hét kalász terem egy 
száron, kövér és szép, (1Mózes 41:5.) 

ל ְּבַלַעז"טודי – .egy száron – ְּבָקֶנה ֶאָחד  – Ófranciául tudel. 
ש ְּבַלַעז"שיינ – .kövér – ְּבִריאֹות  – Ófranciául seines [egészséges]. 
 

 )ו, ראשית מאב(. ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהן ,ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ַּדּקֹות ּוְׁשדּוֹפת ָקִדים

...s íme, hét kalász, vékony és a keleti széltől elperzselt, nő utánuk. 
(1Mózes 41:6.) 

ש ְּבַלַעז"השליד – .elperzselt – ּוְׁשדּופֹות  – Ófranciául hasledes. – ְׁשִקיָפן ִקּדּום – 
[Onkelosz fordításában:] skifán kidum, – ֲחבּוטֹות – [azaz a keleti szél által] elvert. – 
 ugyanaz a gyökere, mint a máskof [ajtófélfa [A skifán szónak] – ְלׁשֹון ַמְׁשקֹוף
szónak]. – ֶהָחבּוט ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ַהֶּדֶלת – [Az ajtófélfát] folyton ütögeti az ajtó, –  ַהַּמָּכה
 .amely nekicsapódik – ָעָליו

 – ,egy keletről [fújó] szél [:Jelentése] – רּוַח ִמְזָרִחית – .a keleti széltől – ָקִדים
א"ֶׁשּקֹוִרין ביש  – amelyet [ófranciául] bise-nek neveznek. 

 
. ֹוםַוִּייַקץ ַּפְרֹעה ְוִהֵּנה ֲחל ,ַוִּתְבַלְעָנה ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות

  )ז, בראשית מא(

És a vékony kalászok elnyelték a hét kövér és telt kalászt. Erre a fáraó 
fölébredt, és íme, álom volt. (1Mózes 41:7.) 

ש ְּבַלַעז"שיינ – .kövér – ַהְּבִריאֹות  – Ófranciául seines [egészséges]. 
ה ִנְׁשַלם ֲחלֹום ָׁשֵלם ְלָפָניוְוִהּנֵ  – .és íme, álom volt – ְוִהֵּנה ֲחלֹום  – [Jelentése:] íme, 

egy egész álom teljesedett ki előtte,6 – ְוֻהְצַר ְלפֹוְתִרים – és [most] álomfejtőkre volt 
szüksége. 

 
ַוְיַסֵּפר ַּפְרֹעה  ,ָּכל ֲחָכֶמיהָ ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ֶאת ָּכל ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים ְוֶאת 

מֹו ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה  )ח, בראשית מא(. ָלֶהם ֶאת ֲח

Reggelre kelve, nyugtalankodott (vátipáem) a lelke, elküldött és 
összehivatta Egyiptomnak minden jövendőmondóját és bölcseit, és a 
fáraó elbeszélte nekik álmát, de nem volt senki, aki meg tudta volna 
fejteni azt a fáraónak. (1Mózes 41:8.) 

                                                                                                                                      
5 Lásd a 30. verset. 
6 Ellentétben az első álommal, amikor utána még újra elaludt. 
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 – ּוִמַּטְרָּפא רּוֵחיּה – ...nyugtalankodott (vátipáem) a lelke... – ַוִּתָּפֶעם רּוחוֹ 
[Onkelosz ezt így fordítja:] „vert volt a lelke”; –  ֲמֹוןְמַקְׁשֶקֶׁשת ְּבתֹוכֹו ְּכַפע  – úgy vert 
bensejében, mint egy harang (páámon)7.  

-Nabukodonzor [álmával] kapcsolatban [egy kicsit máskép – ּוִבְנבּוַכְדֶנַצר אֹוֵמר –
pen] ez áll: –  ַֹוִּתְתָּפֶעם רּוחו – „vátitpáem rucho” [kettőzött ת-val]: „Nyugtalan lett a 
lelke”.8 –  ֶָהיּו ָׁשםְלִפי ׁש  – Ennek oka pedig az, hogy [Nabukodonzor] – ְׁשֵּתי ְּפִעימֹות – 
két [dolog miatt] nyugtalankodott; – ִׁשְכַחת ַהֲחלֹום – amiatt, hogy elfelejtette az 
álmot, –  ְֹוַהֲעָלַמת ִּפְתרֹונו – és amiatt, hogy nem tudta a magyarázatát. 

-A „chár] – ַהֶּנֱחִרים ְּבִטיֵמי ֵמִתים – ...jövendőmondóját (chártumé)... – ַחְרֻטֵּמי
tumé” szóösszevonás abból, hogy] „hánecherim bötimé métim”, –  ֶׁשּׁשֹוֲאִלים
 a – ִטיֵמי ֵהן ֲעָצמֹות ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי – .akik kikérdezik [a halottak] csontjait [azaz] – ַּבֲעָצמֹות
timé ugyanis „csont”-ot jelent arámi nyelven. – ּוַבִּמְׁשָנה – Ez a Misnában is megjele-
nik: – ַּבִית ֶׁשהּוא ָמֵלא ִטְמָיא – „Egy ház mále timájá”9 – ָמֵלא ֲעָצמֹות – [azaz:] tele cson-
tokkal. 

 de nem volt senki, aki meg tudta volna fejteni... – ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה
azt a fáraónak.10 – ּפֹוְתִרים ָהיּו אֹוָתם – Voltak, akik megfejtették [az álmokat], –  ֲאָבל
א ְלַפְרֹעה  – de nem a fáraónak. – א ָהָיה קֹוָלן ִנְכָנס ְּבָאְזָניו  Hangjuk nem hatolt be – ֶׁש
[a fáraó] fülébe, [vagyis a fáraó számára elfogadhatatlan volt az, amit tőlük hallott,] 
א ָהָיה לֹו קֹוַרת רּוַח ְּבִפְתרֹוָנם –  .és álomfejtéseik nem hoztak számára megnyugvást – ְו
 ,Hét lányt fogsz nemzeni„ – ֶׁשַבע ָּבנֹות ַאָּתה מֹוִליד – :Ők azt mondták – ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים –
 ”.el is temeted [ezt] a hét lányt [majd] – ֶׁשַבע ָּבנֹות ַאָּתה קֹוֵבר –

 
 )ט, בראשית מא(. ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום ,ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת ַּפְרֹעה ֵלאֹמר

Ekkor szólt a főpohárnok a fáraóhoz, mondván: „Meg kell említenem 
vétkeimet ma. (1Mózes 41:9.) 

 
בראשית (. ַוִּיֵּתן ֹאִתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֹאִתי ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים ,ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו

  )י, מא

A fáraó megharagudott szolgáira és őrizetbe adott engem a testőrök 
kapitányának házába, engem és a fősütőt. (1Mózes 41:10.) 

 
מֹו ָחָלְמנּו ,ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד ֲאִני ָוהּוא  )יא, בראשית מא(. ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲח

                                                 
7 A vátipáem így nem más, mint a páámon – harangból képzett főnévi igenév. 
8 Dániel 2:1. 
9 Ohálot 17:3. 
10 Miért esik a hangsúly arra, hogy „a fáraónak”? 
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És álmodtunk álmot egy éjjel én és ő, mindegyik álmának jelentése 
szerint álmodott. (1Mózes 41:11.) 

ֲחלֹום ָהָראּוי  – .mindegyik álmának jelentése szerint – ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹומוֹ 
 olyan álmot, amely megfelelt annak az [:Jelentése] – ַלִּפְתרֹון ֶׁשִּנְפַּתר ָלנּו
értelmezésnek, –  ְֹודֹוֶמה לו – amelyet [végül] kaptunk. 

 
ֹמֵתינּוְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר ל מֹו ָּפָתר ,ֹו ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת ֲח . ִאיׁש ַּכֲח

 )יב, בראשית מא(

És volt ott velünk egy héber ifjú, szolgája a testőrök kapitányának, és mi 
elbeszéltük neki álmunkat, és ő megfejtette azt; mindegyikünknek az 
álma szerint fejtette meg azt. (1Mózes 41:12.) 

 Legyenek – ֲארּוִרים ָהְרָׁשִעים – ...egy héber ifjú, szolgája... – ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד
átkozottak a gonoszak, – ֶׁשֵאין טֹוָבָתם ְׁשֵלָמה – mert [még] a jó, amit tesznek, az is 
tökéletlen. – ַמְזִּכירֹו ִּבְלׁשֹון ִּבָּזיֹון – [Lám a főpohárnok is] lealacsonyító szavakkal 
beszél [Józsefről]. 

ְוֵאין ָראּוי  – ,ostoba [A kifejezéssel azt sugallja, hogy] – ׁשֹוֶטה – ...ifjú... – ַנַער
 .és nagyságra nem hivatott11 – ִלְגֻדָּלה

 .még a nyelvünket sem beszéli – ֲאִפּלּו ְלׁשֹוֵננּו ֵאינֹו ַמִּכיר – ...egy héber... – ִעְבִרי
 És Egyiptom törvényeiben meg – ְוָכתּוב ְּבִנּמּוֵסי ִמְצַרִים – ...szolgája... – ֶעֶבד

van írva, – ֶׁשֵאין ֶעֶבד מֹוֵל – hogy egy szolga sosem kormányozhat, –  א לֹוֵבׁש ִּבְגֵדי ְו
 .és nem járhat hercegi ruhákban – ָׂשִרים

 az – ְלִפי ַהֲחלֹום – ...mindegyikünknek az álma szerint... – ִאיׁש ַּכֲחלֹומוֹ 
álomnak megfelelően –  ְֹוָקרֹוב ְלִעְנָינו – és annak tartalmához illően. 

 
 )יג, בראשית מא(. ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה ,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה

És történt, hogy amint megfejtette nekünk, úgy is lett: engem 
visszahelyezett állásomba, és őt fölakasztatta.” (1Mózes 41:13.) 

 A] – ַּפְרֹעה ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה – .engem visszahelyezett állásomba – ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני
„visszahelyezett” ő-je] a fáraóra [utal], akit fentebb már említett [a főpohárnok], – 
 a fáraó megharagudott„ – ַּפְרֹעה ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו – :amint írva van – ְּכמֹו ֶׁשָאַמר
szolgáira.” – ֲהֵרי ִמְקָרא ְקַצר ָלׁשֹון – A vers rövidített nyelvezetet használ, –  א ֵפַרׁש ִמי ְו
 mivel nem határozza meg konkrétan, ki helyezte vissza [hivatalába a – ֵהִׁשיב
főpohárnokot], – ְלִפי ֶׁשֵאין ָצִרי ְלָפֵרׁש – ugyanis semmi szükség konkrét 
meghatározásra, – ִמי ֵהִׁשיב – [nevezetesen, hogy] ki volt az, aki visszahelyezte, 
[hiszen nyilvánvaló, hogy] – ִמי ֶׁשְּבָידֹו ְלָהִׁשיב – az volt, akinek hatalmában állt 

                                                 
11 Nyílvánvaló, hogy az akkor 30 éves Józsefet ifjúnak (legénynek, fickónak) nevezni csakis 

lealacsonyító szándékkal lehetett. 
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visszahelyezni [őt], – ְוהּוא ַפְרֹעה – vagyis a fáraó. – ְוֵכן ֶּדֶר ָּכל ִמְקָראֹות ְקָצִרים – 
Általában így van a rövidített versekkel, – ַעל ִמי ֶׁשָעָליו ַלֲעׂשֹות – amelyek 
olyasvalakiről szólnak, akinek hatalmában áll valamit megtenni, – ֵהם סֹוְתִמים ֶאת ַהָּדָבר 
– hogy homályosan fogalmaznak.12 

 
ָתיו ַוָּיֹבא ֶאל ַּפְרֹעה ,ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור . ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמ

 )יד, בראשית מא(

Erre elküldött a fáraó és hivatta Józsefet; és kihozták a börtönből, 
lenyiratkozott, ruhát váltott és bement a fáraóhoz. (1Mózes 41:14.) 

 ֶׁשהּוא ָעׂשּוי ְּכִמין ּגּוָמא – ,A börtönből13 – ִמן ֵּבית ַהּסֹוַהר – .a börtönből – ִמן ַהּבֹור
– mert úgy volt kialakítva, mint egyfajta verem. – ְוֵכן ָּכל ּבֹור ֶׁשַבִּמְקָרא – Hasonlóan, 
valahányszor a bor szó szerepel a Szentírásban, – ְלׁשֹון ּגּוָמא הּוא – az vermet jelent. 
 bor-nak– ָקרּוי ּבֹור – Még ha nincs is benne víz, akkor is – ְוַאף ִאם ֵאין ּבֹו ַמִים –
nevezik, – א ְּבַלַעז"פוש  – ófranciául fose. 

 .A király iránti tiszteletből – ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּמְלכּות – .lenyiratkozott – ַוְיַגַּלח
 

ַוֲאִני ָׁשַמְעִּתי ָעֶלי ֵלאֹמר ִּתְׁשַמע ֲחלֹום  ,ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתוֹ 
 )טו, בראשית מא(. ְפֹּתר ֹאתוֹ לִ 

És szólt a fáraó Józsefhez: „Álmot álmodtam és nincs, aki megfejtse, 
rólad pedig azt hallottam, hogy ha hallasz egy álmot, meg tudod 
fejteni.” (1Mózes 41:15.) 

 – .hogy ha hallasz egy álmot, meg tudod fejteni – ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹור ֹאתוֹ 
 s] – ִלְפּתֹור אֹותוֹ  – ,meghallgatod és megérted az álmot [:Jelentése] – ַּתֲאִזין ְוָתִבין ֲחלֹום
iy módon képessé válsz arra,] hogy megfejtsd azt. 

 megértést és [Ez a szó] – ְלׁשֹון ֲהָבָנה ְוַהֲאָזָנה – .hogy ha hallasz – ִּתְׁשַמע
meghallgatást jelent, – ְּכמֹו ׁשֹוֵמַע יֹוֵסף – akárcsak [a soméá a] „hogy József érti”14 – 
א ִתְׁשַמע ְלׁשֹונוֹ   amelynek nem érted nyelvét”15„ [vagy a tismá az] – ֲאֶׁשר 
[szövegrészekben]; – ש ְּבַלַעז"אנטנדרא  – ófranciául entendre. 

 
ִהים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעה ,ֹעה ֵלאֹמר ִּבְלָעָדיַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְר   )טז, בראשית מא(. ֱא

Felelt József a fáraónak, mondván: „Ez nem énbennem van, Isten ad 
majd jó feleletet a fáraónak”. (1Mózes 41:16.) 

                                                 
12 Azaz az ige alanyának azonosítását az olvasóra bízzák. 
13 A szövegben szó szerint az áll, hogy „a veremből”. 
14 Lentebb 42:23. 
15 5Mózes 28:49. 
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יֵאין ַהָחְכָמה ִמֶּׁשּלִ  – ...Ez nem énbennem van... – ִּבְלָעָדי  – A bölcsesség nem 
az enyém, – ִהים ַיֲעֶנה  Ő adja [Vagyis] – ִיֵּתן ֲעִנָיה ְּבִפי – .Isten ad majd feleletet – ֶאָּלא ֱא
majd a választ a számba, – ִלְׁשלֹום ַּפְרֹעה – amely a fáraó megelégedésére fog 
szolgálni. 

 
ִמי ִהְנִני ֹעֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיֹארּבַ  ,ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף  )יז, בראשית מא(. ֲח

És a fáraó szólt Józsefnek: „Álmomban a folyó partján álltam, (1Mózes 
41:17.) 

 
ת ֶׁשַבע ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר  )יח, בראשית מא(. ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו ,ְוִהֵּנה ִמן ַהְיֹאר ֹע

És íme, a folyóból feljött hét tehén, kövér húsú és szép alakú és legelt a 
nádasban. (1Mózes 41:18.) 

 
א ָרִאיִתי ָכֵהָּנה  ,ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ַּדּלֹות ְוָרעֹות ֹּתַאר ְמֹאד ְוַרּקֹות ָּבָׂשר

  )יט, בראשית מא(. ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֹרעַ 

És íme, feljött utánuk másik hét tehén, sovány, igen rút alakú és sovány 
húsú, nem láttam ilyen csúnyákat Egyiptom egész országában. (1Mózes 
41:19.) 

 mint [a dál – ְּכמֹו ַמּדּוַע ַאָּתה ָּכָכה ַּדל – ,Azaz vékony – ְּכחּוׁשֹות – .sovány – ַּדּלֹות
a] „Miért vagy olyan sovány?”16 [szövegrészben], – ְּדַאְמנֹון – az Ámnonról [szóló 
leírásban]. 

 A rákot minden – ָּכל ָלׁשֹון ַרּקֹות ֶׁשַּבִּמְקָרא – .és sovány húsú – ְוַרּקֹות ָּבָׂשר
formája, amely megjelenik a Szentírásban, – ַחְסֵרי ָבָׂשר – a hús hiányára [utal], – 

ש ְּבַלַעז"בלוש  – ófranciául bloses. 
 

 )כ, בראשית מא(. ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת ,ַוֹּתאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹות

És az ösztövér és rút tehenek megették az első hét kövér tehenet. 
(1Mózes 41:20.) 

 
א נֹוַדע ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶּבָנה ּוַמְרֵאיֶהן ַרע ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלהַוּתָ  . ָוִאיָקץ ,ֹבאָנה ֶאל ִקְרֶּבָנה ְו

 )כא, בראשית מא(

És mikor megették őket, nem lehetett látni rajtuk, hogy megették, mert 
csak oly rút alakúak voltak, mint azelőtt. Erre fölébredtem. (1Mózes 
41:21.) 
                                                 
16 2Sámuel 13:4. 
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ִמי ת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלֹאת ְוֹטבֹות ,ָוֵאֶרא ַּבֲח  )כב, בראשית מא(. ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹע

És láttam álmomban: íme, hét kalász terem egy száron, telt és szép. 
(1Mózes 41:22.) 

 
 )כג, בראשית מא(. ֹצְמחֹות ַאֲחֵריֶהם ,ֻדפֹות ָקִדיםְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצנֻמֹות ַּדּקֹות ׁשְ 

De íme, hét kalász, aszott, vékony, a keleti széltől elperzselt, nő utánuk. 
(1Mózes 41:23.) 

 .cunmá arámi nyelven azt jelenti: kő – צּוְנָמא ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי ֶסַלע – .aszott – ְצנֻמֹות
ץ ְּבִלי ִלְחלּוחַ ֲהֵרי ֵהן ְּכעֵ  –  – Olyanok akár a fa nedvesség nélkül, – ְוָקׁשֹות ַּכֶּסַלע – és 
kemények, akár a kő. – ְוַתְרגּומֹו ָנָצן ָלְקָין – Onkelosz fordításában: nácán lákján, – 
ְלִפי  – ,nincs bennük semmi, csupán a [külső mag]burok [azaz] – ָנָצן ֵאין ָּבֶהן ֶאָּלא ַהֵּנץ
 .mert nincsen bennük mag – ֶׁשִּנְתרֹוְקנּו ִמן ַהֶּזַרע

 
ָ ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדֹּקת ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטבֹות . ָוֹאַמר ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד ִלי ,ַוִּתְבַלְען

 )כד, בראשית מא(

És a vékony kalászok elnyelték a hét szép kalászt. Elmondtam az 
írástudóknak, de nincs, aki megmagyarázza nekem. (1Mózes 41:24.) 

 
ִהים ֹעֶׂשה ִהִּגיד ְלַפְרֹעה ,ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ַּפְרֹעה ֲחלֹום ַּפְרֹעה ֶאָחד הּוא בראשית (. ֵאת ֲאֶׁשר ָהֱא

 )כה, מא

És József mondta a fáraónak: „A fáraó álma egy; amit Isten tenni akar, 
azt jelentette ki a fáraónak. (1Mózes 41:25.) 

 
. ֲחלֹום ֶאָחד הּוא ,ֶׁשַבע ָּפֹרת ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהֹּטֹבת ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה

 )כו, בראשית מא(

A hét szép tehén hét év és a hét szép kalász hét év, egyetlen álom ez. 
(1Mózes 41:26.) 

