
 
 

 ַלּתֹוָרה י"ִׁשַר ׁשֵּפירּו
 

A RÁSI KOMMENTÁR 

A TÓRÁHOZ 

 
 

Új magyar fordítás 
dr. Katcz Sándor és neje szül. Schwarcz Irén emlékére 

 

 
 
 
 

Mózes első könyve 
 

Széfer Brésit – ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית 
 
 
 
 

  
 

Kiadja a 
ZSIDÓ TUDOMÁNYOK SZABADEGYETEME  

BUDAPEST, 2009 



 

 
 

KLASSZIKUS ZSIDÓ MŰVEK MAGYARUL 
Szerkeszti Oberlander Báruch rabbi 

 ................................................................................... 

9 
 

Eddig megjelent kötetek: 

1. Sámuel imája – Zsidó imakönyv  
(Új magyar fordítás – 1996) 

2. Zsidó Biblia – Mózes öt könyve  
Joseph Hertz rabbi magyarázataival (reprint – 1996) 

3. Izrael fohásza – A zsidó újév imarendje  
(Új magyar fordítás – 1997) 

4. Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje  
(Új magyar fordítás – 1998) 

5. Az őrködés éjszakája – Peszáchi Hágádá  
(Új magyar fordítás – 1999, 2009) 

6. Peszáchi Hágádá fonetikus átírással  
(Új magyar fordítás fonetikus átírással, útmutatóval – 2000, 2001) 

7. Mózes Imája – Sábeszi imakönyv  
(Magyar fordítás és fonetikus átírás – 2006) 

8. Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából 
(Új magyar fordítás – 2007–2008) 

 

 

 

 

Megjelenik a JOODS HUMANITAIR FONDS támogatásával 



 
 

© Zsidó Tudományok Szabadegyeteme Alapítvány, 2009 
 

ISBN: 978-963-9743-19-9 

 

 

 

Főszerkesztő 

Oberlander Báruch rabbi 

 

Szerkesztő 

Köves Slomó rabbi 

Georg (Gyuri) Katcz 

 

Fordító 

Feig András és Németh Yaakov 

 

Szakmai lektor 

Borbély Pál és Davidovics Jiszráél rabbi 

 

Nyelvi lektor 

Dr. Gergely István és Nagy Zsuzsanna 

 

 
Megjelentette a CVT-aLapok Bt. 

dr. Klár András 

 

 

 

 

1075 Budapest, Wesselényi utca 4. 

 



A Rási kommentár a Tórához 7 

 

 
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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Vájigás (1Mózes 44:18–47:31.) ַוִּיַּגׁש ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Jehuda odalép József elé, és kérlelni kezdi, engedje szabadon Benjámint, és 
felajánlkozik, hogy Benjámin helyett rabszolgája lesz az egyiptomi uralkodónak. 
József, látván a fivérek egymás iránti lojalitását, felfedi előttük kilétét: – Én 
vagyok József! – jelenti ki. – Él-e még atyám? (1Mózes 44:18–45:3.) 

• A fivéreket a szégyen és a bűntudat érzése önti el, de József vigasztalja őket. – 
Nem ti küldtetek engem ide – mondja nekik –, hanem Isten. Minden Felülről lett 
így rendelve, hogy mi és az egész térség megmeneküljünk az éhhaláltól. József 
meghívja a testvéreit és atyját, hogy költözzenek az egyiptomi Gósenbe. Sok 
ajándékot ad a testvéreknek, és még többet Benjáminnak. (1Mózes 45:3–23.) 

• A fivérek sietnek vissza Kánaánba, hogy megvigyék a hírt. Jákob lemegy 
Egyiptomba fiaival és azok családjaival – összesen hetvenen –, és 22 év eltelté-
vel végre újra találkozhat szeretett fiával. Útban Egyiptom felé isteni ígéretet 
kap: – Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek majd ott. Én leme-
gyek veled Egyiptomba, és majd fel is hozlak onnan.  (1Mózes 45:24–46:34.) 

• Miután megérkeznek Egyiptomba, elmennek a fáraóhoz, és Jákob megáldja őt. 
Közben József élelmet és gabonát ad el az éhínség idején, és megveszi érte 
Egyiptom összes földjét a fáraó számára. A fáraó odaadja József családjának 
Gósen termékeny földjét, hogy ott telepedjenek le, és Izrael gyermekei gyara-
podni kezdenek az egyiptomi száműzetésükben. (1Mózes 47:1–27.) 

 
ָאְזֵני ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְּפ ְּבַעְבֶּד ִּכי ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוֹּיאֶמר ִּבי ֲאֹדִני ְיַדֶּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר ּבְ 

 )יח, בראשית מד(. ָכמֹו ְּכַפְרֹעה

Ekkor eléje lépett Jehuda, és mondta: „Kérlek, uram, hadd szóljon 
szolgád egy szót uram fülébe, és ne törjön ki haragod szolgád ellen, 
mert te olyan vagy, mint a fáraó. (1Mózes 44:18.) 

ָּדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני', וגוַוִּיַּגׁש ֵאָליו   – Ekkor eléje lépett… uram fülébe...1 –  ִיָּכְנסּו
 .Vajha meghallgatást nyernének nálad szavaim [:Jelentése] – ְּדָבַרי ְּבָאְזֶני

                                                 
1 Ez nem azt jelenti, hogy Jehuda József fülébe kívánta volna súgni mondandóját, hiszen a 

tolmácshoz intézte szavait, ahogy az fentebb (1Mózes 42:23.) elhangzik. 
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 Ebből arra – ִמַּכאן ַאָּתה ָלֵמד – ...és ne törjön ki haragod... – ְוַאל ִיַחר ַאְּפ
következtethetünk, – ֶׁשִּדֶּבר ֵאָליו ָקׁשֹות – hogy [Jehuda] erős hangnemben beszélt 
[Józsefhez]2. 