 Ez – ֻּכָּלן ֵאיָנן ֶאָּלא ֶׁשַבע – ...hét év és… hét év... – ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשַבע ָׁשִנים
összesen csupán [ugyanaz a] hét [év]17. – ַוֲאֶׁשר ִנְׁשָנה ַהֲחלֹום ַּפֲעַמִים – Azért ismétlődik 
meg az álom, – ְמזָֻּמן ְלִפי ֶׁשַהָּדָבר  – mert [amiről szól] az nemsokára bekövetkezik, – 

                                                 
17 Vagyis a második álom csupán ismétlése az első álomnak. 
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ְוַעל  – :ahogyan azt [József] utána el is magyarázta [a fáraónak] – ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרׁש לֹו ַּבּסֹוף
  És a fáraó álma azért jelentkezett kétszer...”.18„ – ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ְוגֹוֵמר

ִנים ַהּטֹובֹות ֶנֱאַמרְּבֶׁשַבע ׁשָ  –  – A hét jó évvel kapcsolatban ez áll: – ִהִּגיד ְלַפְרֹעה – 
„Azt jelentette ki [Isten] a fáraónak”19, – ְלִפי ֶׁשָהָיה ָסמּו – mert annak bekövetkezte 
már küszöbön állt; – ּוְבֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ֶנֱאַמר – míg ellenben a hét szűk esztendővel 
kapcsolatban ez áll: – ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרֹעה – „Azt megmutatta [Isten] a fáraónak”,20 –  ְלִפי
 s így a – נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ַמְרֶאה – ,mivel a dolog még távoli volt – ֶׁשָהָיה ַהָּדָבר ֻמְפָלג ְוָרחֹוק
helyes kifejezés a „megmutatás”. 

 
ת ַאֲחֵריֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות ְׁשֻדפֹות  ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹע
 )כז, בראשית מא(. ִיְהיּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ,ַהָּקִדים

A hét sovány és rút tehén, amelyek utánok feljöttek, szintén hét év, a 
hét üres és a keleti széltől elperzselt kalász az éhség hét esztendejét 
jelenti. (1Mózes 41:27.) 

 
ִהים ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרֹעה ,הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל ַּפְרֹעה  )כח, בראשית מא(. ֲאֶׁשר ָהֱא

Ez az, amit a fáraónak mondtam: amit Isten cselekedni akar, azt 
megmutatta a fáraónak. (1Mózes 41:28.) 

 
 )כט, בראשית מא(. ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאֹות

Jönni fog hét esztendő, amelyekben nagy bőség lesz Egyiptom egész 
országában. (1Mózes 41:29.) 

 
. ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ ,יֶהן ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחרֵ 

 )ל, בראשית מא(

De utánuk az éhség hét esztendeje következik, ezekben elfelejtenek 
minden bőséget Egyiptom országában, és az éhség pusztítja az országot. 
(1Mózes 41:30.) 

ְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבעְונִ   – elfelejtenek minden bőséget.21 – הּוא ִּפְתרֹון ַהְּבִליָעה – Ez az 
elnyelés [aktusának] értelmezése. 

 
                                                 
18 32. vers. 
19 25. vers. 
20 28. vers. 
21 Melyik álombeli történésből vezette ezt le József? 
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א ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי ֵכן  )לא, בראשית מא(. ִּכי ָכֵבד הּוא ְמֹאד ,ְו

És nem ismerik majd azután a bőséget az országban az éhség miatt, 
amely utána lesz, mert igen súlyos lesz az. (1Mózes 41:31.) 

א ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע  .És nem ismerik majd azután a bőséget az országban – ְו
א נֹוַדע ִּכי בָ  – Ez annak az értelmezése, hogy – הּוא ִּפְתרֹון – אּו ֶאל ִקְרֶּבָּנהְו  – „nem 
lehetett látni rajtuk, hogy megették.”22 

 
ִהים ַלֲעׂשֹתוֹ  ,ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים ִהים ּוְמַמֵהר ָהֱא . ִּכי ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱא

 )לב, בראשית מא(

És a fáraó álma azért jelentkezett kétszer, mert elhatározott dolog Isten 
részéről és Isten hamarosan véghez is viszi. (1Mózes 41:32.) 

 .készen áll :[náchon azt jelenti] – ְמזָֻּמן – .elhatározott dolog – ָנכֹון
 

 )לג, בראשית מא(. ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם

Most szemeljen tehát ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfiút és állítsa 
Egyiptom országának élére. (1Mózes 41:33.) 

 
בראשית (. ְוִחֵּמׁש ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ,ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָאֶרץ

 )לד, מא

Tegye ezt a fáraó, rendeljen felügyelőket az ország fölé és készítse fel 
Egyiptom országát a bőség hét esztendejében. (1Mózes 41:34.) 

 .Ahogyan Onkelosz fordítja: vijzáréz – ְּכַתְרּגּומֹו ִויָזֵרז – .és készítse fel – ְוִחֵּמׁש
 .Hasonlóan: váchámusim23 – ְוֵכן ַוֲחֻמִׁשים –

 
ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים  ,ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ֹאֶכל ַהָּׁשִנים ַהֹּטֹבת ַהָּבֹאת ָהֵאֶּלה

 )לה, בראשית מא(. ְוָׁשָמרּו

Gyűjtsék össze az elkövetkező jó esztendőknek minden eleségét, 
halmozzanak fel a városokban gabonát a fáraó keze alatt eleségül és 
őrizzék meg. (1Mózes 41:35.) 

ְלִפיָכ  – ,főnév [Az ochel szó] – ֵׁשם ָּדָבר הּוא – .minden eleségét – ֶאת ָּכל ֹאֶכל
ף"ַטֲעמֹו ְּבַאלֶ   – következésképp a hangsúly az א-en van, – ְוָנקּוד ְּבַפָּתח ָקָטן – és a כ 

                                                 
22 Fentebb 21. vers. 
23 2Mózes 13:18. „és [harcra] fölfegyverkezve [vonultak ki Izráel fiai Egyiptom országából]”. 
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pátách kátán-nal24 van vokalizálva. – ְואֹוֵכל ֶׁשהּוא ּפֹוֵעל – Az ochél) szónak, amikor 
ige, – ְּכגֹון ִּכי ָּכל אֹוֵכל ֵחֶלב – pl.: „Mert bárki eszik [ochél] oly [barom] zsírjából,”25 – 
ץ ָקָטן"מַ ְוָנקּוד קָ  – ,ra-כ a második szótagjára esik a hangsúly, a – ַטֲעמֹו ְלַמָּטה ְּבָכף  – és 
káméc kátán-nal26 van vokalizálva. 

 az ő felügyelete [:Jelentése] – ִּבְרׁשּותוֹ  – .a fáraó keze alatt – ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה
alatt – ּוְבאֹוְצרֹוָתיו – és az ő élelemraktáraiban. 

 
ָ ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםְוָהָיה ָהֹאֶכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב אֲ  א ִתָּכֵרת ָהָאֶרץ  ,ֶׁשר ִּתְהֶיין ְו

 )לו, בראשית מא(. ָּבָרָעב

És legyen az eleség összegyűjtve az ország számára az éhség hét 
esztendejére, amelyek Egyiptom országában lesznek, hogy el ne 
pusztuljon az ország az éhség miatt. (1Mózes 41:36.) 

ִּכְׁשָאר  – Az összegyűjtött [eleség] – ַהָּצבּור – .És legyen az eleség – ְוָהָיה ָהֹאֶכל
 fog [betölteni], mint bármely más letétbe helyezett [ugyanolyan funkciót] – ִּפָּקדֹון
dolog, – ַהָּגנּוז ְלִקּיּום ָהָאֶרץ – amelyet az ország fenntartása céljából raktároztak el. 

 
 )לז, בראשית מא(. ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו ,ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה

És jónak tetszett a dolog a fáraó szemében és mind a szolgái szemében. 
(1Mózes 41:37.) 

 
ִהים ּבוֹ ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר  ,ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ֲעָבָדיו  )לח, בראשית מא(. רּוַח ֱא

És szólt a fáraó szolgáihoz: „Találhatunk-e olyan embert, mint ez, egy 
embert, akiben Isten szelleme van?” (1Mózes 41:38.) 

 – ֲהִנְׁשַּכח ְּכֵדין – Találhatunk-e olyan embert, mint ez.27 – ֲהִנְמָצא ָכֶזה
[Onkelosz így fordítja:] hániskách ködén [„Találhatunk-e egy másik olyat, mint ez,”] 
 – ֲהִנְמָצא ָכמֹוהּו – ,Ha elindulnánk, hogy keressük„ [:azaz] – ִאם ֵנֵל ּוְנַבְקֶׁשּנּו –
találnánk-e hozzá hasonlót?” – ֲהִנְמָצא ְלׁשֹון ְּתִמיָהה – A hánimcá szó kételkedést fejez 
ki; –  ֵא"ְוֵכן ָּכל ה  – és ugyanez igaz valahányszor a ַהְמַׁשֶּמֶׁשת ְּבֹראׁש ֵּתָבה – ה – mint 
prefixum szerepel, –  ַף ַּפָּתח"ּוְנקּוָדה ַּבֲחט  – és chátáf pátách-hal van vokalizálva [ ֲה]. 

                                                 
24 Rási elnevezése arra, amit mi ma szegol-nak nevezünk. 
25 3Mózes 7:25. 
26 Rási elnevezése arra, amit mi ma céré-nek nevezünk. 
27 Mit jelent a ֲהִנְמָצא (hánimcá): 1. „Található-e?” – a szó ִנְפָעל (nif’ál) konjugációban, egyes 

szám harmadik személyben szerepel; vagy 2. „Találhatunk-e?” – a szó ַקל (kál) 
konjugációban, többes szám első személyben szerepel. Amennyiben Onkelosz az 
előbbit gondolta volna, akkor a  ְִׁשַּתַּכחא  (háistákách) szóval fordította volna. 
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ִהים אֹוְת בראשית (. ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו ,ֶאת ָּכל ֹזאת ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא

 )לט, מא

És szólt a fáraó Józsefhez: „Miután Isten mindezt tudatta veled, nincs 
oly értelmes és bölcs ember, mint te. (1Mózes 41:39.) 

ְלַבֵּקׁש  – .nincs oly értelmes és bölcs ember, mint te – ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹו
 ֶׁשָאַמְרּתָ  – ,ha egy értelmes és bölcs embert szeretnénk keresni [,Azaz] – ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם
– ahogyan tanácsoltad, – א ִנְמָצא ָּכמֹו  – senkit sem találnánk, aki olyan, mint te. 

 
 )מ, בראשית מא(. ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ  ,ָּכל ַעִּמיַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפי ִיַּׁשק 

Te leszel házam fölött és a te parancsod szerint igazodjék egész népem, 
csak a trónon leszek nagyobb, mint te”. (1Mózes 41:40.) 

ִיְתַּפְרֵנס, ִיְּתַזן – .igazodjék – ִיַּׁשק  – [Onkelosz úgy fordítja:] jitzán [„lesz 
táplálva”]. – ָּכל ָצְרֵכי ַעִּמי – Népem minden szükséglete – ִיְהיּו ַנֲעִׂשים ַעל ָיְד – rajtad 
keresztül lesz biztosítva, – ְּכמֹו ּוֶבן ֶמֶׁשק ֵּביִתי – akárcsak [a mesek az] „és házam 
tiszttartója”28 – ּוְכמֹו ַנְּׁשקּו ַבר – vagy [a násku a] „lássátok el magatokat élelemmel”29 
[szövegrészekben]; – ן ְּבַלַעז"גרנישו  – ófranciául garnison. 

 csupán azért mert [Azaz] – ֶׁשִּיְהיּו קֹוִרין ִלי ֶמֶל – .csak a trónon – ַרק ַהִּכֵּסא
engem királynak neveznek. 

ֵׁשם ַהְּמלּוָכהְלׁשֹון  – .trónon – ִּכֵּסא  – A kiszé [itt] a királyság szinonimája, –  ְּכמֹו
 mint az „és tegye nagyobbá trónját még az én – ִויַגֵּדל ֶאת ִּכְסאֹו ִמִּכֵּסא ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל

uramnak, [Dávid] királynak a trónjánál is”30 [szövegrészben]. 
 

 )מא, בראשית מא(. ְרֵאה ָנַתִּתי ֹאְת ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ףַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוסֵ 

És szólt a fáraó Józsefhez: „Lásd, Egyiptom egész országa fölé tettelek”. 
(1Mózes 41:41.) 

 mánéti [:Onkelosz ezt úgy fordítja] – ַמֵּניִתי ָיָת – .fölé tettelek – ָנַתִּתי ֹאְת
játách [„kineveztelek téged”]. – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְלׁשֹון ְנִתיָנה הּוא – Mindazonáltal31 [a szó 
jelentéstartalmában] benne van az „adás,” – ְּכמֹו ּוְלִתְּת ֶעְליֹון – akár az „és hogy 
tegyen téged magasan föléje”32 [szövegrészben]. – ֵּבין ִלְגֻדָּלה – Mind a magas rangra 

                                                 
28 Fentebb 15:2. 
29 Zsoltárok 2:12. 
30 1Királyok 1:37. 
31 Még a kinevezés értelemben is. 
32 5Mózes 26:19. 
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emelés vonatkozásában, – ֵּבין ְלִׁשְפלּות – mind pedig a lefokozás vonatkozásában – 
 – ְּכמֹו ָנַתִּתי ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים – ,a nötiná a megfelelő terminus – נֹוֵפל ְלׁשֹון ְנִתיָנה ָעָליו
akárcsak a „megvetetté és megalázottá teszlek benneteket”33 [szövegrészben]. 

 
ַוַּיְלֵּבׁש ֹאתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב  ,ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף

 )מב, בראשית מא(. ַעל ַצָּוארוֹ 

És levette a fáraó pecsétgyűrűjét az ujjáról, és József ujjára húzta, 
felöltöztette lenvászonruhába, és aranyláncot akasztott a nyakába. 
(1Mózes 41:42.) 

 – ...És levette a fáraó pecsétgyűrűjét az ujjáról – ַוָּיַסר ַּפְרֹעה ֶאת ַטַּבְעּתוֹ 
י ֶׁשּנֹוְתָנּה לוֹ ִהיא אֹות ְלִמ  – A királyi gyűrű odanyújtása – ְנִתיַנת ַטַּבַעת ַהֶּמֶל  – jeladás a 

megajándékozott számára, – ִלְהיֹות ֵׁשִני לֹו ִלְגֻדָּלה – hogy a király után rangban a 
másodikká lépett elő a hatalomban. 

 A lenvászonnak – ְּדַבר ֲחִׁשיבּות הּוא ְּבִמְצַרִים – ...lenvászonruhába... – ִּבְגֵדי ֵׁשׁש
nagy értéke volt Egyiptomban. 

 ְוַעל ֶׁשהּוא ָרצּוף ְּבַטָּבעֹות – .nyaklánc [:rövid azt jelenti] – ֲעָנק – ...láncot ... – ְרִבד
– Mivel sorba fűzött gyűrűkből áll, – ָקרּוי ָרִביד – rövid-nek, „lánc”-nak nevezik. –  ְוֵכן
 :ugyanígy [megtalálható a következő helyeken] [A szó] – ַמְרַבִּדים ָרַבְדִּתי ַעְרִׂשי
„Terítőket terítettem fekhelyemre”,34 – ָרַצְפִּתי ַעְרִׂשי ַמְרָצפֹות – [vagyis] „Takarók 
sorával terítettem le (rávádti) ágyamat.” – ִּבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – Misnai kifejezésekben is 
találkozunk vele: – רֹוְבִדים ֶׁשל ֶאֶבן ֻמָּקף  – „sorba [rakott] kövekkel (rovdin) 
körülvéve.”35 – ַעל ָהרֹוֶבד ֶׁשָּבֲעָזָרה – [Vagy:] „A Szentély-udvar kőlapsorán,” –  ְוִהיא
 .ahol [a roved] a padlózatra utal [amely sorba rakott kövekből van kirakva] – ִרְצָּפה

 
. ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַאְבֵרַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו 

 )מג, בראשית מא(

Körülvitte második kocsiján és kiáltották előtte: térdre! És megtette őt 
Egyiptom egész országa fölé. (1Mózes 41:43.) 

ת ַהִּמְׁשֶנהְּבִמְרֶּכבֶ   – második kocsiján. –  ַֹהְּׁשִנָּיה ְלֶמְרַּכְבּתו – Saját kocsijához 
képest a második, –  ַֹהְמַהֶּלֶכת ֵאֶצל ֶׁשּלו – amely az övé mellett halad.36 

                                                 
33 Máláchi 2:9. 
34 Példabeszédek 7:16. 
35 Midot 1:8. 
36 Náchmanidésszel és Ibn Ezrával ellentétben, akik a ִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה (mirkevet hámisne)-t az 

alkirály kocsijaként azonosítják, Rási, Onkelosszal egyetértésben, úgy magyarázza, 
hogy ez a fáraó másodrangú avagy második kocsija. 
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ֵּדין ַאָּבא  – :Ahogyan Onkelosz fordítja – ְּכַתְרגּומוֹ  – .térdre (ávréch) – ַאְבֵר
ָּכאְלַמלְ   – dén ábá lömálká [„Ez a király társa”]. – ַר ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי ֶמֶל – Az arámiban a 

rách királyt jelent. – ְּבַהֻּׁשָּתִפין – A Hásutáfin [talmudi fejezetben ezt találjuk:] –  ָלא
ְבִדְבֵרי ַאָּגָדה ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהּוָדהּו – Sem király, sem egy király fia.”37„ – ֵריָכא ְוָלא ַּבר ֵריָכא  – 
Az Ágádában38 Jehudá rabbi így magyarázta: – ַאְבֵר ֶזה יֹוֵסף – Az ávréch Józsefre 
utal [áv – öreg, rách – fiatal], – ֶׁשהּוא ָאב ְּבָחְכָמה – aki „öreg” volt a bölcsességben – 
י ֶּבן ּדּוְרַמְסִקיתִּבי יֹוסֵ ָאַמר לֹו ַר  – .és „fiatal” évei számának tekintetében – ְוַר ַּבָּׁשִנים  – 
Joszé ben Durmászkit rabbi azt mondta neki: – ַעד ָמַתי ַאָּתה ְמַעֵּות ָעֵלינּו ֶאת ַהְּכתּוִבים – 
„Meddig fogod még félremagyarázni a Szentírást?” – ֵאין ַאְבֵר – Az ávréch szónak 
semmi máshoz nincs köze, – ֶאָּלא ְלׁשֹון ִּבְרַּכִים – csakis a birkájim39 [térdek] szóhoz, – 
 mivel mindenki csupán az ő engedélyével léphet be – ֶׁשַהֹּכל ְיהּו ִנְכָנִסין ְויֹוְצִאין ַּתַחת ָידוֹ 
és távozhat majd, – ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ְוָנתֹון אֹותֹו ְוגֹוֵמר – „És kinevezte 
őt [Egyiptom egész országa fölé.]” 

 
א ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ,ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרֹעה . ּוִבְלָעֶדי 

 )מד, בראשית מא(

És szólt a fáraó Józsefhez: „Én vagyok a fáraó, de te nélküled ne emelje 
fel senki se kezét, se lábát Egyiptom egész országában”. (1Mózes 41:44.) 

 És [ezért] hatalmamban áll – ֶׁשֵּיׁש ְיכֹוֶלת ְּבָיִדי – .Én vagyok a fáraó – ֲאִני ַפְרֹעה
 és – ַוֲאִני ּגֹוֵזר – ,rendeleteket kibocsátanom királyságomban – ִלְגזֹור ְּגֵזָרה ַעל ַמְלכּוִתי –
ezennel elrendelem, –  ֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידו  – hogy ne emelje fel senki se kezét – ֶׁש
א ִבְרׁשּוְת – .nélküled – ִּבְלָעֶדי ָּדָבר ַאֵחר  – .a te engedélyed nélkül [:Jelentése] – ֶׁש

ַפְרֹעהֲאִני   – Egy másik magyarázata [annak, hogy:] „Én vagyok a fáraó”: –  ֲאִני ֶאְהֶיה
ְוֶזהּו ֻּדְגַמת ַרק  – de te nélküled, stb.”40 – ּוִבְלָעֶדי ְוגֹוֵמר – ,Én leszek a király„ – ֶמֶל
 ,Ez [a magyarázat] hasonló ahhoz, hogy: „csak a trónon41 [leszek nagyobb – ַהִּכֵּסא
mint te].”42 

 [,Ezt úgy kell magyarázni] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .se kezét, se lábát – ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלוֹ 
ahogyan Onkelosz fordítja.43 

                                                 
37 Bává bátrá 4a. 
38 Szifré, 5Mózes 1. 
39 Vagyis az emberek hódolnak neki (letérdelnek előtte). 
40 Azaz te fogsz uralkodni, de engem neveznek királynak. 
41 Azaz a trón révén. 
42 40. vers. 
יןד זֵ יחַ מֵ לְ  ּהדֵ ת יְ יָ  43  (ját jödé löméchád zéjn) – [Senki se emelje fel] a kezét, hogy kardot ra-

gadjon,  ְאיָ סְ ל סּוב עַ ּכַ ְר ִמ לְ  ּהלֵ גְ ִר ת יָ ו  (vöját ráglé lömirkáv ál szuszjá) – vagy a lábát, hogy 
lóra szálljon. 
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ַוֵּיֵצא יֹוֵסף  ,ָּׁשהַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם יֹוֵסף ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן ֹאן ְלאִ 

 )מה, בראשית מא(. ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

És elnevezte a fáraó Józsefet Cáfnát-Pánéáchnak és feleségül adta neki 
Osznátot, Poti Ferá, Ón papjának leányát. És kiment József Egyiptom 
földjére. (1Mózes 41:45.) 

 a rejtett dolgok [:Jelentése] – ְמָפֵרׁש ַהְּצפּונֹות – .Cofnát-Pánéách – ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ 
magyarázója. – ְוֵאין ְלַפְעֵנַח ִּדְמיֹון ַּבִּמְקָרא – A pánéách szónak nincs megfelelője a 
Szentírásban. 

 de [itt már] – ְוִנְקָרא ּפֹוִטיֶפַרע – ,Ő Potifár44 – הּוא ּפֹוִטיַפר – .Poti Ferá – ּפֹוִטי ֶפַרע
Poti Ferának nevezték, – ַעל ֶׁשִּנְסָּתֵרס ֵמֵאָליו – mert impotenssé vált45, –  ְלִפי ֶׁשָחַמד ֶאת
 .mivel megkívánta Józsefet – יֹוֵסף ְלִמְׁשַּכב ָזָכר

 
ִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִים ֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעֹבר ְּבָכל ַוֵּיֵצא יוֹ  ,ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁש

 )מו, בראשית מא(. ֶאֶרץ ִמְצָרִים

És József harminc éves volt, mikor a fáraó, Egyiptom királya előtt állott; 
és kiment József a fáraó színe elől és bejárta Egyiptom egész országát. 
(1Mózes 41:46.) 

 
 )מז, בראשית מא(. ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ

Az ország a bőség hét esztendejében gazdagon termett. (1Mózes 41:47.) 

 [,Ezt úgy kell magyarázni] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .Az ország… termett – ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ
ahogyan Onkelosz fordítja.46 – ֹון ֶנֱעָקר ִמְּלׁשֹון ֲעִׂשָּיהְוֵאין ַהָּלׁש  – A [vátáász] szó ennek 
ellenére nem veszíti el csinálás/készítés jelentését. 

 – ָיד ַעל ָיד ָהיּו אֹוְצִרים – ,Apránként – קֹוֶמץ ַעל קֹוֶמץ – .gazdagon – ִלְקָמִצים
minden sietség nélkül raktározták el [a termést]. 

 
ֹאֶכל ְׂשֵדה ָהִעיר ֲאֶׁשר  ,ֹּבץ ֶאת ָּכל ֹאֶכל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיֶּתן ֹאֶכל ֶּבָעִריםַוִּיְק 

 )מח, בראשית מא(. ְסִביֹבֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה

És összegyűjtötték a hét esztendőnek minden eleségét, amely Egyiptom 
országában volt, és az eleséget elraktározták a városokban; minden 

                                                 
44 Akinek Józsefet először eladták Egyiptomban. 
45 Nem emberi kéz tette azzá, magyarán nem kasztrálták, hanem az Örökkévaló tette 

impotenssé, létszólag természetes okok folytán. 
46 Azaz: אעָ ְר י ַארֵ יְ ָד  שּונָ כְ ּו  (uchnásu dájré árá) – az ország lakosai felhalmoztak. 
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városba a körülötte levő mező eleségét vitték. (1Mózes 41:48.) 

 minden városba a körülötte levő... – ֹאֶכל ְׂשֵדה ָהִעיר ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֶתיָה ָנַתן ְּבתֹוָכּה
mező eleségét vitték. –  ֲַעֶמֶדת ֵּפרֹוֶתיהָ ֶׁשָּכל ֶאֶרץ ְוֶאֶרץ מ  – Mivel minden földterület 
megőrzi a maga terményét, – ְונֹוְתִנין ַּבְּתבּוָאה – [ezért] a gabona közé elhelyeznek – 
ּוַמֲעִמיד ֶאת  – ,némi termőföldet arról a helyről, [ahol a gabona nőtt] – ֵמֲעַפר ַהָּמקֹום
 .s az megóvja a gabonaszemeket a rothadástól – ַהְּתבּוָאה ִמֵּלָרֵקב

 
 )מט, בראשית מא(. ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר ִּכי ֵאין ִמְסָּפר ,ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים ַהְרֵּבה ְמֹאד

És felhalmozott József annyi gabonát, mint a tenger fövénye, igen sokat, 
végre abbahagyta a számlálást, mert megszámlálhatatlan volt. (1Mózes 
41:49.) 

ַעד ִּכי ָחַדל לֹו ַהּסֹוֵפר  – .végre abbahagyta a számlálást – ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסּפֹור
ַוֲהֵרי ֶזה  – .míg aztán végül a számoló abbahagyta a számlálást [:Jelentése] – ִלְסּפֹור
 Íme, ez egy rövidített vers.47 – ִמְקָרא ָקָצר

 A ki éjn] – ְלִפי ֶׁשֵאין ִמְסָּפר – .mert megszámlálhatatlan volt – ִּכי ֵאין ִמְסָּפר
miszpár azt jelenti, hogy] mert megszámlálhatatlan volt;48 – ַוֲהֵרי ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ְּבָלׁשֹון ְּדָהא 
– itt a ki azért/mert értelemben szerepel. 

 
. ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן אֹון ,ּוְליֹוֵסף יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב

 )נ, בראשית מא(

És Józsefnek, még mielőtt bekövetkezett volna az éhség esztendeje két 
fia született, akiket Osznát, Poti Ferának, Ón papjának leánya szült 
neki. (1Mózes 41:50.) 

 még mielőtt bekövetkezett volna az éhség – ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב
esztendeje.49 – ִמַּכאן – Innét tudjuk, –  ֶֹׁשָאָדם ָאסּור ְלַׁשֵּמׁש ִמָּטתו – hogy az embernek 
nem szabad házaséletet élnie –  ֵי ְרָעבֹוןִּבְׁשנ  – az éhínség éveiben. 

 
ִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי ,ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור ְמַנֶּׁשה בראשית (. ִּכי ַנַּׁשִני ֱא

 )נא, מא

És nevezte József az elsőszülöttet Menassénak, mert Isten elfelejtette 
velem minden szenvedésemet és atyám egész házát. (1Mózes 41:51.) 

 

                                                 
47 Azaz nem amlíti a vers, hogy ki az, aki abbahagyta a számolást. 
48 Szó szerint: „nem volt szám”. 
49 Miért fontos az, hogy József gyermekei még az éhség esztendeit megelőzően születtek? 
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ִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי ,ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים  )נב, בראשית מא(. ִּכי ִהְפַרִני ֱא

A másikat nevezte Efrájimnak, mert Isten megszaporított engemet 
nyomorúságom országában. (1Mózes 41:52.) 

 
 )נג, בראשית מא(. ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ,יָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבעַוִּתְכלֶ 

És a bőség hét esztendeje, amely Egyiptom országában volt, véget ért. 
(1Mózes 41:53.) 

 
ֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל הָ  ,ַוְּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף

 )נד, בראשית מא(. ָהָיה ָלֶחם

És kezdett bekövetkezni az éhség hét esztendeje, amint József 
megmondotta, és volt éhség minden országban, de Egyiptom egész 
országában volt kenyér. (1Mózes 41:54.) 

 
ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו ֶאל יֹוֵסף  ,ִים ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל ַּפְרֹעה ַלָּלֶחםַוִּתְרַעב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצרַ 
  )נה, בראשית מא(. ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו

És éhezett Egyiptom egész országa, és a nép kiáltott a fáraóhoz 
kenyérért. Ekkor a fáraó mondta egész Egyiptomnak: „Menjetek 
Józsefhez, amit mond nektek, azt tegyétek”. (1Mózes 41:55.) 

ֶׁשִהְרִקיָבה  – És éhezett Egyiptom egész országa...50 – ַוִּתְרַעב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים
ףחּוץ ִמֶּׁשל יֹוסֵ  – ,Igaz, de az elraktározott gabona mind megrohadt – ְּתבּוָאָתם ֶׁשָאְצרּו  – 
kivéve Józsefét. 

ְלִפי ֶׁשָהָיה יֹוֵסף  – amit mond nektek, azt tegyétek.51... – ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו
 .hogy metéltessék magukat körül – ֶׁשִּיּמֹולּו – ,Mert József utasította őket – אֹוֵמר ָלֶהם
ָּכ  – :Amikor a fáraó elé járultak, és elmondták neki – ּוְכֶׁשָּבאּו ֵאֶצל ַּפְרֹעה ְואֹוְמִרים –
א  – :ő azt mondta nekik – ָאַמר ָלֶהם – ”, ,Ezt követeli tőlünk„ – הּוא אֹוֵמר ָלנּו ְוָלָּמה 
א ִהְכִריז ָלֶכם – ?Miért nem tároltatok el gabonát„ – ְצַבְרֶּתם ָּבר  Hát nem jelentette – ַוֲה
be nektek előre, – ֶׁשְּׁשֵני ָהָרָעב ָּבִאים – hogy az éhség évei következnek?” –  ָֹאְמרּו לו – 
Ők erre azt felelték: – ָאַסְפנּו ַהְרֵּבה ְוִהְרִקיָבה – „Sok gabonát begyűjtöttünk, de [mind] 
megrothadt.” – ָאַמר ָלֶהם – Ő erre azt mondta nekik: – ִאם ֵּכן – „Ebben az esetben – 
ֲהֵרי ָּגַזר ַעל  – !mindent, amit mond nektek, azt tegyétek – ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו
 Mert [láthatjátok, hogy] rendeletet adott ki a gabonára [hogy az rothadjon – ַהְּתבּוָאה

                                                 
50 De hát az előző versben meg az áll: „Egyiptom egész országában volt kenyér”!? 
51 Miért kellett a fáraónak így rendelkeznie? 
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meg], – ְוִהְרִקיָבה – és az megrothadt; –  ְִגזֹור ָעֵלינּו ְוָנמּותָמה ִאם י  – mi van hát, ha 
ellenünk bocsát ki rendeletet, és meghalunk?” 

 
ַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ַוִּיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב  ,ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ

 )נו, בראשית מא(. ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

És éhség volt az egész földön, és József megnyitotta mind a magtárakat 
és eladott gabonát Egyiptomnak, és nagy volt az éhség Egyiptom 
országában. (1Mózes 41:56.) 

 Kikre utal a pné – ִמי ֵהם ְּפֵני ָהָאֶרץ – .az egész földön – ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ
háárec? – ֵאּלּו ָהֲעִׁשיִרים – A gazdagokra. 

 ahogyan [,Úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – mind a magtárakat.52 – ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם
Onkelosz fordítja: – ִּדי ְבהֹון ִעּבּוָרא – „amiben volt gabona.”53 

ר ְלׁשֹון ֶמֶכר ּוְלׁשֹון ִקְנָין ֶׁשבֶ  – .és eladott gabonát Egyiptomnak – ַוִּיְׁשֹּבר ְלִמְצַרִים
 – ַּכאן ְמַׁשֵּמׁש ְלׁשֹון ֶמֶכר – .A secher egy eladásra vagy vételre használt kifejezés – הּוא
Itt [éppen] eladás értelemben szerepel, – ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל – [ugyanakkor] a 
„vegyetek nekünk egy kis eleséget”54 [szövegrészben a sivru] – ְלׁשֹון ִקְנָין – vétel 
értelemben szerepel. – ְוַאל ֹּתאַמר – Ne gondold [azonban, hogy ez a szó] –  ֵאינֹו ִּכי ִאם
 – ,csupán a gabona [vételének és eladásának] kontextusában [használható] – ִּבְתבּוָאה

ינּוֶׁשַאף ְּבַיִין ְוָחָלב ָמצִ   – mivel borra és tejre vonatkozóan is találkozunk vele [a 
Szentírásban]: – א ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב א ֶכֶסף ּוְב  jöjjetek, vásároljatok„ – ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּב
gabonát pénz nélkül és ár nélkül bort és tejet.”55 

 
 )נז, בראשית מא(. ִּכי ָחַזק ָהָרָעב ְּבָכל ָהָאֶרץ ,ר ֶאל יֹוֵסףְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹ 

És minden ország eljött Egyiptomba Józsefhez, hogy vegyen gabonát, 
mert nagy volt az éhség az egész földön. (1Mózes 41:57.) 

ֶאל יֹוֵסף  – .És minden ország eljött Egyiptomba – ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה
 Mert ha abban a – ְוִאם ִּתְדְרֵׁשהּו ְּכִסְדרוֹ  – Józsefhez, hogy vegyen.56 – ִלְׁשּבֹור
szórendben magyarázod, amelyben áll, – ָהָיה ָצִרי ִלְכּתֹוב – akkor így kellene 
hangozzék: – ִלְׁשּבֹור ִמן יֹוֵסף – hogy vegyenek Józseftől. 

 
                                                 
52 A szövegben szó szerint úgy szerepel, hogy „mindent, amelyben volt.” 
53 Onkelosz kiegészíti a szöveget az eredetileg abban nem szereplő „gabona” szóval. 
54 Lentebb 43:2. 
55 Jesájá 55:1. 
56 Ebben a versben fel kell cserélni a szórendet annak érdekében, hogy érthető legyen. A 

ֶאל יֹוֵסף ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹור  (báu micráimá lisbor el Joszéf) helyett a következő szórend 
szerint kell értelmezni: ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ֶאל יֹוֵסף ִלְׁשּבֹור (báu micráimá el Joszéf lisbor). 
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 )א, בראשית מב(. ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּו ,ְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִיםַוּיַ 

És látta Jákob, hogy Egyiptomban van gabona, és azt mondta Jákob a 
fiainak: Miért tettetitek magatokat? (1Mózes 42:1.) 

ֶבר ְּבִמְצַרִיםַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֵיׁש ׁשֶ   – És látta Jákob, hogy Egyiptomban van 
gabona (szever)... – ּוֵמֵהיָכן ָרָאה – Honnan látta? – א ָרָאה א   ,Vajon nem látta – ַוֲה
 ,Íme„ – ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ְוגֹוֵמר – ahogy írva van:57 – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,csak hallotta-e – ֶאָּלא ָׁשַמע –
hallottam...”, – ּוַמהּו ַוַּיְרא – akkor miért van írva „látta”? – ָרָאה ְּבַאְסַּפְקַלְרָיא ֶׁשל ֹקֶדׁש – 
Egy isteni látomást látott, – ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש לֹו ֶׂשֶבר ְּבִמְצַרִים – hogy lehet még reménysége 
Egyiptomban [szever reményt jelent], –  ָא ה ְיָתה ְנבּוָאה ַמָּמׁשְו  – de nem volt igazi pró-
fécia, – ְלהֹוִדיעֹו ְּבֵפרּוׁש – ami egyértelműen elmondta volna neki, – ֶׁשֶּזה יֹוֵסף – hogy 
ez [a remény] József. 

 – ָלָּמה ַּתְראּו ַעְצְמֶכם – ?Miért tettetitek (titráu) magatokat... – ָלָּמה ִּתְתָראּו
Miért tettetitek magatokat – ִּבְפֵני ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ּוְבֵני ֵעָׂשו – Ismael és Ézsau fiainak 
szemében – ְּכִאּלּו ַאֶּתם ְׂשֵבִעים – jóllakottaknak? – ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֲעַדִין ָהָיה ָלֶהם ְּתבּוָאה – 
Akkor még volt termésük [Jákob gyermekeinek, ezért csak a látszat miatt aggódott]. 
ָלָּמה ִּתְתָראּו ְוִלי ִנְרֶאה ְּפׁשּוטוֹ  –  – És nekem [Rásinak] az tűnik az egyszerű 
magyarázatnak arra, hogy: „Miért tettetitek magatokat?”: – ָלָּמה ְיהּו ַהֹּכל ִמְסַּתְּכִלין ָּבֶכם 
– Miért bámuljon mindenki titeket – ּוַמְתִמיִהים ָּבֶכם – és csodálkozzon rajtatok, –  ֶׁשֵאין
ְּבֶטֶרם  – ,hogy ti nem gondoskodtok magatoknak ételről – ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים ָלֶכם ֹאֶכל
ּוִמִּפי ֲאֵחִרים  – ?mielőtt teljesen elfogyna, ami a kezetekben van – ֶׁשִּיְכֶלה ַמה ֶּׁשְּבֶיְדֶכם

ַמְעִּתיׁשָ   – másoktól pedig azt a magyarázatot hallottam – ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּכִחיָׁשה – hogy ez 
[a titráu kifejezés „telítettséget” jelent, és mivel a héber nyelvben egyes kifejezések 
jelentését meg lehet fordítani58 ez itt] valójában „elgyengülést” jelent, –  ָלָּמה ִּתְהיּו
 – ְודֹוֶמה לוֹ  – .azaz miért hagyjátok magatokat elgyengülni az éhségtől – ְּכחּוִׁשים ָּבָרָעב
[A titráu kifejezés „telítettség”-kénti értelmezése] hasonlít ehhez: – ּוַמְרֶוה ַּגם הּוא יֹוֶרא 
– „…és aki telít, maga is telíttettik”.59 

 
א ָנמּות ,ֹּיאֶמר ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִיםוַ  . ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְו
 )ב, בראשית מב(

Majd ezt mondta: Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona; menjetek 
le oda, és vegyetek nekünk onnan gabonát, hogy éljünk, és meg ne 
haljunk. (1Mózes 42:2.) 

א ָאַמר ְלכּו – ...menjetek le oda (rödu)... – ְרדּו ָׁשָּמה  :És nem az van írva – ְו
menjetek (löchu). – ֶרֶמז – Ez egy utalás – ְלָמאַתִים ְוֶעֶׂשר ָׁשִנים – a 210 éves – 
                                                 
57 1Mózes 42:2. 
58 Lásd még Rási a 2Mózes 27:3-hez. 
59 Példabeszédek 11:25. 
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ו"ְּכִמְנַין רד – ,egyiptomi szolgaságra – ֶׁשִּנְׁשַּתְעְּבדּו ְלִמְצַרִים  – mert a rödu szó 
számértéke: 210. 

 
  )ג, בראשית מב(. ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים ,ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָׂשָרה

És József tíz testvére lement, hogy gabonát vegyenek Egyiptomban. 
(1Mózes 42:3.) 

א ָּכַתב – ...És József tíz testvére – ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף  – :És nem az van írva – ְו
 – ֶׁשָהיּו ִמְתָחְרִטים ִּבְמִכיָרתוֹ  – ,ami arra tanít minket – ְמַלֵּמד – ,”Jákob fiai„ – ְּבֵני ַיֲעֹקב
hogy megbánták az ő eladását, – ְוָנְתנּו ִלָּבם – és úgy határoztak, – ֹו ְּבַאֲחָוהְלִהְתַנֵהג ִעמ  
– hogy testvériesen viselkednek vele, –  ְֹוִלְפּדֹותו – [megpróbálják megkeresni] és 
kiváltják őt – ְּבָכל ָממֹון ֶׁשִּיְפְסקּו ֲעֵליֶהם – akármennyi pénzért, amit kiszabnak rájuk. 

א ְּכִתיב – ?Miért kell ezt leírni – ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר – .tíz – ֲעָׂשָרה  Hát nem – ַוֲה
szerepel az Írásban, hogy – א ָׁשַלח  De Benjámint, József„ – ְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף 
testvérét, Jákob nem küldte”?60 – ֶאָּלא ְלִעְנָין ָהַאֲחָוה – [A válasz] azonban [erre az], 
hogy testvéri érzületük tekintetében – ָהיּו ֲחלּוִקין ַלֲעָׂשָרה – tíz különálló [egyén] voltak, 
א ָהְיָתה ַאֲהַבת ֻּכָּלם –  – ְוִׂשְנַאת ֻּכָּלם ָׁשָוה לוֹ  – ,mert sem az iránta érzett szeretetük – ֶׁש
sem az iránta táplált gyűlöletük nem volt egyenlő. – ֲאָבל ְלִעְנַין ִלְׁשּבֹור ָּבר – A 
gabonavásárlás tekintetében azonban – ֻּכָּלם ֵלב ֶאָחד ָלֶהם – mindnyájan egy 
véleményen voltak.61 

 
א ָׁשַלח ַיֲעֹקב ֶאת ֶאָחיו  )ד, בראשית מב(. ִּכי ָאַמר ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון ,ְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף 

De Benjámint, József testvérét, Jákob nem küldte el testvéreivel, 
mondván, nehogy szerencsétlenség érje. (1Mózes 42:4.) 

א  – .mondván nehogy szerencsétlenség érje... – ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון ּוַבַּבִית 
ַיֲעֹקב ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן – ?Hát otthon nem érhette szerencsétlenség – ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון  – 
Azt mondja Eliezer ben Jákob rabbi: – ִמַּכאן – innen tanulhatjuk meg, –  ֶׁשַהָּׂשָטן
 hogy a Sátán leginkább a veszély idején vádolja az embert [és – ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה
így a hosszú út veszélyes].  