 ָחׁשּוב ַאָּתה ְּבֵעיַני ְּכֶמֶל – .mert te olyan vagy, mint a fáraó... – ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרֹעה
– [Jelentése:] ugyanolyan előkelő vagy szememben, mint egy király. –  ֶֹזהּו ְּפׁשּוטו – 
Ez az egyszerű jelentés. –  ֹּוִמְדָרׁשו – A midrási magyarázat azonban a következő: – 
 ugyanúgy poklossággal sújtatsz miatta [Benjámin – ִלְלקֹות ָעָליו ְּבָצַרַעת – Végül„ – סֹוְפ

miatt], – ְּכמֹו ֶׁשָּלָקה ַפְרֹעה – ahogyan a fáraó sújtatott – ַעל ְיֵדי ְזֶקְנּתֹו ָׂשָרה – nagyanyám, 
Sára miatt, – ַעל ַלְיָלה ַאַחת ֶׁשִעְּכָבּה – amiért egy éjszakára magánál tartotta őt.” –  ָּדָבר
רַמה ַּפְרֹעה ּגֹוזֵ  – :Egy másik magyarázat – ַאֵחר  – Miképpen a fáraó rendeleteket 
bocsát ki, – ְוֵאינֹו ְמַקֵּים – anélkül, hogy végre is hajtatná azokat, – ַמְבִטיַח ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה – 
és ígéreteket tesz, anélkül, hogy be is tartaná azokat, – ַאף ַאָּתה ֵּכן – hasonlóképpen 
te is ezt teszed. –  זֹו ִהיא ִׂשיַמת ַעִיןְוִכי  – Ezt értetted-e hát „szemed reávetésén”, – 
ָּדָבר  – ?”amikor azt mondtad:3 „hadd vessem reá szememet – ֶׁשָאַמְרָּת ָלׂשּום ֵעיְנ ָעָליו
 :Egy másik magyarázat a „Mert te olyan vagy, mint a fáraó”-ra – ַאֵחר ִּכי ָכמֹו ְּכַפְרֹעה
 .megöllek téged és uradat – ֶאֱהרֹוג אֹוְת ְוֶאת ֲאדֹוֶנ – ,Ha felbosszantasz – ִאם ַּתְקִניֵטִני –

 
 )יט, בראשית מד(. ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח

Uram, te kérdezted szolgáidat, mondván: van-e atyátok vagy 
testvéretek? (1Mózes 44:19.) 

ִמְּתִחָּלה ַּבֲעִליָלה ָּבאָת  – .Uram, te kérdezted szolgáidat – ֲאֹדִני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו
 Miért – ָלָמה ָהָיה ְל ִלְׁשאֹול ָּכל ֵאֶּלה – .Elejétől fogva fortéllyal közelítettél felénk – ָעֵלינּו
kellett feltenned mindezeket a kérdéseket? – ִּבְּת ָהִיינּו ְמַבְּקִׁשים – Vajon feleségül 
akartuk venni a lányodat – אֹו ֲאחֹוֵתנּו ַאָּתה ְמַבֵּקׁש – vagy te akartad feleségül venni a 
mi húgunkat?4 – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן – Ennek ellenére – ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאדֹוִני – „mi mondtuk 
uramnak,”5 – א ִכַחְדנּו ִמְּמ ָּדָבר  – [azaz] semmit sem titkoltunk el előled. 

 
. ֵהבוֹ ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאֹדִני ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ַוִּיָּוֵתר הּוא ְלַבּדֹו ְלִאּמֹו ְוָאִביו אֲ 

 )כ, בראשית מד(

                                                 
2 Ellenkező esetben, ha uralkodói személyeket megillető hangnemben beszélt volna vele, 

miért kellett volna tartania haragjától? 
3 Uo. 44:21. 
4 Vagyis a családunkat érintő kérdéseknek csak akkor volna relevanciája, ha egy a 

családjaink közötti házasságkötést fontolgatnánk. 
5 20. vers. 
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És mi mondtuk uramnak: van atyánk, öreg ember és egy öregségére 
született gyermeke, a legkisebbik; testvére meghalt és ő egyedül maradt 
meg anyjának és az atyja szereti. (1Mózes 44:20.) 

ָהָיה מֹוִציא ְּדַבר ֶׁשֶקר  – ,Mivel félt – ִמְּפֵני ַהִּיְרָאה – testvére meghalt.6 – ְוָאִחיו ֵמת
וִמִּפי  – azért állított valótlant. – ָאַמר – Azt gondolta [ugyanis, hogy] –  ִאם אֹוַמר לֹו ֶׁשהּוא
 :azt fogja mondani – ֹיאַמר ֲהִביאּוהּו ֶאְצִלי – ,Ha azt mondom neki, hogy él„ – ַקָּים
»Hozd ide őt nekem!«” 

 – ֵמאֹוָתּה ָהֵאם ֵאין לֹו עֹוד ָאח – .ő egyedül [maradt meg] anyjának – ְלַבּדֹו ְלִאּמוֹ 
[Azaz] attól az anyától nincsen másik fivére. 

 
 )כא, בראשית מד(. ַוֹּתאֶמר ֶאל ֲעָבֶדי הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני ָעָליו

És te azt mondtad szolgáidnak: hozzátok le hozzám, hadd vessem reá 
szememet. (1Mózes 44:21.) 

 
א יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת ָאִביו ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת    )כב, בראשית מד(. ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאֹדִני 

És mi mondtuk uramnak, a fiú nem hagyhatja el atyját, ha elhagyja 
atyját, akkor az meghal. (1Mózes 44:22.) 

ִאם ַיֲעזֹוב ֶאת  – ha elhagyja atyját, akkor az meghal.7 – ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת
 aggódunk, hogy meghalhat – ּדֹוֲאִגים ָאנּו ֶׁשָּמא ָימּות ַּבֶּדֶר – ,Ha elhagyja atyját – ָאִביו
útközben, – ֶׁשֲהֵרי ִאּמֹו ַּבֶּדֶר ֵמָתה – mert anyja is útközben halt meg. 