 
 )ה, בראשית מב(. ִּכי ָהָיה ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ,ֹּבר ְּבתֹו ַהָּבִאיםַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלׁשְ 

És jöttek Izráel fiai is gabonát venni a többiek között, akik jöttek, mert 
éhség volt Kánaán országában. (1Mózes 42:5.) 

                                                 
60 4. vers. Innét magunk is kikövetkeztethetjük, hogy tíz fivér ment le Egyiptomba. 
61 Ez az oka annak, hogy az 5. versben az áll: ַוָּיֹבאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹּבר (vájávou bné Jiszráél 

lisbor) – „És jöttek Izráel fiai is gabonát venni,” és nem Izráel tíz fiaként utal rájuk a 
szöveg. 
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ְטִמיִנין ַעְצָמןמַ  – a többiek között, akik jöttek.62 – ְּבתֹו ַהָּבִאים  – Elrejtőztek [a 
többi ember között], – א ַיִּכירּום  ְלִפי ֶׁשִּצָּוה ָלֶהם ֲאִביֶהם – ,hogy fel ne ismerjék őket – ֶׁש
– atyjuk ugyanis azt parancsolta nekik, – א ִיְתָראּו ֻכָּלם  hogy ne mutatkozzanak – ֶׁש
mind együtt –  ֶָחדְּבֶפַתח א  – [a város] egyik bejáratánál, –  ֶֹאָּלא ֶׁשִּיָּכֵנס ָּכל ֶאָחד ְּבִפְתחו – 
hanem inkább mindegyikük egy másik bejáratnál menjen be, –  א ִתְׁשלֹוט ָּבֶהם ְּכֵדי ֶׁש
ם ִּגּבֹוִריםֶׁשֻּכָּלם ָנִאים ְוֻכּלָ  – ,nehogy szemmel verés áldozataivá váljanak – ַעִין ָהָרע  – 
mivel mindnyájan jóképűek és erősek voltak. 

 
ַוָּיֹבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים  ,ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ

 )ו, בראשית מב(. ָאְרָצה

És József volt az ország kormányzója, ő adta el a gabonát az ország 
egész népének; és jöttek József testvérei és meghajoltak előtte arccal 
földig. (1Mózes 42:6.) 

 ִנְׁשַּתְּטחּו לֹו ַעל ְּפֵניֶהם – .és meghajoltak előtte arccal földig – ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים
– [A vájistáchávu lo ápjim azt jelenti, hogy] arcra borultak előtte. – ְוֵכן ָּכל ִהְׁשַּתֲחָוָאה 
– Hasonlóan minden histácháváá [a Szentírásban] – ִּפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים הּוא – a karok 
és a lábak kinyújtására utal. 

 
ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹות ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין ָּבאֶתם  ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ,ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ַוַּיִּכֵרם

 )ז, בראשית מב(. ַוֹּיאְמרּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר ֹאֶכל

És József meglátta testvéreit, és megismerte őket, de idegennek tettette 
magát irántuk, és keményen beszélt velük, szólván hozzájuk: „Honnan 
jöttök?” Feleltek: „Kánaán országából, hogy eleséget vásároljunk”. 
(1Mózes 42:7.) 

ַנֲעָׂשה ָלֶהם ַּכָּנְכִרי  – .de idegennek tettette magát irántuk – ַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם
ְלַדֵּבר  – nochri-ként [idegenként] viselkedett velük szemben beszédében – ִּבְדָבִרים
 .azáltal, hogy keményen beszélt [velük] – ָקׁשֹות

 
א ִהִּכֻרהּו ,ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו  )ח, בראשית מב(. ְוֵהם 

József megismerte testvéreit, de azok nem ismerték meg őt. (1Mózes 
42:8.) 

 Mert – ְלִפי ֶׁשִהִּניָחם ֲחתּוֵמי ָזָקן – .József megismerte, stb – ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ְוגֹוֵמר
[már] mint szakállas férfiaktól vált el tőlük [annak idején].63 

                                                 
62 Hát nem nyilvánvaló, hogy a többiek között jöttek? 
63 Így aztán az ő kinézetük nem változott meg jelentősen. 



514 A Rási kommentár a Tórához 

א ִהִּכירּוהּו א ֲחִתיַמת  – .de azok nem ismerték meg őt – ְוֵהם  ֶׁשָּיָצא ֵמֶאְצָלם ְּב
ָצאּוהּו ַּבֲחִתיַמת ָזָקןְוַעְכָׁשו ְמ  – ,Mert szakálltalanul hagyta ott őket – ָזָקן  – most meg 
sűrű szakáll borította az arcát.64 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A midrási magyarázat a következő: 
ְּכֶׁשִּנְמְסרּו  – A „József megismerte testvéreit” [azt jelenti, hogy] – ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו –
 felismerte, hogy testvéreivel – ִהִּכיר ֶׁשֵהם ֶאָחיו – amikor a hatalmában voltak,65 – ְּבָידוֹ 
van dolga, – ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם – és megszánta őket. – א ִהִּכירּוהּו  De azok nem„ – ְוֵהם 
ismerték meg őt,” – ְּכֶׁשָּנַפל ְּבָיָדם – amikor a kezük közé került, –  ֲָוהִלְנהֹוג ּבֹו ַאח  – 
hogy testvéri érzülettel viseltettek volna irányában. 

 
מֹות ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ  ,ַוִּיְזֹּכר יֹוֵסף ֵאת ַהֲח

 )ט, בראשית מב(. ָּבאֶתם

És József megemlékezett az álmokról, melyeket felőlük álmodott és 
szólt hozzájuk: „Kémek vagytok, eljöttetek megtekinteni az ország 
meztelenségét”. (1Mózes 42:9.) 

 A láhem itt azt] – ֲעֵליֶהם – .melyeket felőlük álmodott – ֲאֶׁשר ָחַלם ָלֶהם
jelenti, mint az] áléhem66. – ְוָיַדע ֶׁשִּנְתַקְּימּו – [József] most [már] tudta, hogy [az 
álmai] beteljesedtek, –  ֶֹׁשֲהֵרי ִהְׁשַּתֲחוּו לו – hiszen [íme, bátyjai] arcra borultak előtte. 

 ervát háárec azt] – ִּגּלּוי ָהָאֶרץ – .az ország meztelenségét – ֶעְרַות ָהָאֶרץ
jelenti, hogy] hol védtelen az ország, – ִהיא נֹוָחה ְלִהָּכֵבׁש ֵמֵהיָכן  – hogy hol van a 
leginkább kitéve az [ellenséges] hódításnak, – ְּכמֹו ֶאת ְמקֹוָרּה ֶהֱעָרה – mint [a heerá a] 
„megmeztelenítette forrását”67 – ּוְכמֹו ֵערֹום ְוֶעְרָיה – és [a vöerjá a] „teljesen 
meztelen”68 [szövegrészekben]. –  ְֵכן ָּכל ֶעְרָוה ֶׁשַּבִּמְקָראו  – Ugyanígy minden a 
Szentírásban [található] ervá – ְלׁשֹון ִּגּלּוי – feltárt/lemeztelenített értelemben 
[szerepel]. – ְוַתְרּגּום אּוְנְקלּוס ִּבְדָקא ְּדַאְרָעא – Onkelosz így fordítja: bidká döárá, –  ְּכמֹו

תֶּבֶדק ַהַּביִ   – mint [a bedek a] „bedek hábájit”69 [szövegrészben], – ְרעּוַע ַהַּבִית – [ami 
azt jelenti, hogy] a ház megrongálódott része. – א ִדְקֵּדק  Ám [Onkelosz] nem – ֲאָבל 
volt elég precíz, – ְלָפְרׁשֹו ַאַחר ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא – hogy [a terminust] szó szerinti jelentése 
szerint értelmezze. 

 
א ֲאֹדִני  )י, בראשית מב(. ַוֲעָבֶדי ָּבאּו ִלְׁשָּבר ֹאֶכל ,ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו 

                                                 
64 Vagyis az ő kinézete változott meg jelentősen. 
65 Vagyis amikor olyan helyzetbe kerültek, hogy Józsefnek hatalma volt felettük. 
66 Felőlük/róluk. 
67 3Mózes 20:18. 
68 Jechezkél 16:7. 
69 2Királyok 12:6. 
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És ők feleltek neki: „Nem, uram, szolgáid azért jöttek, hogy eleséget 
vegyenek. (1Mózes 42:10.) 

א ֲאֹדִני  – Nem, uram. – א ֹתאַמר ֵּכן  – Ne mondd ezt, –  ֶׁשֲהֵרי ֲעָבֶדי ָּבאּו ִלְׁשָּבר
 ”.mert „szolgáid azért jöttek, hogy eleséget vegyenek – ֹאֶכל

 
א ָהיּו ֲעָבֶדי ְמַרְּגִלים ,ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו  )יא, בראשית מב(. ֵּכִנים ֲאַנְחנּו 

Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, szolgáid 
sohasem voltak kémek”. (1Mózes 42:11.) 

ִנְצְנָצה  – Mi mindnyájan egy ember fiai vagyunk.70 – ֻּכָּלנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנּו
ִעָּמֶהםּוְכָללּוהּו  – ,bennük az Isteni Szellem egy szikrája [Fellobbant] – ָבֶהם רּוַח ַהֹּקֶדׁש  – 
és magukkal együtt őt [ti. Józsefet] is beleértették [kijelentésükbe], –  ֶׁשַאף הּוא ֶּבן
 .hiszen ő is atyjuk fia volt – ֲאִביֶהם

 – ְּכמֹו ֵּכן ִּדַּבְרּתָ  – ,szavahihetők [:Jelentése] – ֲאִמִּתִּיים – .becsületesek – ֵּכִנים
mint a „Jól beszéltél”71 – ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדֹוְברֹות – [vagy a] „Helyesen beszélnek 
Celáfhád leányai”72 – א ֵכן ַּבָּדיו  dölyfössége csak üres kérkedés”73„ [vagy a] – ְוֶעְבָרתֹו 
[szövegrészekben]. 

 
 )יב, מב בראשית(. א ִּכי ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם

És ő szólt hozzájuk: „Nem úgy van, hanem az ország meztelenségét 
jöttetek megtekinteni”. (1Mózes 42:12.) 

 hanem az ország meztelenségét jöttetek – ִּכי ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות
megtekinteni. –  ִירֶׁשֲהֵרי ִנְכַנְסֶּתם ַּבֲעָׂשָרה ַׁשֲעֵרי ָהע  – Mivel a város tíz különböző 
kapuján át jöttetek be. – א ִנְכַנְסֶּתם ְּבַׁשַער ֶאָחד  Miért nem mindnyájan egy – ָלָּמה 
kapun jöttetek be? 

 
ֶאת ָאִבינּו ַהּיֹום ְוִהֵּנה ַהָּקֹטן  ,ַוֹּיאְמרּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדי ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש ֶאָחד ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען

 )יג, בראשית מב(. ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו

És ők feleltek: „Mi, szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy ember 
fiai, Kánaán országában és íme, a legkisebb most atyánkkal van, az 
egyik pedig már nincs”. (1Mózes 42:13.) 

                                                 
70 E kijelentés mintha az összes jelenlévőre vonatkozna! 
71 2Mózes 10:29. 
72 4Mózes 27:7. 
73 Jesájá 16:6. 
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ָעָׂשר ֲעָבֶדי ְוגֹוֵמר ַוֹּיאְמרּו ְׁשֵנים  – És ők feleltek: „Mi, szolgáid, tizenketten 
vagyunk testvérek, stb.74 – ּוִבְׁשִביל אֹותֹו ֶאָחד ֶׁשֵאיֶנּנּו – És amiatt, aki már nincs, – 
 hogy felkutassuk őt.75 – ְלַבְּקׁשוֹ  – ,szétszóródtunk a városban – ִנְתַפַּזְרנּו ָבִעיר

 
 )יד, בראשית מב(. הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאֹמר ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף

És szólt hozzájuk József: Úgy van, ahogyan mondtam nektek; kémek 
vagytok! (1Mózes 42:14.) 

ָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתיַהָּד  – ...Úgy van, ahogyan mondtam... – הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי  – Az, 
amit mondtam, – ֶׁשַאֶּתם ְמַרְּגִלים – hogy ti kémek vagytok, – הּוא ָהֱאֶמת ְוַהָּנכֹון – az az 
igazság, –  ֶֹזהּו ְלִפי ְפׁשּוטו – ez az egyszerű magyarázat. –  ֹּוִמְדָרׁשו – És a Midrás 
magyarázata szerint: – ָאַמר ָלֶהם – Mondta nekik [a király]: –  ְֹוִאּלּו ְמָצאֶתם אֹותו – Ha 
megtalálnátok őt [Józsefet] – ְוִיְפְסקּו ֲעֵליֶכם ָממֹון ַהְרֵּבה – és sok pénzt kérnének érte, – 
 Erre azt mondta – ָאַמר ָלֶהם – .Igent válaszoltak – ָאְמרּו לֹו ֵהן – ?kiváltanátok – ִּתְפדּוהּו
nekik: – ְוִאם ֹיאְמרּו ָלֶכם – És ha azt fogják mondani nektek – א ַיֲחִזירּוהּו  nem – ֶׁש
adják vissza őt – ְּבׁשּום ָממֹון – semmi pénzért, – ַמה ַּתֲעׂשּו – mit fogtok tenni? – ָאְמרּו 
רֹוגַלהֲ  – ,Úgy jöttünk – ְלָכ ָּבאנּו – :Válaszolták neki – לוֹ   – hogy öljünk – אֹו ֵליָהֵרג – 
vagy megölessünk [Józsefért]. – ָאַמר ָלֶהם – Mondta nekik: – הּוא ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכם – 
„Úgy van, ahogyan mondtam nektek”, – ַלֲהרֹוג ְּבֵני ָהִעיר ָּבאֶתם – azért jöttetek, hogy 
megöljétek a város lakóit! –  ַנֵחׁש ֲאִני ַּבָּגִביַע ֶׁשִּליְמ  – Megjósoltam az én serlegemből, – 
 – ֶהֱחִריבּו ְּכָר ָּגדֹול ֶׁשל ְׁשֶכם – hogy kettő közületek [Simon és Lévi] – ֶׁשְּׁשַנִים ִמֶּכם
rombolta le Sechem nagy városát [is].76 

 
 )טו, בראשית מב(. ּו ִמֶּזה ִּכי ִאם ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵהָּנהֵחי ַפְרֹעה ִאם ֵּתְצא ,ְּבֹזאת ִּתָּבֵחנּו

Próbára kell tennem titeket, a fáraó életére mondom, nem mentek el 
innen, hacsak el nem jön legkisebb testvéretek. (1Mózes 42:15.) 

ֹעהִאם ִיְחֶיה ַּפְר  – .a fáraó életére mondom – ֵחי ַפְרֹעה  – [Jelentése:] ha a fáraó 
él.77 – ְּכֶׁשָהָיה ִנְׁשַּבע ַלֶּׁשֶקר – Valahányszor hamisan esküdött, – ָהָיה ִנְׁשַּבע ְּבַחֵּיי ַפְרֹעה – 
mindig a fáraó életére esküdött. 

 erről a [:Jelentése] – ִמן ַהָּמקֹום ַהֶּזה – .nem mentek el innen – ִאם ֵּתְצאּו ִמֶּזה
helyről. 

 

                                                 
74 Ez a kijelentés miképpen válaszol József azon vádjára, miszerint ők kémkedni jöttek? 
75 Vagyis József meggyanúsította őket, hogy kémek, mivel tíz különböző kapun át jöttek be 

a városba. Itt a fivérek magyarázatot adnak arra, hogy miért így cselekedtek. 
76 1Mózes 34:25. 
77 Azaz „Ha a fáraó él, nem mentek el innen!” 
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א ֵחי  ,ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת ֲאִחיֶכם ְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ְוִיָּבֲחנּו ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם 
 )טז, בראשית מב(. ַפְרֹעה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

Küldjétek el az egyiket közületek, hogy hozza el testvéreteket, ti pedig 
fogva maradjatok, hogy próbára tegyem szavaitokat, vajon igazság van-
e bennetek. Ha pedig nem, a fáraó életére, bizony kémek vagytok”. 
(1Mózes 42:16.) 

 A háemet] – ִאם ֱאֶמת ִאְּתֶכם – .vajon igazság van-e bennetek – ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם
itchem azt jelenti:] vajon igazat szóltok-e. –  ֵא ָנקּוד ַּפָּתח"ְלִפיָכ ה  – Következésképp a 
 mivel ez olyan, mintha – ֶׁשהּוא ְּכמֹו ִּבְלׁשֹון ֵּתיָמה – ,pátách-hal van vokalizálva ה
kérdés lenne. 

א י ַפְרֹעה חֵ  – :hozzátok el, akkor [Ha nem] – ְתִביאּוהּו – .Ha pedig nem – ְוִאם 
 .a fáraó életére [mondom], kémek vagytok – ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם

 
ֶׁשת ָיִמים  )יז, בראשית מב(. ַוֶּיֱאֹסף ֹאָתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁש

És börtönbe vetette őket három napig. (1Mózes 42:17.) 

 .börtön [:mismár azt jelenti] – ֵּבית ָהֲאסּוִרים – .börtönbe – ִמְׁשָמר
 

ִהים ֲאִני ָיֵרא ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֹזאת ֲעׂשּו ִוְחיּו  )יח, בראשית מב(. ֶאת ָהֱא

És a harmadik napon így szólt hozzájuk József: „Ezt tegyétek, hogy 
életben maradjatok, mert én félem az Istent. (1Mózes 42:18.) 

 
. ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ,ִאם ֵּכִנים ַאֶּתם ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם

 )יט, בראשית מב(

Ha becsületes emberek vagytok, hagyjátok itt egyik testvéreteket a 
börtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házaitok éhínségére, 
(1Mózes 42:19.) 

 Ahol most fogva – ֶׁשַאֶּתם ֲאסּוִרים ּבֹו ַעְכָׁשו – .a börtönben – ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם
tartanak titeket. 

 – ְלֵבית ֲאִביֶכם – .ti [a többiek] pedig menjetek, vigyetek – ְוַאֶּתם ְלכּו ָהִביאּו
Atyátok házába. 

ֵּתיֶכםֶׁשֶבר ַרֲעבֹון ּבָ   – gabonát78 házaitok éhínségére. –  ַמה ֶּׁשְּקִניֶתם ְלַרֲעבֹון ַאְנֵׁשי
 .azt, amit háznépetek éhínségét [enyhítendő] vásároltatok [Vagyis] – ָּבֵּתיֶכם

 

                                                 
78 Rási elmagyarázta (fentebb 41:56.), hogy a ֶׁשֶבר (sever) egyaránt jelenthet vett-et és 

eladott-at. Itt a szó a vásárolt terményre utal. 
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א ָתמּותּו  )כ, בראשית מב(. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ,ְוֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ָּתִביאּו ֵאַלי ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְו

...és hozzátok el legkisebb testvéreteket hozzám, hogy beigazolódjanak 
szavaitok és meg ne haljatok”. És így tettek. (1Mózes 42:20.) 

 vöjéámnu azt] – ִיְתַאְּמתּו – .hogy beigazolódjanak szavaitok – ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם
jelenti:] igaznak bizonyulnak – ְוִיְתַקְּימּו – és megerősíttetnek, – ְּכמֹו ָאֵמן ָאֵמן – mint [az 
ámén a] „Ámen, Ámen!”79 [„Igaz, igaz”] – ּוְכמֹו ֵיָאֶמן ָנא ְּדָבְר – és [a jéámen a] 
„váljék valóra ígéreted”80 [szövegrészekben]. 

 
ִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ 

א ָׁשָמְענּו  )כא, בראשית מב(. ַעל ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהֹּזאת ,ְו

És mondták egyik a másiknak: „Bizony bűnösök vagyunk testvérünk 
miatt, mivel láttuk lelke szorongását, amikor könyörgött hozzánk, de 
nem hallgattunk reá. Ezért jött reánk ez a nyomorúság”. (1Mózes 42:21.) 

 :ahogyan Onkelosz fordítja [,Úgy értendő] – ְּכַתְרּגּומֹו ְּבקּוְׁשָטא – .Bizony – ֲאָבל
bökustá81. – ְוָרִאיִתי ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – És láttam a [Midrás] Brésit rábában,82 –  ִליְׁשָנא
 hogy a rómaiban [azaz a latinban] az ávál azt jelenti börám – ְּדרֹוָמָאה הּוא ֲאָבל ְּבַרם
[„valóban”]. 

ת"ַטֲעמֹו ַּבֵּבי – .jött reánk – ָּבָאה ֵאֵלינּו  – A [báá szó] hangsúlya a ב-en van83, – 
ן ָעַברְלִפי ֶׁשהּוא ִּבְלׁשוֹ   – mert befejezett múlt időben van, – ֶׁשְּכָבר ָּבָאה – hiszen már 

rájuk jött a nyomorúság. – ְוַתְרּגּומֹו ֲאַתת ָלָנא – [Ezért] Onkelosz átát láná-nak fordítja. 
 

א ְׁשַמְעֶּתםַוַּיַען ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאֹמר ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבּיֶ  ְוַגם ָּדמֹו  ,ֶלד ְו
 )כב, בראשית מב(. ִהֵּנה ִנְדָרׁש

És Reuvén szólt, mondván: „Nem mondtam-e nektek, ne vétkezzetek a 
gyermek ellen, de ti nem hallgattatok reám. Immár vérét is követelik”. 
(1Mózes 42:22.) 

 Az et és gám szavak [valami] – ֵאִתין ְוַגִּמין ִרּבּוִיין – .Immár vérét is – ְוַגם ָּדמוֹ 
további [dolognak] a beleszámítását sejtetik; – ָּדמֹו ְוַגם ַּדם ַהָּזֵקן – [vagyis ez esetben 
nem csupán] az ő vérét, hanem az idős atya84 vérét is. 

                                                 
79 4Mózes 5:22. 
80 1Királyok 8:26. 
81 Bizony/valóban. Mert amúgy az ֲאָבל (ávál) általánosabb jelentése az, hogy „de”. 
82 91:8. 
83 Lásd Rásinak a fentebb 29:6-hoz írt kommentárját. 
84 Jákob. 
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א ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף  )כג, בראשית מב(. ֵּמִליץ ֵּביֹנָתםִּכי הַ  ,ְוֵהם 

És ők nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. 
(1Mózes 42:23.) 

א ָיְדעּו ִּכי ׁשֹוֵמַע יֹוֵסף  – .És ők nem tudták, hogy József érti őket – ְוֵהם 
 és az ő – ּוְבָפָניו ָהיּו ְמַדְּבִרים ֵּכן – ,hogy érti a nyelvüket85 [,Azaz] – ֵמִבין ְלׁשֹוָנם
jelenlétében beszéltek így. 

 – ִּכי ְּכֶׁשָהיּו ְמַדְּבִרים ִעּמוֹ  – .mert tolmács volt közöttük – ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם
Ugyanis amikor beszéltek vele, – ָהָיה ַהֵּמִליץ ֵּביֵניֶהם – tolmács volt közöttük,86 –  ַהּיֹוֵדַע
 – ְוָהָיה ֵמִליץ ִּדְבֵריֶהם ְליֹוֵסף – ,aki héberül és egyiptomiul is tudott – ְלׁשֹון ִעְבִרי ְוָלׁשֹון ִמְצִרי
és aki lefordította a szavaikat Józsefnek, – ְוִדְבֵרי יֹוֵסף ָלֶהם – József szavait pedig 
nekik. – ְלָכ ָהיּו ְסבּוִרים – Ők következésképp azt gondolták, –  ֶׁשֵאין יֹוֵסף ַמִּכיר ְּבָלׁשֹון
 .hogy József nem ért héberül – ִעְבִרי

 .Ez [József fiára,] Menássére utal – ֶזה ְמַנֶּׁשה – .tolmács – ַהֵּמִליץ
 

. ח ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהםַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיּקַ  ,ַוִּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבּךְ 
 )כד, בראשית מב(

És elfordult tőlük, és sírt; azután visszatért hozzájuk, és beszélt velük; 
elvitte közülük Simont, és bebörtönözte a szemük láttára. (1Mózes 
42:24.) 

 – ,eltávolodott tőlük – ִנְתַרֵחק ֵמֲעֵליֶהם – ...És elfordult tőlük – ַוִּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם
א ִיְראּוהּו ּבֹוֶכה  .hogy ne lássák, ahogy sír – ֶׁש

 ,mivel hallotta, hogy megbánták – ְלִפי ֶׁשָּׁשַמע ֶׁשָהיּו ִמְתָחְרִטין – ...és sírt... – ַוֵּיְבּךְ 
[amit tettek vele]. 

 ő tette a [Azért éppen őt, mert] – הּוא ִהְׁשִליכֹו ַלּבֹור – ...Simont... – ֶאת ִׁשְמעֹון
kútba [Józsefet], – הּוא ֶׁשָאַמר ְלֵלִוי – és ő volt, aki azt mondta Lévinek:87 –  ִהֵּנה ַּבַעל
 :Egy másik magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר – .”...Íme ott jön az álomlátó„ – ַהֲחלֹומֹות ַהָּלֶזה ָּבא
ֶׁשָּמא ִיְתָיֲעצּו  – ,József el akarta választani [Simont] Lévitől – ִנְתַּכֵּון יֹוֵסף ְלַהְפִרידֹו ִמֵּלִוי –
 .hogy megöljék őt – ַלֲהרֹוג אֹותוֹ  – ,nehogy tanácskozzanak ők ketten – ְׁשֵניֶהם

א ֲאָסרֹו ֶאָּלא  – .bebörtönözte a szemük láttára... – ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם
 – ,és ahogy távoztak – ְוֵכיָון ֶׁשָּיְצאּו – ,Csak szemük láttára börtönözte be – ְלֵעיֵניֶהם
 .megetette és megitatta – ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהְׁשָקהּו – ,előhozatta őt – הֹוִציאוֹ 

 

                                                 
85 A szövegben ugyanis a  ַׁשֹוֵמע (soméá) [„hall/hallgat/figyel”] ige szerepel, amely azonban 

néha értést is jelent. Lásd még fentebb a 41:5-höz írt Rási-kommentárt. 
86 Vagyis a fivérek és József között. 
87 Uo. 37:19. 
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ַוַּיַעׂש  ,ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְּכֵליֶהם ָּבר 
 )כה, בראשית מב(. ָלֶהם ֵּכן

Ezután megparancsolta József, hogy töltsék meg edényeiket gabonával, 
és hogy mindegyiknek tegyék vissza pénzét zsákjába és hogy adjanak 
nekik élelmet az útra. Így is tettek velük. (1Mózes 42:25.) 

 
 )כו, בראשית מב(. ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם ,ַוִּיְׂשאּו ֶאת ִׁשְבָרם ַעל ֲחֹמֵריֶהם

És ők fölrakták gabonájukat szamaraikra és útnak indultak. (1Mózes 
42:26.) 

 
. ַוַּיְרא ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא ְּבִפי ַאְמַּתְחּתוֹ  ,ֲחֹמרֹו ַּבָּמלֹוןַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת ַׂשּקֹו ָלֵתת ִמְסּפֹוא לַ 

 )כז, בראשית מב(

És mikor az egyik kioldotta zsákját, hogy abrakot adjon szamarának a 
szálláson, meglátta pénzét, hogy zsákjának szájában van. (1Mózes 42:27.) 

 – ֶׁשִּנְׁשַאר ָיִחיד – Ez Lévi volt,89 – הּוא ֵלִוי – az egyik kioldotta.88 – ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד
mert ő egyedül [jáchid)] maradt –  ִֹמִּׁשְמעֹון ֶּבן זּוגו – társa, Simon nélkül. 

 A bámálon tulajdonképpen azt] – ַּבָּמקֹום ֶׁשָּלנּו ַּבַּלְיָלה – .a szálláson – ַּבָּמלֹון
jelenti, hogy] azon a helyen, ahol az éjszakát töltötték. 

 .zsák [:ámtáchát azt jelenti] – הּוא ָׂשק – .zsákjának – ַאְמַּתְחּתוֹ 
 

ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה  ,ַוֹּיאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי
ִהים ָלנּוּזֹ   )כח, בראשית מב(. את ָעָׂשה ֱא

És szólt testvéreihez: „Visszatették pénzemet és itt van zsákomban”. 
Ekkor elhagyta őket bátorságuk és remegve szóltak egymáshoz: „Mit is 
cselekedett velünk Isten!” (1Mózes 42:28.) 

 – ַּגם ַהֶּכֶסף ּבֹו ִעם ַהְּתבּוָאה – és itt van zsákomban.90 – ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי
[Jelentése:] a pénz és a gabona. 

ִהים ָלנּו ַלֲהִביֵאנּו ִליֵדי  – !Mit is cselekedett velünk Isten – ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱא
א הּוַׁשב ֶאּלָ  – ,Hogy majd megrágalmazzanak bennünket – ֲעִליָלה זוֹ  א ְלִהְתעֹוֵלל ָעֵלינּוֶׁש  
– hiszen csupán azért tették vissza [a pénzt], hogy megrágalmazhassanak 
bennünket. 

 
                                                 
88 Miért így: ָהֶאָחד (háechád) – a  ָה határozott névelővel? 
89 Rá utal a ָהֶאָחד (háechád). 
90 A ְוַגם (vögám) egy másik holmit is sejtet. 
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 )כט, בראשית מב(. ַוַּיִּגידּו לֹו ֵאת ָּכל ַהֹּקֹרת ֹאָתם ֵלאֹמר ,ַוָּיֹבאּו ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ַאְרָצה ְּכָנַען

És megérkeztek atyjukhoz, Jákóbhoz, Kanaán országába és elmondtak 
neki mindent, ami őket érte, szólván: (1Mózes 42:29.) 

 
 )ל, בראשית מב(. ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ ,ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו ָקׁשֹות

„Keményen beszélt velünk a férfiú, az ország ura és az ország kémeinek 
tartott bennünket. (1Mózes 42:30.) 

 
 )לא, בראשית מב(. א ָהִיינּו ְמַרְּגִלים ,ַוֹּנאֶמר ֵאָליו ֵּכִנים ֲאָנְחנּו

Mi pedig mondtuk neki: Becsületesek vagyunk, soha kémek nem 
voltunk; (1Mózes 42:31.) 

 
בראשית (. ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקֹטן ַהּיֹום ֶאת ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ,ִבינּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים ְּבֵני ָא

 )לב, מב

...tizenketten vagyunk testvérek, atyánk fiai, az egyik már nincs, a 
legkisebb pedig most atyánkkal van Kanaán országában. (1Mózes 42:32.) 

 
ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי ְוֶאת ַרֲעבֹון  ,יׁש ֲאֹדֵני ָהָאֶרץ ְּבֹזאת ֵאַדע ִּכי ֵכִנים ַאֶּתםַוֹּיאֶמר ֵאֵלינּו ָהאִ 
 )לג, בראשית מב(. ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו

És szólt hozzánk a férfiú, az ország ura: Azáltal fogom megtudni, hogy 
becsületesek vagytok, hagyjátok nálam egyik testvéreteket, vegyétek a 
gabonát házaitok szükségletére és menjenetek, (1Mózes 42:33.) 

 
א ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם  ,ְוָהִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִּכי 

  )דל, בראשית מב(. ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו

...és hozzátok el legkisebb testvéreteket hozzám, így megtudom majd, 
hogy nem kémek vagytok, hanem becsületes emberek; akkor kiadom 
majd testvérteket és bejárhatjátok az országot”. (1Mózes 42:34.) 

 tiszcháru szó] – ְּתסֹוְבבּו – .és bejárhatjátok az országot – ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו
szerint azt jelenti:] be fogjátok utazni. – ְוָכל ְלׁשֹון סֹוֲחִרים ּוְסחֹוָרה – A szochrim91 vagy 
a szchorá92 minden formája – ַעל ֵׁשם – [a ְסָחר – körülhalad – gyökből ered], mivel – 

                                                 
91 „kereskedők” 
92 „árucikk” 
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ר ַהְּפַרְקַמְטָיאַעל ֵׁשם ֶׁשְּמַחְּזִרים ְוסֹוְבִבים ַאחַ   – [a kereskedők] járnak-kelnek, utazgatnak 
[alkalmas] árucikkeket [keresve]. 

 
ַוִּיְראּו ֶאת ְצֹררֹות ַּכְסֵּפיֶהם ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם  ,ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם ְוִהֵּנה ִאיׁש ְצרֹור ַּכְסּפֹו ְּבַׂשּקוֹ 

 )הל, בראשית מב(. ַוִּייָראּו

És történt, hogy mikor zsákjaikat kiürítették, íme, mindegyiknek 
pénzcsomója zsákjában volt. És mikor ők és atyjuk meglátták 
pénzcsomóikat, megfélemlettek. (1Mózes 42:35.) 

 pénzes [:cöror kászpo azt jelenti] – ֶקֶׁשר ַּכְסּפוֹ  – .pénzcsomója – ְצרֹור ַּכְסּפוֹ 
bugyra. 

 
יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו ָעַלי ָהיּו  ,ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם

 )לו, בראשית מב(. ֻכָּלָנה

És szólt hozzájuk atyjuk, Jákob: „Megfosztottatok gyermekeimtől, 
József nincsen, Simon nincsen, és el akarjátok vinni Benjámint, – 
mindez engem terhel.” (1Mózes 42:36.) 

 Ebből – ְמַלֵּמד – ...Megfosztottatok gyermekeimtől... – ֹאִתי ִׁשַּכְלֶּתם
megtudjuk, – ֶׁשֲחָׁשָדן – hogy azzal gyanúsította őket (a fivéreket), – ּוֶׁשָּמא ֲהָרגּוה  – 
hogy megölték [Simont] – אֹו ְמָכרּוהּו ְּכיֹוֵסף – vagy eladták, mint [ahogy az] József 
esetében [valójában meg is történt]. 

ָּכל ִמי ֶׁשָּבָניו ֲאבּוִדים ָקרּוי  – ...Megfosztottatok gyermekeimtől... – ִׁשַּכְלֶּתם
 Azt, akinek elvesztek a gyermekei, „gyermekét vesztettnek„ (sákul-nak) – ָׁשכּול
nevezik [mert olyan mintha gyermeke valóban meghalt volna]. 

 
א ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי ְּתָנה ֹאתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני  ,ַוֹּיאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאֹמר ֶאת ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית ִאם 

 )לז, שית מבברא(. ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶלי

És szólt Reubén atyjához, mondván: „Megölheted az én két fiamat, ha 
vissza nem hozom őt neked; bízd az én kezemre és én visszahozom 
neked”. (1Mózes 42:37.) 

 
א ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם ּו ָאסֹון ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו ָבּה ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר ּוְקָרָאה ,ַוֹּיאֶמר 

 )לח, בראשית מב(. ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון ְׁשאֹוָלה

És ő szólt: „Nem megy le fiam veletek, mert testvére meghalt, és csak ő 
maga maradt meg. Ha baleset éri az úton, amelyen mentek, akkor 
bánatban viszitek ősz fejemet a sírba”. (1Mózes 42:38.) 
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א ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם  – ...Nem megy le fiam veletek... – א ִקֵּבל ְּדָבָריו ֶׁשל ְראּוֵבן  – 
[Jákob] nem fogadta el Reuvén ajánlatát. – ָאַמר – Azt mondta [magában]: –  ְּבכֹור
 Felajánlja, hogy – הּוא אֹוֵמר ְלָהִמית ָּבָניו – .Bolond ez az elsőszülött„ – ׁשֹוֶטה הּוא ֶזה
öljem meg fiait. – א ָבָני  Hát azok csak az ő fiai, és nem [ugyanúgy] az – ְוִכי ָּבָניו ֵהם ְו
én fiaim [is]?” 

 
 )א, בראשית מג(. ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ

És az éhség egyre súlyosbodott az országban. (1Mózes 43:1.) 

 
ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו  ,ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל ֶאת ַהֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהִביאּו ִמִּמְצָרִים

 )ב, בראשית מג(. ְמַעט ֹאֶכל

És történt, hogy midőn teljesen megették a gabonát, amelyet 
Egyiptomból hoztak, atyjuk így szólt hozzájuk: „Menjetek újra, vegyetek 
nekünk egy kis eleséget”. (1Mózes 43:2.) 

 Jehuda – ְיהּוָדה ָאַמר ָלֶהם – .midőn teljesen megették – ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאֹכל
korábban azt mondta nekik: – ַהְמִּתינּו ַלָּזֵקן – „Várjatok az öregre, –  ַעד ֶׁשִּתְכֶלה ַּפת ִמן
 ”.míg az összes kenyér el nem fogy a házból – ַהַּבִית

 A kááser kilu] – ַּכד ֵׁשִציאּו – .midőn teljesen [megették] – ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו
Onkelosz-féle fordításának helyes verziója:] kád séciu. – ְוַהְמַתְרֵּגם ַּכד ַסִּפיקּו – A 
Tárgumnak az a verziója, amely ezt kád szápiku-nak fordítja, – טֹוֶעה – helytelen. – 
 – Az „amikor a tevék befejezték az ivást”93 [szövegrészt] – ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים ִלְׁשּתֹות
ָּׁשתּו ֵּדי ִסּפּוָקםְּכׁשֶ  – ,Onkelosz úgy fordítja: kád szápiku – ְמֻתְרָּגם ַּכד ַסִּפיקּו  – értve ez 
alatt azt, hogy megitták azt [a mennyiséget], ami ki lett töltve nekik, –  הּוא ְּגַמר
 Itt azonban a – ֲאָבל ֶזה ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאכֹול – .ez volt az ivásuk vége [vagyis] – ְׁשִתָּיָתם
„midőn teljesen megették” –  ֶר ַּתם ָהֹאֶכל הּואַּכֲאׁש  – [azt az „időpontot”] jelenti, amikor 
az élelem teljesen elfogyott, – ּוְמַתְרְּגִמיָנן ַּכד ֵׁשִציאּו – aminek [helyes] fordítása: kád 
séciu. 

 
א ִתְראּו ָפַני ּבִ  ,ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר . ְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכםָהֵעד ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאֹמר 

 )ג, בראשית מג(

És szólt hozzá Jehuda, mondván: „Intve intett bennünket a férfiú, 
mondván: ne lássátok színemet, ha testvéretek nincsen veletek. (1Mózes 
43:3.) 

                                                 
93 Fentebb 24:22. 
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-figyelmezte [a háéd héid kifejezés] – ְלׁשֹון ַהְתָרָאה – Intve intett.94 – ָהֵעד ֵהִעד
tést jelent, – ֶׁשְּסָתם ַהְתָרָאה ַמְתֶרה בֹו ִּבְפֵני ֵעִדים – mert figyelmeztetni rendszerint tanúk 
[édim] előtt szoktak. – ָהֵעד ַהִעידֹוִתי ַּבֲאבֹוֵתיֶכם – Hasonlóan: „állandóan intettem atyá-
itokat”95 – ֵרד ָהֵעד ָּבָעם – [vagy:] „Szállj le, intsd meg a népet.”96 

א ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם  – ne lássátok színemet, ha97 testvéretek 
nincsen veletek. – א ִתְראּוִני  – [Azaz] „Nem fogjátok látni színemet, –  א ֲאִחיֶכם ְּב
 – :Onkelosz így fordítja – ְואּוְנְקלּוס ִּתְרֵּגם – ”.kivéve ha veletek van testvéretek – ִאְּתֶכם
ִיֵּׁשב ַהָּדָבר  – Csak akkor, amikor veletek van testvéretek.”98„ – ֶאָּלֵהן ַּכד ֲאחּוכֹון ִעְּמכֹון
א ִדְקֵּדק ְלַתְרֵּגם ַאַחר ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא – ,A szót a kontextushoz igazította – ַעל ָאְפנוֹ   és – ְו
nem szó szerint fordította a Szentírás szövegét. 

 
 )ד, בראשית מג(. ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְל ֹאֶכל ,ִאם ֶיְׁש ְמַׁשֵּלַח ֶאת ָאִחינּו ִאָּתנּו

Ha testvérünket velünk küldöd, lemegyünk és veszünk neked eleséget, 
(1Mózes 43:4.) 

 
א ֵנֵרדְוִאם ֵאיְנ ְמַׁשּלֵ  א ִתְראּו ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם ,ַח  בראשית (. ִּכי ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו 

 )ה, מג

...de ha nem küldöd, nem megyünk le, mert ama férfiú mondta nekünk: 
ne lássátok színemet, ha testvéretek nincsen veletek”. (1Mózes 43:5.) 

 
  )ו, בראשית מג(. ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח ,ָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִליַוֹּיאֶמר ִיׂשְ 

És szólt Izráel: „Miért tettetek velem rosszat, tudtára adván a férfiúnak, 
hogy van még egy testvértek?” (1Mózes 43:6.) 