 
א ֹתִספּון ִלְראֹות ָּפָניַוֹּתאֶמר ֶאל ֲעָבֶדי אִ  א ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ִאְּתֶכם   )כג, בראשית מד(. ם 

Te pedig azt mondtad szolgáidnak, ha legkisebb testvértek nem jön le 
veletek, ne lássátok többé arcomat. (1Mózes 44:23.) 

 
 )כד, בראשית מד(. ד לֹו ֵאת ִּדְבֵרי ֲאֹדִניַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו ֶאל ַעְבְּד ָאִבי ַוַּנּגֶ  

És történt, hogy midőn fölmentünk szolgádhoz, az én atyámhoz, 
megmondtuk neki uram szavait. (1Mózes 44:24.) 

 
 )כה, בראשית מד(. ַוֹּיאֶמר ָאִבינּו ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל 

                                                 
6 De hiszen Jehudának nem volt biztos tudása arról, hogy József meghalt-e! 
7 Ibn Ezrával, Rásbámmal, Sfornóval és másokkal ellentétben, akik a ָוֵמת (vámét)-et úgy 

értelmezik, hogy Jákob halna meg, Rási azon a véleményen van, hogy ez Benjáminra 
utal. Lásd még a 31. vershez írt Rási-kommentárt. 



546 A Rási kommentár a Tórához 

És atyánk mondta: menjetek újra és vegyetek nekünk egy kis eleséget. 
(1Mózes 44:25.) 

 
א נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני ָהִאיׁש ְוָאִחינ א נּוַכל ָלֶרֶדת ִאם ֵיׁש ָאִחינּו ַהָּקֹטן ִאָּתנּו ְוָיַרְדנּו ִּכי  ּו ַוֹּנאֶמר 

 )כו, בראשית מד(. ַהָּקֹטן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו

És mi azt mondtuk, nem mehetünk le; ha velünk van legkisebb 
testvérünk, akkor lemegyünk, mert nem láthatjuk a férfiú arcát, ha 
legkisebb testvérünk nincs velünk. (1Mózes 44:26.) 

 
 )זכ, בראשית מד(. ַוֹּיאֶמר ַעְבְּד ָאִבי ֵאֵלינּו ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה ִּלי ִאְׁשִּתי

És szólt hozzánk szolgád, az én atyám: ti tudjátok, hogy két fiút szült 
nekem az én feleségem. (1Mózes 44:27.) 

 
א ְרִאיִתיו ַעד ֵהָּנה  )כח, בראשית מד(. ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד ֵמִאִּתי ָוֹאַמר ַא ָטֹרף ֹטָרף ְו

Az egyik elment tőlem és akkor azt mondtam, bizony szét lett tépve, és 
nem is láttam mostanig. (1Mózes 44:28.) 

 
, בראשית מד(. ּוְלַקְחֶּתם ַּגם ֶאת ֶזה ֵמִעם ָּפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָרָעה ְׁשֹאָלה

  )כט

És ha elveszitek ezt is színem elől és baleset éri, akkor ősz fejemet 
gondok közt viszitek le a sírba. (1Mózes 44:29.) 

 – Mert a Sátán vádat emel – ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג – .és baleset éri – ְוָקָרהּו ָאסֹון
 veszély idején.8 – ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה

 akkor ősz fejemet gondok közt viszitek le a – ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְוגֹוֵמר
sírba. – ַעְכָׁשו ְּכֶׁשהּוא ֶאְצִלי – Amíg mellettem van, –  ֲֹאִני ִמְתַנֵחם ּבו – vigaszt nyerek 
általa – ַעל ִאּמֹו ְוַעל ָאִחיו – anyja és fivére [elvesztéséért]. – ְוִאם ָימּות ֶזה – De ha 
meghal, – ּדֹוֶמה ָעַלי – olybá tűnik majd nekem, –  ָלְׁשָּתן ֵמתּו ְּביֹום ֶאָחדֶׁשְּׁש  – mintha 
mindhárman egyazon napon haltak volna meg. 

 
 )ל, בראשית מד(. ְוַעָּתה ְּכֹבִאי ֶאל ַעְבְּד ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשוֹ 

És ha most eljövök szolgádhoz, az atyámhoz és a fiú nincs velünk, holott 
lelke össze van kötve az ő lelkével, (1Mózes 44:30.) 

 

                                                 
8 Lásd Rásinak fentebb, a 42:4-hez írt kommentárját. 
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בראשית (. ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדי ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּד ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה
 )לא, מד

...ha meglátja, hogy a fiú nincs meg, akkor meghal, és szolgáid, 
atyánknak, a te szolgádnak ősz fejét búbánatban teszik majd a sírba. 
(1Mózes 44:31.) 

 ha meglátja, hogy a fiú nincs meg, akkor – ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת
meghal. –  ָֹאִביו ִמָּצָרתו – [Vagyis] az apja [bele fog halni] a bánatba.9 

 
א ֲאִביֶאּנּו ֵאֶלי ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל ַהָּיִמים . ִּכי ַעְבְּד ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר ִאם 

 )לב, בראשית מד(

Mert szolgád jótállt a fiúért apámnál, mondván: Ha őt nem hozom vissza 
hozzád, minden időre vétkes legyek apám előtt. (1Mózes 44:32.) 

 Ha azt – ְוִאם ֹּתאַמר – ...Mert szolgád jótállt a fiúért – ִּכי ַעְבְּד ָעַרב ֶאת ַהַּנַער
fogod kérdezni: – ָלָּמה ֲאִני ִנְכָנס ַלִּתָּגר – miért szállok én vitába [Benjáminért] –  יֹוֵתר
 – ,Ők mind kívülállók – ֵהם ֻּכָּלם ִמַּבחּוץ – ?jobban, mint többi testvérem – ִמְּׁשָאר ֶאָחי
 ִלְהיֹות ְמנֶֻּדה ִּבְׁשֵני עֹוָלמֹות – ,de én erős kapcsot alakítottam ki – ַוֲאִני ִנְתַקַּׁשְרִּתי ְּבֶקֶׁשר ָחָזק
– hogy [ha nem viszem haza Benjámint] ki legyek közösítve mindkét világból. [Erre 
utal „...minden időre”, amit Jehuda mondott Jákobnak,10 ez a kifejezés az e világra 
és az eljövendő világra egyaránt utal.] 

 
 )לג, בראשית מד(. ְוַעָּתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּד ַּתַחת ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדִני ְוַהַּנַער ַיַעל ִעם ֶאָחיו

Most tehát, kérlek, maradjon szolgád uram rabszolgája a fiú helyett, és 
engedd a fiút felmenni testvéreivel. (1Mózes 44:33.) 

ְלָכל ָּדָבר ֲאִני ְמֻעֶּלה  – kérlek, maradjon szolgád, stb.11 – ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְּד ְוגֹוֵמר
 – ּוְלִמְלָחָמה – ,erőben – ִלְגבּוָרה – ,Én több vagyok nála minden szempontból – ִמֶּמּנּו
hadviselésben – ּוְלַׁשֵּמׁש – és szolgálatban [egyaránt]. 

 
 )לד, בראשית מד(. ִּכי ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ָאִבי

Mert hogyan mehetnék fel atyámhoz, ha a fiú nincsen velem? Nem 
nézhetném a szerencsétlenséget, amely atyámat éri.” (1Mózes 44:34.) 

 

                                                 
9 A 22. verssel ellentétben a ָוֵמת (vámét) itt Jákobra utal. 
10 1Mózes 43:9. 
11 Miért menne bele József ebbe a cserébe? 
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א ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו   א ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל ַהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְו ְו
 )א, בראשית מה(. ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו

József nem tudott tovább uralkodni magán mindazok előtt, akik 
körülötte álltak és fölkiáltott: „Menjen ki mindenki mellőlem!” Nem is 
maradt senki sem mellette, midőn József megismertette magát 
testvéreivel. (1Mózes 45:1.) 

א ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק ְלֹכל הַ  ִּנָּצִביםְו  – József nem tudott tovább uralkodni 
magán mindazok előtt, akik körülötte álltak. – א ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹול  – Nem tudta 
elviselni [annak gondolatát], – ֶׁשִּיְהיּו ִמְצַרִים ִנָּצִבים ָעָליו ְוׁשֹוְמִעין – hogy a mellette álló 
egyiptomiak fültanúi legyenek – ֶׁשֶאָחיו ִמְתַּבְּיִׁשין – fivérei megaláztatásának, –  ְּבִהָּוְדעֹו
 amikor ő megismerteti magát velük.12 – ָלֶהם

 
 )ב, בראשית מה(. ַוִּיֵּתן ֶאת ֹקלֹו ִּבְבִכי ַוִּיְׁשְמעּו ִמְצַרִים ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה

Hangos sírásra fakadt, meghallották az egyiptomiak, és meghallotta a 
fáraó háza. (1Mózes 45:2.) 

 A bét] – ֵּביתֹו ֶׁשל ַּפְרֹעה – .és meghallotta a fáraó háza – ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה
Páro kifejezés ugyanazt jelenti, mint a] béto sel Páro), –  ְֹּכלֹוַמר ֲעָבָדיו ּוְבֵני ֵּביתו – azaz 
szolgái és háznépe. – ְוֵאין ֶזה ְלׁשֹון ַּבִית ַמָּמׁש – Itt az utalás nem egy szó szerinti 
értelemben vett házra utal, – ֶאָּלא ְּכמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל – hanem hasonló [a kifejezés], mint 
a bét Jiszráél13 – Izráel háznépe – ֵּבית ְיהּוָדה – vagy bét Jehudá – Jehudá 
háznépe14, – א ְּבַלַעז"מישניד  – ófranciául meisnede. 

 
א ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו . ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְו

 )ג, בראשית מה(

És szólt József testvéreihez: „Én vagyok József! Él-e még atyám?” De 
testvérei nem tudtak neki felelni, meg voltak rendülve színe előtt. 
(1Mózes 45:3.) 

 A – ִמְּפֵני ַהּבּוָׁשה – .meg voltak rendülve színe előtt – ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו
szégyentől. 

 
. אֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ִמְצָרְיָמהַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְּגׁשּו ָנא ֵאַלי ַוִּיָּגׁשּו ַוּיֹ 

 )ד, בראשית מה(

                                                 
12 Azaz felfedi előttük kilétét. 
13 2Mózes 16:31., Zsoltárok 115:12. 
14 1Királyok 12:21. 
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És szólt József testvéreihez: „Lépjetek közelebb, kérlek!” És közelebb 
jöttek. És ő szólt: „Én vagyok József, a ti testvéretek, akit eladtatok 
Egyiptomba. (1Mózes 45:4.) 

ּו ָנא ֵאַליְּגׁש  – ...Lépjetek közelebb, kérlek!...15 – ָרָאה אֹוָתם ְנסֹוִגים ְלָאחֹור – 
Látta, ahogy hátrahőköltek, – ָאַמר – és azt gondolta: – ַעְכָׁשו ַאַחי ִנְכָלִמים – „Fivéreim 
most szégyellik magukat,” – ָקָרא ָלֶהם ְּבָלׁשֹון ַרָּכה ְוַתֲחנּוִנים – ezért szeretettel és 
esdeklőn szólt hozzájuk, [tehát arra kérte őket, hogy jöjjenek bizalmasabb 
közelségbe hozzá,] – ְוֶהְרָאה ָלֶהם ֶׁשהּוא ָמהּול – [és miután vonakodnak elhinni, hogy ő 
valóban József, újra megnevezi magát, és azzal győzte meg őket, hogy] megmutatta 
nekik, hogy körül van metélve.  