 
נּו ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח ַוַּנֶּגד לֹו ַעל ִּפי ַוֹּיאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל ָהִאיׁש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדּתֵ 

 )ז, בראשית מג(. ֲהָידֹוַע ֵנַדע ִּכי ֹיאַמר הֹוִרידּו ֶאת ֲאִחיֶכם ,ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

                                                 
94 Kapcsolat van  az „intett/figyelmeztetett” jelentésű ָהֵעד ֵהִעד (háéd héid) kifejezés és a 

„tanú” jelentésű ֵעד (éd) szó között. 
95 Jeremiás 11:7. 
96 2Mózes 19:21. 
97 Onkelosz  a ִּבְלִּתי (bilti)-t „hacsak”-nak vagy „csak”-nak fordítja, Rási viszont így: 

„hacsaknem/kivéve ha” . 
98 Azzal, hogy a ִּבְלִּתי (bilti)-t „csak”-nak fordította, Onkelosz kénytelen volt beiktatni a ַּכד 

(kád) [„akkor/amikor”] szócskát, ami viszont igazából nem szerepel a versben. 
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És ők szóltak: „Nagyon részletesen tudakozódott az a férfiú felőlünk és 
családunk felől, mondván: Él-e még atyátok? Van-e még testvértek? Hát 
mi megmondtuk e szavak szerint; vajon tudhattuk-e, hogy azt fogja 
mondani, hozzátok le testvérteket”. (1Mózes 43:7.) 

 ulmoládténu] – ְלִמְׁשְּפחֹוֵתנּו – .felőlünk és családunk felől – ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו
azt jelenti:] családunkkal kapcsolatban. –  ֹּוִמְדָרׁשו – [Az ulmoládténu] midrási 
magyarázata:99 – ֲאִפּלּו ֲעֵצי ֲעִריסֹוֵתנּו – „Még a fafajtát is, amelyből bölcsőink [készül-
tek], – ִּגָּלה ָלנּו – [még azt is] elárulta nekünk.”100  

 Hogy van egy atyánk és – ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָאב ְוָאח – .Hát mi megmondtuk – ַוַּנֶּגד לוֹ 
egy fivérünk. 

 Az általa – ַעל ִּפי ְׁשֵאלֹוָתיו ֲאֶׁשר ָׁשַאל – .e szavak szerint – ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
feltett kérdések szerint – ֻהְזַקְקנּו ְלַהִּגיד – kellett válaszolnunk. 

אַמרִּכי יֹ   – hogy azt fogja mondani. – ֲאֶׁשר ֹיאַמר – [A ki jomár azt jelenti:] 
hogy azt fogja mondani. – ִּכי ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ִאם – A ki itt im értelemben szerepel, – 
 – .az im-et pedig néha áser [„hogy”] értelemben használják – ְוִאם ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון ֲאֶׁשר
 Íme tehát a ki itt négy jelentésének – ֲהֵרי ֶזה ִׁשּמּוׁש ֶאָחד ֵמַאְרַּבע ְלׁשֹונֹות ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִּכי
egyikében szerepel, – ְוהּוא ִאי – [esetünkben] mint im. – ֶׁשֲהֵרי ִּכי ֶזה ְּכמֹו ִאם – A ki 
ugyanis itt úgy funkcionál, mint az im, –  ְמֹו ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָריּכ  – mint a „míg el nem 
mondtam mondanivalómat”101 [szövegrészben]. 

 
א ָנמּות ַּגם ֲאַנְחנּו ַגם  ,ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה ְוִנְחֶיה ְו

 )ח, ית מגבראש(. ַאָּתה ַּגם ַטֵּפנּו

És Jehuda szólt atyjához, Izráelhez: „Küldd velem a fiút, hogy útra 
keljünk és elmenjünk, hogy éljünk és meg ne haljunk, mi is, te is, 
gyermekeink is...” (1Mózes 43:8.) 

 Az isteni prófécia egy szikrája – ִנְצְנָצה בֹו רּוַח ַהֹּקֶדׁש – ...hogy éljünk... – ְוִנְחֶיה
szólt belőle: – ַעל ְיֵדי ֲהִליָכה זֹו ְּתִחי רּוֲח – „Ennek az utazásnak az eredményeképpen 
életre kel majd a lelked,” – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van: – ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם – „akkor 
föléledt atyjuk, Jákob lelke.”102 

א ָנמ ּותְו  – ...és meg ne haljunk... – ְּבָרָעב – Az éhségtől. – ִּבְנָיִמין ָסֵפק ִיָּתֵפׂש – 
[A következőképpen érveltek Jákobnak:] Benjáminnal kapcsolatban nem lehet 
tudni, hogy ott fogják-e tartani – א ִיָּתֵפׂש נּו ְוָא – .vagy nem fogják ott tartani – ָסֵפק 

                                                 
99 Vagyis, hogy miért az ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו (ulmoládténu) [szó szerint „születésünk”] az itt használt 

szó. 
100 Vagyis láthatóan annyi mindent tudott rólunk, hogy nem mertük félrevezetni őt. 
101 Fentebb 24:33. 
102 Uo. 45:27. 
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א ֵנֵל – ,Míg ellenben mi [bizonyosan] éhen halunk – ֻּכָּלנּו ֵמִתים ָּבָרָעב  ha nem – ִאם 
megyünk [le Egyiptomba]. – מּוָטב ֶׁשַּתִּניַח ֶאת ַהָּסֵפק – Jobb, ha elereszted azt, ami 
kétséges, – ְוִתְתּפֹוׂש ֶאת ַהַוַּדאי – és megragadod azt, ami bizonyos. 

 
א ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני ְוָחָטאִתי ְל ָּכל ַהָּיִמים ,ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו . ִאם 

 )ט, בראשית מג(

Én jótállok érte, kezemből követelheted; ha nem hozom vissza őt hozzád 
és elédbe nem állítom őt, én legyek minden időre vétkes előtted. (1Mózes 
43:9.) 

א ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי ֵמת – és elédbe nem állítom őt.103 – ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני  [,Azaz] – ֶׁש
„hogy nem holtan hozom vissza neked, – ִּכי ִאם ָחי – hanem élve.” 

 ָלעֹוָלם ַהָּבא – .én legyek minden időre vétkes előtted – ְוָחָטאִתי ְל ָּכל ַהָּיִמים
– Az Eljövendő Világban. 

 
 )י, בראשית מג(. ִּכי ַעָּתה ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים ,ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו

Bizony, ha nem késlekedtünk volna, most már kétszer is vissza 
lehetnénk”. (1Mózes 43:10.) 

ַמְהָמְהנּולּוֵלא ִהתְ   – ha nem késlekedtünk volna. – ַעל ָיְד – Miattad, –  ְּכָבר
א ִנְצַטַעְרָּת ָּכל ַהָּיִמים  – ,már vissza is tértünk volna Simonnal – ָהִיינּו ָׁשִבים ִעם ִׁשְמעֹון ְו
 .és neked nem kellett volna ennyi ideig gyötrődnöd – ַהָּללּו

 
ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ַוֹּיאֶמר 
ט ָּבְטִנים ּוְׁשֵקִדים ,ִמְנָחה  )יא, בראשית מג(. ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש ְנֹכאת ָו

És szólt hozzájuk atyjuk, Izráel: „Ha már így van, [itt van,] ekként 
cselekedjetek. Tegyetek az ország legjobb termékeiből edényeitekbe és 
vigyétek le azt ajándékul annak a férfiúnak, egy kis balzsamot, egy kis 
mézet, gumit és ladánumot, pisztáciadiót és mandulát. (1Mózes 43:11.) 

ל ָלׁשֹון ֵאפֹוא ְלׁשֹון ֶיֶתר הּואּכָ  – itt van.104 [.kb] – ֵאפֹוא  – [Az éfo] egy fölösleges 
szó, – ְלַתֵּקן ַהִּמָּלה ְּבָלׁשֹון ִעְבִרי – amely a héberen stilisztikai elemként használatos. – 
ֶכםֶׁשֶאְׁשָלֶחּנּו ִעּמָ  – ,Ha már muszáj vagyok megtenni ezt„ – ִאם ֵּכן ֶאְזַּדֵּקק ַלֲעׂשֹות  – hogy 
elküldjem őt veletek, – ָצִרי ֲאִני ַלֲחזֹור ּוְלַבֵּקׁש – utána kell járnom és ki kell találnom, – 
 ,egy megoldás és egy terv – ַּתָּקָנה ְוֵעָצה ְלַהִּׂשיֲאֶכם – ájé [hol van] po [itt]105 – ַאֵּיה ֹּפה

                                                 
103 Ha már egyszer megígérte, hogy visszahozza Benjámint, miért ígéri meg Jehuda, hogy 

„[Jákob] elébe állítja őt”? 
104 Az ֵאפֹוא (éfo)-nak nincs szó szerinti fordítása ebben a kontextusban. 
105 Lásd a fentebb 27:33. és 37-hez írt Rási-kommentárokat. 
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amelyet elétek terjeszthetnék, –  ֲאִניְואֹוֵמר  – és ezért azt mondom: – ֹזאת ֲעׂשּו – 
Ekként cselekedjetek.” 

 ezt [Onkelosz] – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .az ország legjobb termékeiből – ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ
úgy fordítja, hogy – ִמִּדְמַׁשַּבח ְּבַאְרָעא – „abból, amit dicsérnek az országban,” –  ֶׁשַהֹּכל

ְּמִרים ָעָליוְמזַ   – [vagyis] abból, aminek mindenki [dicséretét] zengi, – ְּכֶׁשהּוא ָּבא ָלעֹוָלם – 
amikor megérkezik a világba.106 

 .Viaszt – ַׁשֲעָוה – .gumit – ְנֹכאת
א ָיַדְעִּתי ַמה ֵהם – .pisztáciadiót – ָּבְטִנים  – Nem tudtam, mi ez, – ב "ּוְבֵפרּוֵׁשי א

ש"פשטציא – de Machir rabbi álef-bétjében107 – ֶׁשל ַרִּבי ָמִכיר ָרִאיִתי  – pisztáciadióként 
[való meghatározását] láttam, – ְודֹוֶמה ִלי ֶׁשֵהם ֲאַפְרְסִקין – bár szerintem [inkább talán] 
őszibarack [lehet]. 

 
. ֶסף ַהּמּוָׁשב ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתיֶכם ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּואְוֶאת ַהּכֶ  ,ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם

 )יב, בראשית מג(

És kétszeres pénzt vegyetek magatokhoz; azt a pénzt is, amelyet 
visszatettek zsákjaitok szájába, szintén vigyétek magatokkal, hátha 
tévedés volt. (1Mózes 43:12.) 

 Kétszer annyit, mint első – ִּפי ְׁשַנִים ָּכִראׁשֹון – .És kétszeres pénzt – ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה
alkalommal. 

 Hogy élelmet vegyetek – ִלְׁשּבֹור ֹאֶכל – .vegyetek magatokhoz – ְקחּו ְבֶיְדֶכם
[érte]. – ֶׁשָּמא הּוַקר ַהַּׁשַער – Talán azóta felment az ára. 

 Talán – ֶׁשָּמא ַהְּמֻמֶּנה ַעל ַהַּבִית ְׁשָכחֹו ׁשֹוֵגג – .hátha tévedés volt – אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא
a ház felügyelője véletlenül megfeledkezett róla. 

 
 )יג, בראשית מג(. ְוקּומּו ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש ,ְוֶאת ֲאִחיֶכם ָקחּו

Testvérteket is vigyétek és keljetek útra, menjetek el ismét ahhoz a 
férfiúhoz. (1Mózes 43:13.) 

 
ַוֲאִני ַּכֲאֶׁשר  ,ְוֵאל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶאת ִּבְנָיִמין

 )יד, בראשית מג(. ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי

És a Mindenható Isten adjon nektek irgalmat a férfiú előtt, hogy 
elbocsássa veletek másik testvérteket és Benjámint, én pedig, ha már 
megfosztattam gyermekeimtől, hát meg leszek fosztva”. (1Mózes 43:14.) 

                                                 
106 Vagyis amikor beérik. 
107 Betűrendes szószedetében. 
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ָּלא ְּתִפָּלהֵמַעָּתה ֵאיְנֶכם ֲחֵסִרים ְּכלּום אֶ  – .És a Mindenható Isten – ְוֵאל ַׁשַּדי  – Most 
már nem hiányzik más nektek, csak az imádság, – ֲהֵריִני ִמְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם – [úgyhogy] én 
ezennel imádkozom értetek. 

 Akinek elegendő [sedáj] – ֶׁשַּדי ִּבְנִתיַנת ַרֲחָמיו – Mindenható Isten.108 – ְוֵאל ַׁשַּדי
irgalma van, –  י ַהְיכֹוֶלת ְּבָידֹו ִלֵּתןּוְכֵד  – és Akinek hatalmában áll adni, – ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים 
– Ő legyen irgalmas hozzátok. –  ֶֹזהּו ְּפׁשּוטו – Ez [a Sádáj név] egyszerű jelentése. – 
יִמי ֶׁשָאַמר ָלעֹוָלם ַּד  – :A midrási jelentése pedig a következő – ּוִמְדָרׁשוֹ   – Az, Aki azt 
mondta az Ő világegyetemének: „Elég!”, – ֹיאַמר ַּדי ְלָצרֹוַתי – mondja az én 
gondjaimnak-bajaimnak [is, hogy]: „Elég!”, – א ָׁשַקְטִּתי ִמְּנעּוַרי  mert ifjúkorom óta – ֶׁש
nem volt nyugodalmam: – ָצַרת ָלָבן – volt gondom Lábán miatt, – ָצַרת ֵעָׂשו – volt 
gondom Ézsau miatt, – ָצַרת ָרֵחל – volt gondom Ráchel miatt, – ָצַרת ִּדיָנה – volt 
gondom Dina miatt, – ָצַרת יֹוֵסף – volt gondom József miatt, – ָצַרת ִׁשְמעֹון – volt 
gondom Simon miatt, – ָצַרת ִּבְנָיִמין – [és most] van gondom Benjámin miatt.109 

 A vösilách] – ְּכַתְרּגּומֹו ְוִיְפַטר ְלכֹון – .hogy elbocsássa veletek – ְוִׁשַּלח ָלֶכם
láchem azt jelenti,] hogy elbocsássa veletek, ahogyan Onkelosz fordítja; –  ִיְפְטֶרּנּו
 Jelentése hasonló a [jösálchenu szó – ְלׁשֹון – .bocsássa el őt fogságából – ֵמֲאסּוָריו
jelentéséhez a] – ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו – „bocsássa szabadon őt”110 [szövegrészben]. –  ְוֵאינֹו
 Küldje el [őt„ – ְלֹשֹון ְוִיְׁשַלח – Nem lenne helyes úgy fordítani, hogy – נֹוֵפל ַּבַּתְרגּום
hozzátok],” –  ֵהם הֹוְלִכים ֶאְצלוֹ ֶׁשֲהֵרי ְלָׁשם  – hiszen a fivérek mentek oda, ahol ő 
[Simon] volt. 

 .Ez Simonra utal – ֶזה ִׁשְמעֹון – .testvérteket – ֶאת ֲאִחיֶכם
ְלַרּבֹות  – Az Isteni Szellem sugalmazására – רּוַח ַהֹּקֶדׁש ִנְזְרָקה בוֹ  – .másik – ַאֵחר

 .Józsefet [is] beleértette – יֹוֵסף
 Míg vissza nem tértek, én – ַעד ׁשּוְבֶכם ֶאְהֶיה ָׁשכּול ִמָּסֵפק – .Én pedig – ַוֲאִני

bizonytalan gyászban leszek.111 
 Józseftől és – ִמּיֹוֵסף ּוִמִּׁשְמעֹון – .ha már megfosztattam – ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי

Simontól. 
 .Benjámintól – ִמִּבְנָיִמין – .hát meg leszek fosztva – ָׁשָכְלִּתי
 

ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְרדּו ִמְצַרִים  ,ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהִּמְנָחה ַהֹּזאת ּוִמְׁשֶנה ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם ְוֶאת ִּבְנָיִמן
 )טו, בראשית מג(. ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף

                                                 
108 Mi az eredete a ַׁשַּדי (Sádáj) Istennévnek? 
109 A ַׁשַּדי (Sádáj) Istennév további magyarázatait illetően lásd fentebb a 17:1.; 28:3-hoz írt 

Rási-kommentárokat. 
110 2Mózes 21:26. 
111 Azaz nem lehetek majd biztos abban, hogy vajon megfosztattam-e Benjámintól vagy 

sem. Jákob nem jelenthette ki azt, hogy biztosan meg lesz fosztva, hiszen épp az imént 
imádkozott Benjámin visszatértéért. 
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És a férfiak vették ezt az ajándékot, kétszeres pénzt is vettek magukhoz, 
és Benjámint, és elindultak, és lementek Egyiptomba, és József elé 
állottak. (1Mózes 43:15.) 

 Az „és [vették]] – ְמַתְרְּגִמיָנן – és [vették] Benjámint...112... – ְוֶאת ִּבְנָיִמין
Benjámint”] Onkelosz úgy fordítja, –  ָרּו ָית ִּבְנָיִמיןּוְדב  – hogy „udváru ját Binjámin”, 
ּוְלִקיַחת ָהָאָדם ָׁשֶוה ְּבָלׁשֹון  – mert pénzt magunkhoz venni nem – ְלִפי ֶׁשֵאין ְלִקיַחת ַהֶּכֶסף –
 ugyanaz az arámiban, mint egy személyt magunkhoz venni [magunkkal – ֲאַרִּמי
vinni]. –  ִָּקח ַּבָּידְּבָדָבר ַהּנ  – Arra, amikor valamit ténylegesen a kezünkbe veszünk, – 
 míg ellenben – ְוָדָבר ַהִּנָּקח ְּבַהְנָהַגת ְּדָבִרים – ,az unsziv szót használjuk – ְמַתְרְּגִמיָנן ּוְנִסיב
arra, amikor valamit meggyőzés útján veszünk el [vagyis elvezetjük], –  ַתְרְּגִמיָנן ּוְדַברְמ  
– az udvár [a dibur – „beszéd” szóból] szót alkalmazzuk.113 

 
ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן  ,ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין ַוֹּיאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה

 )טז, בראשית מג( .ִּכי ִאִּתי ֹיאְכלּו ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים

Mikor József látta velük Benjámint, szólt háza vezetőjének: „Vezesd be 
az embereket a házba, vágj le barmot és készítsd el, mert ez emberek 
velem fognak ebédelni. (1Mózes 43:16.) 

מוֹ ּכְ  – .vágj le barmot és készítsd el – ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן  – [Az utvoách és a 
vöháchén főnévi igenevek, ezért] mintha [az állna a szövegben, hogy] –  ְוִלְטּבֹוַח ֶטַבח
 A tvoách [szó] – ְוֵאין ְטֹבַח ְלׁשֹון ִצּוּוי – .és levágni egy barmot és elkészíteni – ּוְלָהֵכן
nem felszólító módban [áll], –  ֹלֹוַמר ּוְטַבח ֶׁשָהָיה לו  – mert [felszólító módban] az 
kellene hogy álljon [a szövegben], hogy utvách.114 

 Ebben az esetben Onkelosz [a – ֶזה ְמֻתְרָגם ְּבֵׁשירּוָתא – .ebédelni – ַּבָּצֳהָרִים
bácohorájim-ot] bösérutá-nak fordítja, –  ָה ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמיֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְסֻעָּדה ִראׁשֹונ  – ami az 
arámiban első étkezést jelent, – ר"ּוְבַלַעז דשני  – ófranciául disner [reggeli]. –  ְוֵיׁש ַהְרֵּבה
 Odavetette a„ – ְׁשָדא ְלַכְלָּבא ֵׁשירּוֵתּה – :Számos példa van erre a Talmudban – ַּבַּתְלמּוד
kutya elé az ételét”115 –  ְַצע ַאֻּכָּלא ֵׁשירּוָתאּב  – [vagy:] „Kenyeret vágott az egész 

                                                 
112 Míg ellenben a vers a  החָ יִק  (kichá), „elvevés” kifejezést használja mind az ajándékokkal 

és a pénzzel, mind pedig Benjáminnal kapcsolatban. Az arámi fordításban Onkelosz 
mégis a nöszivu-t használja az előbbihez és az udváru-t az utóbbihoz. 

113 Rási a Szentíráshoz fűzött kommentárjában többször kifejti, hogy az emberek esetén a 
„vétel”, az illetőnek szavak általi elvezetését jelenti. Lásd még 1Mózes 16:3-höz írt 
Rási-kommentárban: „szavakkal [rá]vette”. 

114 Ennek ellenére itt mégiscsak felszólító értelmű a szó, esetenként ugyanis főnévi igenévi 
alakot használ a Szentírás a felszólítás kifejezésére, mint például a   ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת
 .szövegrészben (.2Mózes 20:8) ,(záchor et jom hásábát lökádso) ְלַקְּדׁשוֹ 

115 Táánit 11b. 
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étkezéshez.”116 – ֲאָבל ָּכל ַּתְרּגּום ֶׁשל ָצֳהַרִים ִטיֲהָרא – De a cohorájim megszokott 
fordítása az, hogy tihárá [dél]. 