 
ִהים ִלְפֵניֶכם . ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱא

 )ה, בראשית מה(

Most pedig ne bánkódjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy eladtatok 
ide, mert Isten azért küldött engem ide előttetek, hogy életetek 
megmaradjon. (1Mózes 45:5.) 

 [:Jelentése] – ִלְהיֹות ָלֶכם ְלִמְחָיה – .hogy életetek megmaradjon – ְלִמְחָיה
hogy én életetek magtartója legyek.16 

 
 )ו, בראשית מה(. עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִצירִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ וְ 

Mert immár két éve tart az éhség az országban, és még öt éven át nem 
lesz szántás és aratás. (1Mózes 45:6.) 

 – .Mert immár két éve tart az éhség az országban – ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב
רּו ִמְּׁשֵני ָהָרָעבָעבְ   – A [hét] éhínséges esztendőből [kettő] telt el. 

 
ִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה בראשית (. ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱא

 )ז, מה

És Isten engem elküldött előttetek, hogy legyen maradékotok a földön 
és hogy életben tartson benneteket nagy menekülésre. (1Mózes 45:7.) 

 

                                                 
15 1. Miért nem hívta őket József közelebb magához, mielőtt felfedte előttük kilétét? 2. 

Miért azonosította magát újra, mondván: „Én vagyok József”, ahogyan azt az előző 
versben tette? 

16 Vagyis, hogy azzá váljak, azzá válhassak. 
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ִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵּביתֹו ּוֹמֵׁשל   א ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱא ְוַעָּתה 
 )ח, בראשית מה(. ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

Így tehát nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten; ő tett a fáraó atyjává 
és egész házának urává és uralkodóvá Egyiptom egész országában. 
(1Mózes 45:8.) 

 .a király társává és védelmezőjévé [:Jelentése] – ְלָחֵבר ּוְלַפְּטרֹון – .atyjává – ְלָאב
 

ִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאבִ  י ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנ יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱא
 )ט, בראשית מה(. ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד

Siessetek, menjetek föl atyámhoz és mondjátok neki: Így szól fiad 
József, Isten engem egész Egyiptom urává tett: jöjj le hozzám, ne 
késlekedj. (1Mózes 45:9.) 

 – ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּגבֹוָהה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות – menjetek föl atyámhoz.17 – ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי
Erec Jiszráél magasabban [fekszik], mint minden más ország. 

 
. ּוְבֵני ָבֶני ְוֹצאְנ ּוְבָקְר ְוָכל ֲאֶׁשר ָל ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ְוָהִייָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה ּוָבֶני

 )י, בראשית מה(

És lakni fogsz Gósen földjén, és közel leszel hozzám, te, fiaid és fiaid 
fiai, nyájaid és gulyáid és mindened, amid van. (1Mózes 45:10.) 

 
, בראשית מה(. ָׁשִנים ָרָעב ֶּפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְת ְוָכל ֲאֶׁשר ָל ְוִכְלַּכְלִּתי ֹאְת ָׁשם ִּכי עֹוד ָחֵמׁש 
 )יא

És én majd eltartalak ott, mert még öt évig éhség lesz; nehogy 
elszegényedj te, házad és minden, ami a tied. (1Mózes 45:11.) 

א ִתְתַמְסֵּכןִּדְלמָ  – .nehogy elszegényedj – ֶּפן ִּתָּוֵרׁש  –dilmá titmászkén – 
nehogy elszegényedj [Onkelosz]. – ְלׁשֹון מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר – Ugyanabból a gyökből, mint 
[a moris] a moris umáásir18 [szövegrészben]. 

 
 )יב, ראשית מהב(. ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם

És íme szemetek látja és Benjámin testvérem szeme, hogy az én szám 
szól hozzátok. (1Mózes 45:12.) 

                                                 
17 A Szentírás az Erec Jiszráélba való utazásra gyakorta az ֲעִלָּיה (álijá) „felmenetel” szóval 

utal. Lásd fentebb 44:17., 33., 2Mózes 33:1.; 5Mózes 1:24.; 32:13. 
18 1Sámuel 2:7. „Az Örökkévaló tesz szegénnyé és gazdaggá” 
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ְוֶׁשֲאִני  – Dicsőségemet – ִּבְכבֹוִדי – .És íme szemetek látja – ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות
ִני ָמהּול ָּכֶכםֶׁשאֲ  – ,és azt, hogy én vagyok fivéreket – ֲאִחיֶכם  – hiszen körül vagyok 
metélve, akárcsak ti, – ְועֹוד ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם – s mi több, „hogy az én szám szól 
hozzátok” – ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש – a Szent Nyelven [azaz héberül]. 

 – ִהְׁשָוה ֶאת ֻּכָּלם ַיַחד – és Benjámin testvérem szeme.19 – ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין
Mindnyájukhoz egyenlően viszonyult, – לֹוַמר – mintha azt mondta volna: –  ֶׁשְּכֵׁשם
 Amiképpen nincs bennem gyűlölség Benjámin fivérem„ – ֶׁשֵאין ִלי ִׂשְנָאה ַעל ִּבְנָיִמין ָאִחי
iránt, –  ִא ָהָיה ִּבְמִכיָרת יֶׁשֲהֵרי   – hiszen ő nem volt ott, amikor engem eladtak, –  ָּכ ֵאין
 ”.ugyanúgy nincsen gyűlölség szívemben irántatok sem – ְּבִלִּבי ִׂשְנָאה ֲעֵליֶכם

 
. ת ָאִבי ֵהָּנהְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם אֶ 

 )יג, בראשית מה(

És mondjátok el atyámnak minden dicsőségemet Egyiptomban és 
mindent, amit láttatok, siessetek és hozzátok el atyámat ide”. (1Mózes 
45:13.) 

 
 )יד, בראשית מה(. יוַוִּיֹּפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּוארָ  

És testvére, Benjámin nyakába borult, és sírt, és Benjámin is sírt az ő 
nyakába borulva. (1Mózes 45:14.) 

 És testvére, Benjámin nyakába borult, és – ַוִּיֹּפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבּךְ 
sírt… – ַעל ְׁשֵני ִמְקָּדׁשֹות – a két [jeruzsálemi] Szentély miatt, –  ֶׁשֲעִתיִדין ִלְהיֹות ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל
 és végül – ְוסֹוָפן ֵלָחֵרב – ,amik Benjámin területén lesznek majd felépítve – ִּבְנָיִמין
elpusztítva.  

ַעל  – .és Benjámin is sírt az ő nyakába borulva… – ּוִבְנָיִמין ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו
ה  mely József területén – ֶׁשָעִתיד ִלְהיֹות ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל יֹוֵסף – ,a silói Sátor miatt – ִמְׁשַּכן ִׁשי
lesz majd felépítve, – ְוסֹופֹו ֵלָחֵרב – és végül elpusztítva.20 

 
 )טו, בראשית מה(. ָחיו ִאּתוֹ ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵליֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִּדְּברּו אֶ 

Megcsókolta mindegyik testvérét és sírt rajtuk, és azután beszéltek vele 
testvérei. (1Mózes 45:15.) 

ְוִלּבֹו  – Azután, hogy látták őt sírni – ֵמַאַחר ֶׁשָראּוהּו ּבֹוֶכה – .és azután – ְוַאֲחֵרי ֵכן
  –és [látták, hogy] a velük kapcsolatos szándékai békések – ָׁשֵלם ִעָּמֶהם

 – ֶׁשִּמְתִחָּלה ָהיּו ּבֹוִׁשים ִמֶּמּנּו – .azután beszéltek vele testvérei – ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתוֹ 
Mert először szégyellték magukat előtte. 

                                                 
19 Miért említi József Benjámin szemét a többi fivérének szemétől külön? 
20 Lásd Jeremiás 7:12–14. 



552 A Rási kommentár a Tórához 

 
, בראשית מה(. ִּייַטב ְּבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיוְוַהֹּקל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ָּבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף וַ 

 )טז

Hallották a hírt a fáraó házában is, mondván: Eljöttek József testvérei. 
És jónak tetszett a fáraónak és szolgáinak. (1Mózes 45:16.) 

 ְּכמֹו ְּבֵבית ַּפְרֹעה – .Hallották a hírt a fáraó házában is – ְוַהֹּקל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרֹעה
– [A bét Páro] ugyanaz, mint a bövét Páro) [a fáraó házában],21 – ְוֶזהּו ְלׁשֹון ַּבִית ַמָּמׁש 
– és itt [a bét – „ház” szót] szó szerint kell érteni. 

 
. ּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם ּוְלכּו ֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַעןַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֱאֹמר ֶאל ַאֶחי ֹזאת ֲעׂשּו ַטֲענ

 )יז, בראשית מה(

És szólt a fáraó Józsefhez: „Mondd meg testvéreidnek, ezt 
cselekedjétek: rakodjatok fel barmaitokra, induljatok és menjetek el 
Kánaán országába. (1Mózes 45:17.) 

 Málházzátok fel] – ְּתבּוָאה – .rakodjatok fel barmaitokra – ַטֲענּו ֶאת ְּבִעיְרֶכם
őket] gabonával. 

 
ּוְקחּו ֶאת ֲאִביֶכם ְוֶאת ָּבֵּתיֶכם ּוֹבאּו ֵאָלי ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִאְכלּו ֶאת ֵחֶלב 

 )יח, בראשית מה(. ָהָאֶרץ

És vegyétek atyátokat meg házatok népét és jöjjetek hozzám, nektek 
adom Egyiptom országának javát és egyétek az ország kövérjét. (1Mózes 
45:18.) 

 [Utalva ezzel] – ֶאֶרץ ֹּגֶׁשן – .Egyiptom országának javát – ֶאת טּוב ֶאֶרץ ִמְצַרִים
Gósen földjére. – ִנָּבא ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ִּנָּבא – [Itt]22 prófétált, anélkül, hogy ezt tudta 
volna, – סֹוָפם ַלֲעׂשֹוָתּה ִּכְמצּוָלה – mert [Egyiptom] végül23 olyanná válik majd, mint a 
tenger mélye, – ֶׁשֵאין ָּבּה ָּדִגים – amely nem tartalmaz halat.24 

הּוא ָּכל ֵחֶלב ְלׁשֹון ֵמיַטב – .az ország kövérjét – ֵחֶלב ָהָאֶרץ  – A chélev mindig 
valaminek a legjobb, legnemesebb részét jelenti.25 
                                                 
21 Lásd fentebb 20. vers. 
22 Amikor azt ígérte, hogy nekik adja Egyiptom országának legjavát. 
23 A kivonulás idején. 
24 A halak inkább a tenger felszínéhez közelebb eső vízrétegekben élnek, és csak elvétve a 

mélyebb régiókban. Rási szóhasználata: ְמצּוָלה (möculá) – [tenger] mélye –, valójában 
játékos utalás a ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים (vájnáclu et Micrájim) (2Mózes 12:36.) „és így vettek 
sarcot Egyiptomon” szövegrészre. 