 
 )יז, בראשית מג(. ים ֵּביָתה יֹוֵסףַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ַּכֲאֶׁשר ָאַמר יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנׁשִ 

És az ember úgy tett, amint József mondta és bevezette az embereket 
József házába. (1Mózes 43:17.) 

 
ה ֲאַנְחנּו ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף ַוֹּיאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו ַּבְּתִחּלָ 

, בראשית מג(. ְלִהְתֹּגֵלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו ְוָלַקַחת ֹאָתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחֹמֵרינּו ,מּוָבִאים
 )יח

Megijedtek az emberek, azért, hogy bevezették őket József házába és 
szóltak: „A pénz miatt, mely a múltkor visszakerült zsákjainkba, hoztak 
be bennünket, hogy ránk törjenek és ránk rohanjanak és hogy 
bennünket rabszolgákká tegyenek és szamarainkat”. (1Mózes 43:18.) 

ן"ָּכתּוב הּוא ִּבְׁשֵני יּוִדי – .Megijedtek az emberek – ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים  – A vájiru két 
 – ּוְדִחילּו – és Onkelosz ezért úgy fordítja, hogy – ְוַתְרּגּומוֹ  – ,dal van írva-י
„megijedtek.”117 

ְוֵאין ֶּדֶר  – .azért, hogy bevezették őket József házába – ִּכי הּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף
 És mások számára, akik gabonát vásárolni jöttek, nem volt – ְׁשָאר ַהָּבִאים ִלְׁשּבֹור ָּבר
megszokott, – ָללּון ְּבֵבית יֹוֵסף – hogy József házában éjszakázzanak, –  ִּכי ִאם
 Ők éppen – ַוִּייְראּו – .hanem inkább a város vendégfogadóiban – ְּבפּוְנְּדָקאֹות ֶׁשָּבִעיר
ezért megijedtek, hogy ez –  ָמרֶׁשֵאין ֶזה ֶאָּלא ְלָאְסָפם ֶאל ִמְׁש  – kizárólag bebörtönzésük 
céljából történt. 

 .Ebbe a házba – ֶאל ּתֹו ַהַּבִית ַהֶּזה – .hoztak be bennünket – ֲאַנְחנּו מּוָבִאים
 – Hogy ránk törjenek – ִלְהיֹות ִמְתַּגְלֶּגֶלת ָעֵלינּו – .hogy ránk törjenek – ְלִהְתֹּגֵלל

 és hogy [ez a vád] – ְוִלְהיֹוָתּה נֹוֶפֶלת ָעֵלינּו – egy váddal a pénzt illetően – ֲעִליַלת ַהֶּכֶסף
lerohanjon minket. – ְואּוְנְקלּוס ֶׁשִּתְרֵּגם ּוְלִאְסַּתָּקָפא ֲעָלָנא – Onkelosz szerint, aki [az 
ulhitnápél álénu-t] ulisztákáfá áláná-nak fordította, –  ֵֹללהּוא ְלׁשֹון ְלִהְתעו  – ez azt 
jelenti, hogy rágalmazni, – ְּכִדְמַתְרְּגִמיָנן ֲעִלילֹות ְּדָבִרים – amiképpen az álilot 
dvárim118-ot [is] úgy fordítja, hogy – ַּתְסקֹוֵפי ִמִּלין – tászkufé milin, –  א ִתְרְּגמֹו ַאַחר ְו
 – .és Onkelosz [az ulhitnápél álénu-t] nem szó szerint fordítja – ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא
 – ,A löhitgolél szó, amelyet ő löitrávrövá119-nak fordít – ּוְלִהְתּגֹוֵלל ֶׁשִּתְרֵּגם ְלִאְתַרְבָרָבא

                                                 
116 Bráchot 39b. 
 ”.dal azt jelenti: „látták-י egy (vájiru) ַוִּיְראּו 117
118 5Mózes 22:14. 
119 Úrként viselkedni. 
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 vagy] – ְוֻהַּצב ֻּגְּלָתה ֹהֲעָלָתה – a gulát házáháv120 [kifejezésből] ered – הּוא ְלשֹון ֻּגַּלת ַהָּזָהב
az] „A királynőt fogolyként hurcolják el”121 [szövegrész gultá szavából; a gyök:  ָללַ ג ], 
 .amely királyságot jelent – ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ַמְלכּות –

 
 )יט, בראשית מג(. ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֶּפַתח ַהָּבִית ,ַוִּיְּגׁשּו ֶאל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל ֵּבית יֹוֵסף

És közelebb léptek az emberhez, aki József házának vezetője volt és 
szóltak hozzá a ház kapujában, (1Mózes 43:19.) 

 
 )כ, בראשית מג(. ָיֹרד ָיַרְדנּו ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל ,ַוֹּיאְמרּו ִּבי ֲאֹדִני

...és mondták: „Kérünk, uram, valóban lejöttünk először, hogy eleséget 
vegyünk. (1Mózes 43:20.) 

 A bi a könyörgés és – ְלׁשֹון ַּבְעָיא ְוַתֲחנּוִנים הּוא – .Kérünk, uram – ִּבי ֲאדֹוִני
esedezés kifejezése, – ּוְבָלׁשֹון ֲאַרִּמי ִּבָּייא ִּבָּייא – arámi megfelelője a bijá bijá [jaj, 
jaj]122. 

 – .Ez „lecsúszás” számunkra – ְיִריָדה הּוא ָלנּו – .valóban lejöttünk – ָיֹרד ָיַרְדנּו
 Eddig ahhoz voltunk hozzászokva, hogy mi látunk el – ְרִגיִלים ָהִיינּו ְלַפְרֵנס ֲאֵחִרים
másokat, – ַעְכָׁשו ָאנּו ְצִריִכים ְל – most pedig mi vagyunk rád utalva. 

 
ְפְּתָחה ֶאת ַאְמְּתֹחֵתינּו ְוִהֵּנה ֶכֶסף ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו ַוְיִהי ִּכי ָבאנּו ֶאל ַהָּמלֹון ַוּנִ 

 )כא, בראשית מג(. ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו ,ְּבִמְׁשָקלוֹ 

És történt, hogy midőn szállásunkhoz értünk és kibontottuk zsákjainkat, 
íme mindegyikünk pénze, ezüstünk teljes súlyában a zsák szájában volt; 
ezt visszahoztuk magunkkal. (1Mózes 43:21.) 

 
 )כב, בראשית מג(. א ָיַדְענּו ִמי ָׂשם ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו ,ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו ִלְׁשָּבר ֹאֶכל

És más pénzt is hoztunk le kezünkben, hogy eleséget vegyünk. Nem 
tudjuk, ki tette pénzünket zsákjainkba.” (1Mózes 43:22.) 

 
ֵהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם ַּכְסְּפֶכם ָּבא  ֵהיֶכם ֵוא ַוֹּיאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל ִּתיָראּו ֱא

 )כג, בראשית מג(. ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת ִׁשְמעֹון ,ֵאָלי

                                                 
120 Prédikátor 12:6. „aranypohár” 
121 Náchum 2:8. 
122 Jomá 69b. 
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És ő szólt: „Béke veletek! Ne féljetek Istenetek és atyátok Istene adta 
nektek a kincset zsákjaitokba, pénzetek eljutott hozzám”. És kivezette 
hozzájuk Simont. (1Mózes 43:23.) 

ֵהיֶכם ְוִאם  – ,saját érdemetek révén [:Jelentése] – ִּבְזכּוְתֶכם – Istenetek.123 – ֱא
ן ְזכּוְתֶכם ְּכַדאיֵאי  – és ha saját érdemetek nem elégséges, [akkor] 

ֵהי ֲאִביֶכם  atyátok érdeme [:Jelentése] – ִּבְזכּות ֲאִביֶכם – .atyátok Istene – ֱא
révén – ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון – „adta nektek a kincset [zsákjaitokba].” 

 
. ַוִּיֶּתן ַמִים ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהם ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא ַלֲחֹמֵריֶהם ,ים ֵּביָתה יֹוֵסףַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנׁשִ 

 )כד, בראשית מג(

És a férfiú bevezette az embereket József házába, adott nekik vizet és 
megmosták lábaikat, azután adott abrakot szamaraiknak. (1Mózes 43:24.) 

ֵבא ָהִאיׁשַוּיָ   – És a férfiú bevezette.124 – ֲהָבָאה ַאַחר ֲהָבָאה – [A szöveg egy 
újabb] bevezetést [említ a már korábban említett] bevezetés után. –  ְלִפי ֶׁשָהיּו ּדֹוֲחִפים
ד ֶׁשִּדְּברּו עַ  – ,Ez pedig úgy történt, hogy ők kitaszigálták a férfit [a házból] – אֹותֹו ַלחּוץ
 – ּוִמֶּׁשָאַמר ָלֶהם ָׁשלֹום ָלֶכם – ,a ház kapujában – ֶּפַתח ַהָּבִית – ahol beszéltek vele – ֵאָליו
és miután ő azt mondta nekik: „Béke veletek,”125 – ִנְמְׁשכּו ּוָבאּו ַאֲחָריו – ők követték 
[vissza a házba]. 

 
 )כה, בראשית מג(. ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם ֹיאְכלּו ָלֶחם ,ַעד ּבֹוא יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה

És ők előkészítették az ajándékot, mire József délben megjön, mivel 
hogy hallották, hogy ott fognak enni. (1Mózes 43:25.) 

ינּוִהְזִמ  – És ők előkészítették.126 – ַוָּיִכינּו  – [vájáchinu azt jelenti:] 
előkészítették. – ִעְּטרּוָה ְּבֵכִלים ָנִאים – Szép edényekben tetszetősen [kikészítették]. 

 
, בראשית מג(. ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה ,ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה ַוָּיִביּאּו לֹו ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה

 )וכ

És midőn József hazajött, bevitték neki a házba az ajándékot, amely 
kezükben volt; és meghajoltak előtte földig. (1Mózes 43:26.) 

                                                 
123 Miért mondta mind azt, hogy ֵהיֶכם ֵהי ֲאִביֶכם mind pedig azt, hogy ,(Elohéchem) ֱא  ֱא

(Elohé ávíchem)? 
124 Nem olvashattuk már egyszer (a 17. versben), hogy az az ember bevezette őket József 

házába? 
125 23. vers (ezzel mintegy megnyugtatva őket). 
126 Mit kellett előkészíteni? Hiszen ott volt velük az ajándék! 
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-az előcsarnokból a fogadócsar [Vagyis] – ִמְּפרֹוְזדֹור ִלְטַרְקִלין – .a házba – ַהַּבְיָתה
nokba. 

 
 )כז, בראשית מג(. ַהעֹוֶדּנּו ָחי ,לֹום ַוֹּיאֶמר ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתםַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלׁשָ 

És ő kérdezősködött hogylétük felől és szólt: „Jól van-e atyátok, az öreg 
ember, akiről szóltatok, él-e még?” (1Mózes 43:27.) 

 
 )כח, בראשית מג(. וישתחו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ,ְלָאִבינּו עֹוֶדּנּו ָחי ַוִּיְּקדּוַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּד 

És ők mondták: „Jól van szolgád, a mi atyánk, még él”; meghajoltak és 
leborultak. (1Mózes 43:28.) 

םַעל ְׁשֵאַלת ָׁשלוֹ  – meghajoltak és leborultak.127 – ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  – Válaszul a 
hogylétük felől való érdeklődésre. – ִקָּדה ְּכִפיַפת ָקְדֹקד – A kidá a fej meghajtására 
utal. – ִהְׁשַּתֲחָוָאה ִמְׁשַּתֵּטַח ָלָאֶרץ – A histácháváá a földre való leborulásra utal. 

 
ַוֹּיאַמר  ,ִאּמֹו ַוֹּיאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִּבְנָיִמין ָאִחיו ֶּבן

ִהים ָיְחְנ ְּבִני  )כט, בראשית מג(. ֱא

És ő fölemelte szemét és meglátta Benjámint, testvérét, anyjának fiát, és 
szólt: „Ez a legkisebb testvértek, akiről nekem szóltatok?” Neki pedig 
azt mondta: „Isten legyen kegyes hozzád, fiam”. (1Mózes 43:29.) 

ִהים ָיְחְנ ְּבִני ִּבְׁשָאר ְׁשָבִטים ָׁשַמְענּו  – .Isten legyen kegyes hozzád, fiam – ֱא
ר ֲאׁשֶ  – :A többi törzzsel [ti. fivérrel] kapcsolatban már hallottuk a „kegy” szót – ֲחִניָנה
ִהים ֶאת ַעְבֶּד  – akikkel Isten a te szolgádat kegyesen megajándékozta.”128„ – ָחַנן ֱא
א נֹוַלד ְלָכ ֵּבְרכֹו  – ,Benjámin [viszont] akkor még nem született meg – ּוִבְנָיִמין ֲעַדִין 
 .ezért József [most] megáldotta őt [Isten] kegyességével – יֹוֵסף ַּבֲחִניָנה

 
, בראשית מג(. ַוָּיֹבא ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה ,ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל ָאִחיו ַוְיַבֵּקׁש ִלְבּכֹות

 )ל

És elsietett József, mert megindult a szíve testvérén és sírni akart; 
bement a szobába, és ott sírt. (1Mózes 43:30.) 

 megkérdezte [József] – ְׁשָאלוֹ  – ...mert megindult a szíve... – ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו
tőle: – ֵיׁש ְל ָאח ֵמֵאם – „Van-e ugyanattól az anyától származó fivéred?” –  ָאַמר לֹו ָאח
ֵדַע ֵהיָכן הּואְוֵאיִני יוֹ  – ,Volt egy bátyám,” felelte [Benjámin]„ – ָהָיה ִלי  – „de nem tu-

                                                 
127 A 26. versben már olvastuk, hogy leborultak József előtt. Most miért borultak le előtte 

újra? 
128 Fentebb 33:5. 
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dom, hol van.” – ֵיׁש ְל ָּבִנים – „Vannak-e gyermekeid?” – ָאַמר לֹו ֵיׁש ִלי ֲעָׂשָרה – „Van 
tíz fiam,” felelte. – ָאַמר לֹו ּוַמה ְּׁשָמם – „Hogy hívják őket?” kérdezte [József]. –  ָאַמר לֹו
ָאַמר לֹו ַמה ִּטיָבן ֶׁשל ֵׁשמֹות  – .Belá, Becher, ...,”129 felelte [Benjámin]„ – ֶּבַלע ָוֶבֶכר ְוגֹוֵמר
ָאַמר לֹו  – ”?megkérdezte: „Milyen meggondolás rejlik e nevek mögött [József] – ַהָּללּו
 – ,Ezek mind [eltűnt] bátyámmal vannak kapcsolatban,” felelte„ – ֻּכָּלם ַעל ֵׁשם ָאִחי

ַהָּצרֹות ֲאֶׁשר ְמָצאּוהּווְ   – „és az őt sújtó csapásokkal: – ֶּבַלע ֶׁשִּנְבַלע ֵּבין ָהֻאּמֹות – Belá, mert 
elnyeletett (nivlá) az idegen népek között; –  ֶֹּבֶכר ֶׁשָהָיה ְּבכֹור ְלִאּמו – Becher, mert ő 
volt anyám elsőszülöttje (böchor); –  ָבאֹו ֵאלַאְׁשֵּבל ֶׁשְּׁש  – Ásböél, mert Isten fogságba 
vetette őt (sávo Él); – ֵּגָרא ֶׁשִּנְתַּגֵּיר ְּבַאְכַסְנָיא – Gérá, mert idegen országban kellett 
élnie (gér); – ְוַנֲעָמן ֶׁשָהָיה ָנִעים ְּביֹוֵתר – és Náámán, mert rendkívül kedves volt (náim); 
ָאִחי ָהָיה ְוֹראִׁשי ָהָיה ֵאִחי ָוֹראׁש –  – Áchi és Ros, [szó szerint:] mert fivérem volt és 
idősebb nálam; – ֻמִּפים ִמִּפי ָאִבי ָלַמד – Mupim, mert atyám szájából (mipi) tanult; – 
א ָרָאה ֻחָּפִתי  – és Chupim, mert nem látta házasságkötésemet (chupá – ְוֻחִּפים ֶׁש
esküvői baldachin), –  ֹא ָרִאיִתי ֲאִני ֻחָּפתו  én pedig nem láttam az ő – ְו
házasságkötését; – ָוָאְרְּד ֶׁשָּיַרד ְלֵבין ָהֻאּמֹות – valamint Árd, mert lement (járád) az 
idegen népek közé,” – ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת סֹוָטה – amint az olvasható a [Talmud] Szotá 
traktátusában.130 – ִמָּיד ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו – [Ezt hallván, Józsefnek] azonnal megindult a 
szíve. 

 [Nichmöru annyit tesz, mint] – ִנְתַחְּממּו – ...megindult (nichmöru)... – ִנְכְמרּו
felhevült. – ּוִבְלׁשֹון ִמְׁשָנה – A misnai héberben [ilyen példát] találhatunk: –  ַעל ַהּכֹוֶמר
 – ּוְבָלׁשֹון ֲאַרִּמי ִמְכַמר ִּבְׂשָרא – Egy halom felhevült (komer) olajbogyón.”131„ – ֶׁשל ֵזיִתים
Az arámiban [ilyen példát] találhatunk: „A hús dehidratálása (michmár).”132 – 
 Bőrünk tüzel„ – עֹוֵרנּו ְּכַתּנּור ִנְכָמרּו – :A Szentírásban ezt olvashatjuk – ּוַבִּמְקָרא
(nichmáru), mint a kemence,” – ִנְתַחְּממּו ְוִנְקְמטּו ְקָמִטים ְקָמִטים – [azaz] felforrósodott 
és nagyon ráncossá vált, – ִמְּפֵני ַזְלֲעפֹות ָרָעב – „a kínzó éhségtől,”133 – ְוֵכן ֶּדֶר ָּכל עֹור – 
mert a bőrnek az a természete, – ְּכֶׁשְּמַחְּמִמין אֹותֹו ִנְקָמט ְוִנְתַּכֵּוץ – hogy megráncosodik 
és összeaszalódik, ha hőnek van kitéve. 

 
 )לא, בראשית מג(. ַוִּיְתַאַּפק ַוֹּיאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם ,ַוִּיְרַחץ ָּפָניו ַוֵּיֵצא

Megmosta arcát és kiment, uralkodott magán és mondta: „Hozzátok az 
ételt”. (1Mózes 43:31.) 

                                                 
129 Uo. 46:21. 
130 36b. 
131 Bává möciá 74a. 
132 Pszáchim 58a. 
133 Siralmak 5:10. 
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 erőt vett [:vájitápák azt jelenti] – ִנְתַאֵּמץ – .uralkodott magán – ַוִּיְתַאַּפק
magán. – ְוהּוא ְלׁשֹון – Ugyanazt jelenti, mint [az áfiké a] – ֲאִפיֵקי ָמִגִּנים – „pikkelyeket 
visel barázdásan”134 [szövegrészben], – ֹחֶזק – [ahol az áfiké] erőt [jelent]. – ּוְמִזיַח  ְוֵכן
 Hasonlóan: „és az erőseknek [áfikim] övét meglazítja.”135 – ֲאִפיִקים ִרָּפה

 
א י ,ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבָּדם ּוְכלּון ַהִּמְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ְוַלִּמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו ְלַבָּדם ִּכי 

 )לב, בראשית מג(. ָהִעְבִרים ֶלֶחם ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים

Külön tették ő eléje és külön ő eléjük, és külön az egyiptomiaknak, akik 
vele ettek, mert nem ehetnek az egyiptomiak kenyeret a héberekkel 
együtt, mert ez utálat az egyiptomiaknak. (1Mózes 43:32.) 

 Utálatos dolog az – ָּדָבר ָׂשנאּוי הּוא ְלִמְצַרִים – .mert ez utálat – ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא
egyiptomiak számára – ֶלֱאכֹול ֶאת ָהִעְבִרים – együtt enni a héberekkel. –  ְואּוְנְקלּוס ָנַתן
 Onkelosz ennek okát is adja.136 – ַטַעם ַלָּדָבר

 
, בראשית מג(. ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ,ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתֹו ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתוֹ 

 )לג

És ültek előtte, az elsőszülött elsőszülöttsége szerint és a legfiatalabb 
fiatalsága szerint és az emberek egymásra bámultak. (1Mózes 43:33.) 