25 Lásd Rásinak a 3Mózes 3:9-hez írt kommentárját. 
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ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה ֹזאת ֲעׂשּו ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת ֲאִביֶכם 

 )יט, בראשית מה(. ּוָבאֶתם

Neked pedig meghagyom: ezt cselekedjétek, vegyetek magatoknak 
Egyiptom országából szekereket gyermekeitek és feleségeitek számára 
és hozzátok fel atyátokat és jöjjetek. (1Mózes 45:19.) 

 ,az én ajkamról – ִמִּפי לֹוַמר ָלֶהם – .Neked pedig meghagyom – ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה
hogy megmond nekik – 

את ֲעׂשּוזֹ   – [hogy] ezt cselekedjétek.26 – ָּכ ֱאמֹור ָלֶהם ֶׁשִּבְרׁשּוִתי הּוא – Mond 
meg nekik, hogy ez az én engedélyemmel [történik majd]. 

 
 )כ, בראשית מה(. ְוֵעיְנֶכם ַאל ָּתֹחס ַעל ְּכֵליֶכם ִּכי טּוב ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָלֶכם הּוא

Szemetek pedig ne sajnálja holmitokat, mert Egyiptom egész országá-
nak java a tietek.” (1Mózes 45:20.) 

 
, בראשית מה(. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִּפי ַפְרֹעה ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶר

 )כא

Így is cselekedtek Izráel fiai, és József adott nekik a fáraó parancsa 
szerint szekereket és adott nekik élelmet az útra. (1Mózes 45:21.) 

 
ת ׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְׂשָמ ת ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁש בראשית (. ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ְׂשָמ

 )כב, מה

Mindnyájuknak adott egy-egy öltő ruhát, Benjáminnak pedig adott 
háromszáz ezüstöt és öt öltő ruhát. (1Mózes 45:22.) 

 
ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכֹזאת ֲעָׂשָרה ֲחֹמִרים ֹנְׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ְוֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנְׂשֹאת ָּבר ָוֶלֶחם ּוָמזֹון 

 )כג, בראשית מה(. ְלָאִביו ַלָּדֶר

És atyjának ezeket küldte: tíz szamarat, megrakva Egyiptomnak legjobb 
dolgaival, tíz nőstény szamarat, megrakva gabonával, kenyérrel és 
élelemmel atyjának az útra. (1Mózes 45:23.) 

                                                 
26 A fáraó egyedül Józsefhez intézte szavait. De akkor miért használja itt az ֲעׂשּו (ászu) – ti 

[többes szám második személy] ezt cselekedjétek szót? 
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 eme mennyiség [:Jelentése] – ַּכֶחְׁשּבֹון ַהֶּזה – .ezeket küldte – ָׁשַלח ְּכֹזאת
szerint. – ּוַמהּו ַהֶחְׁשּבֹון – És mi volt ez a mennyiség? – ֲעָׂשָרה ֲחמֹוִרים ְוגֹוֵמר – „Tíz 
szamarat, stb.” 

ֶׁשָּׁשַלח לֹו ַיִין  ָמִצינּו ַּבַּתְלמּוד – .Egyiptomnak legjobb dolgaival – ִמּטּוב ִמְצָרִים
ֶׁשַּדַעת ְזֵקִנים  – ,Azt találjuk a Talmudban,27 hogy jó évjáratú bort küldött neki – ָיָׁשן
 – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה – .ami örömére szolgál az idős embereknek – נֹוָחה ֵהיֶמּנּו
[Mindazonáltal] a Midrás Ágádában28 [meg azt találjuk], – ְּגִריִסין ֶׁשל ּפּול – [hogy] őrölt 
babot29 [küldött neki]. 

םָּבר ָוֶלחֶ   – gabonával, kenyérrel. –  ְֹּכַתְרּגּומו – [Úgy értendő,] ahogyan 
Onkelosz fordítja. 

 Olyan ételek [voltak ezek] amelyeket kenyérrel – ִלְפָּתן – .és élelemmel – ּוָמזֹון
esznek. 

 
 )כד, בראשית מה(. ֶרַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּד 

Így bocsátotta el testvéreit, és ők elmentek. És még mondta nekik: „Ne 
háborogjatok az úton”. (1Mózes 45:24.) 

 Ne – ַאל ִּתְתַעְּסקּו ִּבְדַבר ֲהָלָכה – .Ne háborogjatok az úton... – ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר
bonyolódjatok háláchikus vitába, – א ִתְרַּגז ֲעֵליֶכם ַהֶּדֶר  nehogy veszélybe – ֶׁש
sodorjon titeket az út!30 – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: – ַאל ַּתְפִסיעּו ְּפִסיָעה ַגָּסה – 
Ne lépjetek túl nagyokat, [mert a nagyon nagy lépések ártalmasak az egészségre31]! 
ְנסּו ְּבַחָּמה ָלִעירְוִהּכָ  –  – Még nappal érkezzetek meg [éjszakai pihenőhelyetekre]! –  ּוְלִפי
ְלִפי  – ,Ami a vers egyszerű jelentését illeti, elmondható – ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא ֵיׁש לֹוַמר
ֵאג ֶׁשָּמא ָיִריבּו ַּבֶּדֶרָהָיה דוֹ  – ,hogy mivel kínosan érezték magukat – ֶׁשָהיּו ִנְכָלִמים  – 
[József] aggódott, nehogy veszekedni kezdjenek útközben –  ַֹעל ְּדַבר ְמִכיָרתו – az ő 
eladása miatt, – ְלִהְתַוֵּכַח ֶזה ִעם ֶזה ְולֹוַמר – vitatkozva egymással, mondván: –  ַעל ָיְד
ָּתה ִסַּפְרָּת ָלׁשֹון ָהָרע ָעָליואַ  – ,”Miattad adtuk el„ – ִנְמַּכר  – [vagy:] „Te vagy az, aki 
rágalmaztad őt, –  ְֹוָגַרְמָּת ָלנּו ִלְׂשֹנאתו – és meggyűlöltetted velünk.” 