 – ַמֶּכה ַּבָּגִביַע ְוקֹוֵרא – .az elsőszülött elsőszülöttsége szerint – ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתוֹ 
Megkocogtatta serlegét és azt mondta: – ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ְיהּוָדה ִיָּׂששָכר ּוְזֻבלּון – 
„Reuvén, Simon, Lévi, Jehuda, Jiszáchár és Zebulon, – ְּבֵני ֵאם ַאַחת – akik 
ugyanannak az anyának a fiai [vagytok], – ָהֵסּבּו ַּכֵּסֶדר ַהֶּזה – üljetek ebben a 
sorrendben, – ֶׁשהּוא ֵסֶדר ּתֹוְלדֹוֵתיֶכם – mert ez születésetek sorrendje.” – ְוֵכן ֻּכָּלם – Így 
tett mindnyájukkal. – ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיַע ְלִבְנָיִמין ָאַמר – Amint Benjáminhoz ért, így szólt: –  ֶזה
ֵיֵׁשב  – ,és nekem sincs anyám – ַוֲאִני ֵאין ִלי ֵאם – Ennek itt nincs anyja,137„ – ֵאין לֹו ֵאם
 ”.üljön hát ide mellém – ֶאְצִלי

 
ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו  ,ַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשֹאת ֻּכָּלם ָחֵמׁש ָידֹותַוִּיָּׂשא ַמְׂשֹאת ֵמֵאת ָּפָניו ֲאֵלֶהם 

 )לד, בראשית מג(. ִעּמוֹ 

                                                 
134 Jób 41:7. 
135 Uo. 12:21. 
136 Mivel a héberek megeszik annak a juhnak a húsát, amelyet az egyiptomiak 

bálványoznak. 
137 Noha ekkor már Lea is halott volt (lásd lentebb 49:37.), József ezzel azt akarta monda-

ni, hogy Benjámin elejétől fogva anya nélkül nevelkedett, mivel Ráchel a szülésébe halt 
bele. 
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És őtőle vittek hozzájuk részeket, és ötször több volt Benjámin része 
valamennyiük részénél. Azután ittak, és megmámorosodtak vele együtt. 
(1Mózes 43:34.) 

 .adagokat – ָמנֹות – ...részeket... – ַמְׂשַאת
 Amelyből egy adag, mint a – ֶחְלקֹו ִעם ֶאָחיו – ...ötször több... – ָחֵמׁש ָידֹות

fivérek egyikéé, az övé, – ּוַמְׂשַאת יֹוֵסף ְוָאְסַנת – valamint [ehhez adódik hozzá] József 
és Ásznát [József felesége] adagja – ּוְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים – [és] Menáse és Efráim [adagja]. 

 Attól a – ּוִמּיֹום ֶׁשְּמָכרּוהּו – .és megmámorosodtak vele együtt... – ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמוֹ 
naptól kezdődően, hogy eladták [Józsefet], – א ָׁשתּו ַיִין  – nem ittak bort, –  א הּוא ְו
 ezen a napon – ְואֹותֹו ַהּיֹום ָׁשתּו – ,ő (József) sem ivott bort [mint ahogy] – ָׁשָתה ַיִין
azonban [mindnyájan] ittak.138 

 
ף ְוִׂשים ֶּכסֶ  ,ַוְיַצו ֶאת ֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו ֵלאֹמר ַמֵּלא ֶאת ַאְמְּתֹחת ָהֲאָנִׁשים ֹאֶכל ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת

 )א, בראשית מד(. ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתוֹ 

És megparancsolta háza vezetőjének, mondván: „Töltsd meg az emberek 
zsákjait eleséggel, amennyit csak elvinni képesek, és tedd be 
mindegyiknek pénzét zsákja szájába. (1Mózes 44:1.) 

 
. ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ,ֶסף ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת ֶּכֶסף ִׁשְברוֹ ְוֶאת ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהּכֶ 

 )ב, בראשית מד(

És tedd be serlegemet, az ezüst serleget a legkisebbik zsákjának 
szájába, gabonájának árával együtt”. És ő úgy cselekedett, amint József 
mondta. (1Mózes 44:2.) 

ְוקֹוִרין לֹו  – ,egy magas serleg [A gviá] – ּכֹוס ָארֹו – serlegemet.139 – ְּגִביעַ 
ן"מדרי  – amelyet ófranciául maderne-nek neveznek. 

 
 )ג, בראשית מד(. ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ֵהָּמה ַוֲחֹמֵריֶהם ,ַהֹּבֶקר אֹור

És amikor a reggel felvirradt, elbocsátották az embereket, szamaraikkal 
együtt. (1Mózes 44:3.) 

 

                                                 
138 A Gur árje felteszi a kérdést: A fivérek még nem tudták, hogy vendéglátójuk maga Jó-

zsef. Akkor hát miért ittak, ha eddig nem ittak? Azt válaszolja: Azt gondolták, hogy a 
férfiú [József] még mindig kémnek hiszi őket, és le akarja itatni őket, hogy ily módon 
szedje ki belőlük az igazságot. Ezért hát hajlandóak voltak inni, hogy ne gerjesszék 
tovább a gyanakvását. 

139 Mi a különbség a  ְַּגִביע (gviá) és a ּכֹוס (kosz) között? 
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א ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו קּום ְרֹדף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים ְוִהַּׂשְגָּתם  ,ֵהם ָיְצאּו ֶאת ָהִעיר 
 )ד, בראשית מד(. ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה

És amikor kimentek a városból, és még nem voltak messze, azt mondta 
József háza vezetőjének: „Menj az emberek után, és ha utólérted őket, 
mondd nekik, miért fizettétek rosszal a jót? (1Mózes 44:4.) 

 
 )ה, בראשית מד(. ֲהֵרֹעֶתם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ,ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבוֹ  ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאֹדִני ּבוֹ 

Nem ez az, amiből az uram iszik és abból szokott jósolni is? Rosszul 
cselekedtétek, amit tettetek”. (1Mózes 44:5.) 

 
 )ו, מדבראשית (. ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ,ַוַּיִּׂשֵגם

És utólérte őket és ezeket a szavakat mondta nekik. (1Mózes 44:6.) 

 
בראשית (. ָחִליָלה ַלֲעָבֶדי ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה ,ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאֹדִני ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

 )ז, מד

És ők mondták neki: „Miért szólt uram ilyen szavakat, távol legyen 
szolgáidtól, hogy ilyen dolgot cselekedjenek. (1Mózes 44:7.) 

 Profán dolog ez – ֻחִּלין הּוא ָלנּו – távol legyen szolgáidtól.140 – ָחִליָלה ַלֲעָבֶדי
számunkra. – ְלׁשֹון ְּגַנאי – [A chálilá szó] valami szégyenletes dologra [utal]. –  גּוםְוַתְר  
– Onkelosz ezzel szemben úgy fordítja, hogy – ַחס ְלַעְבָּדי – „távol legyen 
szolgáidtól,” – ַחס ֵמֵאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְיִהי ָעֵלינּו ֵמֲעׂשֹות ֹזאת – [azaz] Isten mentsen meg 
bennünket attól, hogy ilyesmit tegyünk. –  ְַלמּוד ַחס ְוָׁשלֹוםְוַהְרֵּבה ֵיׁש ַּבּת  – Ez gyakran 
így szerepel a Talmudban: chász vösálom [„Isten őrizz / ments!”]. 

 
ְוֵאי ִנְגֹנב ִמֵּבית ֲאֹדֶני ֶּכֶסף  ,ֵהן ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ְּבִפי ַאְמְּתֹחֵתינּו ֱהִׁשיֹבנּו ֵאֶלי ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען

  )ח, בראשית מד(. אֹו ָזָהב

A pénzt, amelyet zsákjaink szájában találtunk, visszahoztuk neked 
Kánaán országából, hogy lopnánk hát urad házából ezüstöt vagy 
aranyat? (1Mózes 44:8.) 

ֶזה  – .A pénzt, amelyet [zsákjaink szájában] találtunk – ֵהן ֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָמָצאנּו
ל ָוֹחֶמרֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה קַ   – Ez egyike annak a tíz a fortiori141 következtetésnek, – 

                                                 
140 Rási szerint a ָחִליָלה (chálilá) a חֹול (chol) [profán] szóból, Onkelosz szerint viszont a ִחָּלה 

(chilá) [esedezni/folyamodni] szóból ered. 
141 „annál inkább” 
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 és – ְוֻכָּלן ְמנּוִיין ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – ,amelyek a Szentírásban találhatók – ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה
amelyek mind fel vannak sorolva a [Midrás] Brésit rábában.142 

 
 )ט, בראשית מד(. ְוַגם ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַלאֹדִני ַלֲעָבִדים ,ֵמֲעָבֶדי ָוֵמת ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתוֹ 

Akárkinél megtaláljuk szolgáid közül, az haljon meg és mi is urunk 
rabszolgái legyünk”. (1Mózes 44:9.) 

 
בראשית (. ֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּיםֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיהְ  ,ַוֹּיאֶמר ַּגם ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן הּוא

 )י, מד

És ő szólt: „Most is szavaitok szerint legyen; akinél van, az rabszolgám 
lesz, ti pedig mentesek lesztek”. (1Mózes 44:10.) 

ַהִּדין ֱאֶמת ַאף זֹו ִמן – .Most is szavaitok szerint legyen – ַּגם ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם  – Ez 
is igazságos lenne. – ְּכִדְבֵריֶכם ֵּכן הּוא – Tényleg, legyen úgy, ahogy mondjátok, – 
ֲעָׂשָרה  – ;hogy mindnyájatokat felelősség terhel ebben az ügyben – ֶׁשֻּכְּלֶכם ַחָּיִבים ַּבָּדָבר
ְּבַיד ֶאָחד  – amikor van tíz személy és egy lopott holmit megtalálnak – ֶׁשִּנְמֵצאת ְּגֵנָבה
 – .mindnyájan érintettek [a bűntényben] – ֻּכָּלם ִנְתָּפִׂשים – ,egyikük birtokában – ֵמֶהם
 Én viszont nem fogom a törvényt szigorúan – ֲאָבל ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין
alkalmazni veletek szemben, –  ֲֹאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתו – csupán az, akinél [a lopott holmit] 
megtaláljuk, – ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד – az lesz a rabszolgám. 

 
 )יא, בראשית מד(. ַוִּיְפְּתחּו ִאיׁש ַאְמַּתְחּתוֹ  ,ַוְיַמֲהרּו ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש ֶאת ַאְמַּתְחּתֹו ָאְרָצה

Hamarosan lerakta mindegyik zsákját a földre és kibontotta mindegyik a 
zsákját. (1Mózes 44:11.) 

 
  )יב, בראשית מד(. ַוִּיָּמֵצא ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת ִּבְנָיִמן ,ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה

Ő kutatott, a legnagyobbnál kezdte és a legkisebbnél végezte; és 
megtalálták a serleget Benjámin zsákjában. (1Mózes 44:12.) 

א ַיְרִּגיׁשּו – .a legnagyobbnál kezdte – ַּבָּגדֹול ֵהֵחל  – ,Hogy ne tudják – ֶׁש
 .hogy ő tudja, hol van – ֶׁשָהָיה יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא

 
ָתם  )יג, בראשית מד(. רֹו ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרהַוַּיֲעֹמס ִאיׁש ַעל ֲחמֹ  ,ַוִּיְקְרעּו ִׂשְמ

Megszaggatták ruháikat, azután mindegyik fölrakodott szamarára, és 
visszatértek a városba. (1Mózes 44:13.) 

                                                 
142 92:7. 
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 ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ָהיּו – ...mindegyik fölrakodott szamarára... – ַוַּיֲעֹמס ִאיׁש ַעל ֲחֹמרוֹ 
– Mindnyájan nagyon jó erőben voltak, – א ֻהְצְרכּו ְלַסֵּיַע ֶזה ֶאת ֶזה ִלְטעֹון  így hát – ְו
nem kellett segíteniük egymásnak a málházásban. 

 Ez valójában – ֶמְטרֹוּפֹוִלין ָהְיָתה – .és visszatérek a városba... – ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה
egy metropolisz volt, – ּוא אֹוֵמר ָהִעיָרהְוה  – a szöveg mégis úgy szól róla, hogy „a 
város”, – ָהִעיר ָּכל ֶׁשהּוא – [mintha] egy egyszerű, hétköznapi város [lett volna]?! – ֶאָּלא 
– [Ennek] azonban az az oka, – א ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ְּבֵעיֵניֶהם  hogy az ő szemükben ez – ֶׁש
א ְּכִעיר ֵּבינֹוִנית ֶׁשל ֲעָׂשָרה ְּבֵני ָאָדםֶאּלָ  –  – csupán egy tíz férfit számláló közepes méretű 
városnak tetszett, – ְלִעְנַין ַהִּמְלָחָמה – egy [esetleges] ellene indított háborúban 
[gondolkodva]. 

 
 )יד, בראשית מד(. ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ָאְרָצה ,ּנּו ָׁשםַוָּיֹבא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף ְוהּוא עֹודֶ 

Jehuda és testvérei bementek József házába – ő még ott volt – és földre 
vetették magukat előtte. (1Mózes 44:14.) 

 .Mivel várta őket – ֶׁשָהָיה ַמְמִּתין ָלֶהם – .ő még ott volt – עֹוֶדּנּו ָׁשם
 

. ֲהלֹוא ְיַדְעֶּתם ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכֹמִני ,אֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתםַוּיֹ 
 )טו, בראשית מד(

És József mondta nekik: „Micsoda dolog ez, amit cselekedtetek? Nem 
tudjátok-e, hogy olyan férfiú, mint én, jósolni szokott?” (1Mózes 44:15.) 

א ְיַדְעֶּתם ִּכי ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ְוגֹוֵמר  Nem tudjátok-e, [hogy olyan férfiú, mint – ֲה
én,] jósolni szokott?143 – א ְיַדְעֶּתם ִּכי ִאיׁש ָחׁשּוב ָּכמֹוִני  Nem tudtátok, hogy egy – ֲה
olyan kiváló férfiú, mint én, – יֹוֵדַע ְלַנֵחׁש – tudni fogja, hogyan jósolja meg –  ְוָלַדַעת
 és hogyan következtesse ki tudás, józan ész és okoskodás – ִמַּדַעת ּוִמְּסָבָרא ּוִביָנה
révén, –  ִַּכי ַאֶּתם ְּגַנְבֶּתם ַהָּגִביע – hogy ti loptátok el a serleget? 

 
ִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדי ִהֶּנּנּו  ,ַמה ְּנַדֵּבר ּוַמה ִּנְצַטָּדק ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה ַמה ֹּנאַמר ַלאֹדִני ָהֱא

  )טז, בראשית מד(. ֲעָבִדים ַלאֹדִני ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידוֹ 

És szólt Jehuda: „Mit mondjunk uramnak, mit szóljunk és hogy igazoljuk 
magunkat? Isten megtudta szolgáid bűnét. Íme, rabszolgái vagyunk 
uramnak, mi, és az is, akinél a serleg találtatott”. (1Mózes 44:16.) 

                                                 
143 De hát nem éppen a serleg volt jóslásainak eszköze? Rási erre a kérdésre azt a választ 

adja, hogy József ezzel nem jóslási, hanem értelmi képességeire utalt. 



540 A Rási kommentár a Tórához 

ִהים ָמָצא א ָסַרְחנּו – Isten megtudta.144 – ָהֱא  Mi tudjuk, hogy – יֹוְדִעים ָאנּו ֶׁש
nem tettünk semmi rosszat, –  ָקֹום ִנְהְיָתהֲאָבל ֵמֵאת ַהּמ  – de Isten akarta, –  ְלָהִביא ָלנּו
 A Hitelező alkalmat talált – ָמָצא ַּבַעל חֹוב ָמקֹום – hogy ez történjen velünk.145 – ֹזאת
rá, –  ִֹלְגּבֹות ְׁשַטר חֹובו – hogy követelését behajtsa.146 

ֶצֶדקְלׁשֹון  – ?hogy igazoljuk magunkat – ּוַמה ִּנְצַטָּדק  – [A nictádák] a cedek 
[igazság] szó egyik alakja. –  י"ְוֵכן ָּכל ֵּתָבה ֶׁשְּתִחַּלת ְיסֹוָדּה ַצִּד  – Hasonlóan: bármely 
[olyan] szó [esetében], amelynek az első gyökbetűje ְוִהיא ָּבָאה ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ִמְתָּפֵעל – צ – 
és hitpáél [visszaható] igealakban áll, – ו"ת ִּבְמקֹום ָּתי"נֹוֵתן ֵטי  – a ת-ot ט váltja fel. – 
 – ,nem az első gyökbetű elé kerül [ט A] – ְוֵאינֹו נֹוְתָנּה ִלְפֵני אֹות ִראׁשֹוָנה ֶׁשל ְיסֹוד ַהֵּתָבה
גֹון ִנְצַטָּדקּכְ  – .hanem az első két gyökbetű közé – ֶאָּלא ְּבֶאְמַצע אֹוִתּיֹות ָהִעָּקר  – Például: 
nictádák) – ִמִּגְזַרת ֶצֶדק – a ֶצֶדק gyökből, – ִמִּגְזַרת ַצַּבע ִיְצַטַּבע  – vájictábá147 – a ַצַּבע 
gyökből, – ַוִיְצַטָּירּו ִמִּגְזַרת ִציר ֱאמּוִנים –vájictájáru,148 ugyanabból a gyökből, mint [a 
cir] a cir emunim149 [szókapcsolatból]. – ִהְצַטַּיְדנּו ִמִּגְזַרת ֵצָדה ַלֶּדֶר – hictájádnu,150 
ugyanabból a gyökből, mint [a cédá] a cédá láderech151 [szövegrészben]. –  ְוֵתיָבה

ן" אֹו ִׁשי"ֶׁשְּתִחָּלָתּה ַסמֶ   – Egy olyan szó esetében, amelynek az első gyökbetűje ס vagy 
ִהיא ִמְתַּפֶעֶלתְּכׁשֶ  – ,ש  – amikor hitpáél [azaz visszaható] igelakban van, – ו ַמְפֶרֶדת "ַהָּתי
 – ְּכגֹון – választja el egymástól az első két gyökbetűjét.152 ת egy – ֶאת אֹוִתּיֹות ָהִעָּקר
Például: – ְוִיְסַּתֵּבל ֶהָחָגב ִמִּגְזַרת ָסֹבל –vájisztábél hechágáv,153 a ָסֹבל [cipel] gyökből. – 
 [megfigyel] ָׂשָכל a – ִמִּגְזַרת ָׂשָכל – misztákál hávét bökárnájá,154 – ִמְׂשַּתַּכל ֲהֵוית ְּבַקְרַנָּיא
gyökből, – ְוִיְׁשַּתֵּמר ֻחּקֹות ָעְמִרי – vöjistámér chukot omri,155 – ִמִּגְזַרת ָׁשֹמר – a ָׁשֹמר 
[megőriz/megtart] gyökből, – ְוָסר ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל – vöszár mérá mistolél,156 – ִמִּגְזַרת – 
ugyanabból a gyökből, mint [a solál] a – מֹוִלי יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל – „Tanácsadókat tesz 

                                                 
144 Mivel ártatlanok voltak a József által ellenük felhozott vádban, miféle bűnre utal itt 

Jehuda? 
145 Szó szerinti fordításban: „Istentől jött, hogy ezt hozza ránk.” 
146 Jehuda ezzel nem ismer be semmilyen a serleggel kapcsolatos bűntettet, csupán arra 

utal, hogy Isten most megtalálta a módját, hogy megbüntesse őket egy régi bűnükért. 
147 Dániel 4:30. „áztatta” 
148 Jósuá 9:4. „Követeknek adták ki magukat.” 
149 Példabeszédek 13:17. „az igazi küldött” 
150 Jósuá 9:12. „elláttuk magunkat vele.” 
151 Fentebb 42:25. „élelmet az útra.” 
152 Vagyis egy ת ékelődik az első két gyökbetűje közé. 
153 Prédikátor 12:5. „a sáska nehezen vonszolja magát.” 
154 Dániel 7:8. „Figyeltem a szarvakat.” 
155 Michá 6:16. „Omri szokásaihoz ragaszkodtok.” 
156 Jesájá 59:15. „aki a rosszat kerüli, azt bolondnak nézik.” 



Mikéc (1Mózes 41:1–44:17.)   541  ִמֵּקץָּפָרָׁשת 

  

bolonddá”157 [szövegrészben], – ִמְסּתֹוֵלל ְּבַעִּמי –misztolél böámi,158 – ִמִּגְזַרת – 
ugyanabból a gyökből, mint [a szlulá] a – א ְסלּוָלה  derech lo szlulá159 – ֶּדֶר 
[szövegrészben]. 

 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו הּוא ִיְהֶיה ִּלי ָעֶבד ְוַאֶּתם ֲעלּו  ,ַוֹּיאֶמר ָחִליָלה ִּלי ֵמֲעׂשֹות ֹזאת

  )יז, בראשית מד(. ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם

És ő azt mondta: „Távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Az az ember, 
akinél a serleg találtatott, az legyen rabszolgám, ti pedig menjetek fel 
békével atyátokhoz.” (1Mózes 44:17.) 

 
 

                                                 
157 Jób 12:17. 
158 2Mózes 9:17. „zsarnokoskodsz népem fölött.” 
159 Jeremiás 18:15. „járatlan csapáson.” 
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