 
 )כה, בראשית מה(. ַוַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים ַוָּיֹבאּו ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶאל ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם

És mindnyájan fölmentek Egyiptomból és megérkeztek Kanaán 
országába atyjukhoz, Jákóbhoz. (1Mózes 45:25.) 

                                                 
27 Mögilá 16b. 
28 Brésit rábá 94:2. 
29 Amelynek a Midrás szerint nyugtató hatása van az aggódó lélekre. 
30 Azaz: nehogy annyira elmerüljetek a vitatkozásban, hogy a végén eltévedjetek. 
31 Táánit 10b. 
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א ֶהֱאִמין ָלֶהם . ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא ֹמֵׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי 

 )כו, בראשית מה(

És elmondták neki, szólván: „József még él és uralkodik Egyiptom egész 
országa fölött”. És szíve megdöbbent, mert nem hitt nekik. (1Mózes 
45:26.) 

 A vöchi itt vááser értelemben] – ַוֲאֶׁשר הּוא מֹוֵׁשל – .uralkodik – ְוִכי הּוא ֹמֵׁשל
szerepel:] hogy uralkodik. 

 ,A vájáfág libo azt jelenti] – ֶנֱחַלף ִלּבוֹ  – .És szíve megdöbbent – ַוָּיָפג ִלּבוֹ 
hogy] megváltozott a szíve, – ְוָהַל ִמְּלַהֲאִמין – és többé nem hitt.32 –  א ָהָיה ִלּבֹו ּפֹוֶנה
הְלׁשֹון ְמִפיִגין ַטֲעָמן ִּבְלׁשֹון ִמְׁשנָ  – .A szívét nem ingatták meg a szavaik – ֶאל ַהְּדָבִרים  – A 
misnai héberben ezzel így találkozunk: möfigin táámán.33 – ּוְכמֹו ֵמֵאין ֲהֻפגֹות – Ez 
hasonló ahhoz, hogy „megállás nélkül”34 – א ָנָמר  vagy [például] a vörécho – ְוֵריחֹו 
lo námár35 – ְמַתְרְּגִמיָנן ְוֵריֵחיּה ָלא ָפג – úgy van lefordítva, hogy vöréché lá fág. 

 
 ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתוֹ 

 )כז, בראשית מה(. ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם

És elmondták neki József minden szavát, amit hozzájuk beszélt, és 
mikor meglátta a szekereket, amelyeket József küldött, hogy őt 
elvigyék, akkor föléledt atyjuk Jákob lelke. (1Mózes 45:27.) 

 adott [József] – ִסיָמן ָמַסר ָלֶהם – .József minden szavát – ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף
nekik egy jelet, – ַּבֶּמה ָהָיה עֹוֵסק – a [tórai] tárgyat, amelyet éppen tanulmányozott, – 
 az eglá árufá36 [a – ְּבַפְרַׁשת ֶעְגָלה ֲערּוָפה – ,amikor elhagyta [Jákobot] – ְּכֶׁשָּפַרׁש ִמֶּמּנּו
nyakát szegett üsző] fejezetében. – ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר – Erre maga a Szentírás szövege 
[utal]: –  ְַרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסףַוּי  – „és mikor meglátta a szekereket [ágálot]37, 
amelyeket József küldött,” – א ֶנֱאַמר ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרֹעה  és nem az áll benne, hogy – ְו
„amelyeket a fáraó küldött.”38 

                                                 
32 Ugyanis addig a pillanatig hitt benne, hogy József esetleg még él. 
33 Béjcá 14a. „A fűszerek elveszítik ízüket (möfigin tá’mán),” vagyis az ízük megszűnik 

létezni. 
34 Siralmak 3:49. 
35 Jeremiás 48:11. „illata sem változott meg.” 
36 5Mózes 21:1-9. 
37 Az ֲעָגלֹות (ágálot) – „szekereket” (hangzása alapján) utalás az ֶעְגָלה (eglá) – „üsző” szóra. 
38 Mert ha az ֲעָגלֹות (ágálot) a szekerekre utalna, akkor ez kellene álljon a szövegben. 
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ָׁשְרָתה ָעָליו ְׁשִכיָנה  – .akkor föléledt atyjuk Jákob lelke – ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב
 .Az Isteni Jelenlét, amely korábban elhagyta őt, visszaereszkedett rá – ֶׁשָּפְרָׁשה ִמֶּמּנּו

 
 )כח, בראשית מה(. ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות

És szólt Izráel: „Elég – József fiam még él! Elmegyek, hogy még lássam 
őt, mielőtt meghalok”. (1Mózes 45:28.) 

 Még rengeteg öröm és gyönyörűség – ַרב ִלי עֹוד ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה – .Elég – ַרב עֹוד
vár rám, – הֹוִאיל ְועֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי – hiszen a fiam, József, él. 

 
ֵהי ָאִביו ִיְצָחקוַ   )א, בראשית מו(. ִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיֹבא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא

És elindult Izrael minden hozzátartozójával együtt, elérkezett Bér 
Sevába, és ott áldozatot mutatott be atyja, Izsák Istenének. (1Mózes 
46:1.) 

ֵהי ָאִביו ִיְצָחק  Az – ַחָּיב ָאָדם ִּבְכבֹוד ָאִביו – .atyja, Izsák Istenének… – ֵלא
embernek jobban kell tisztelnie atyját, –  ֹיֹוֵתר ִמִּבְכבֹוד ְזֵקנו – mint a nagyapját, –  ְלִפיָכ
א ְּבַאְבָרָהם – ezért hivatkozott [Jákob] Izsákra – ָּתָלה ְּבִיְצָחק  .és nem Ábrahámra – ְו

 
ִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני  )ב, בראשית מו(. ַוֹּיאֶמר ֱא

És szólt Isten Izráelhez éjjeli megjelenésben mondván: „Jákob! Jákob!” 
És ő mondta: „Itt vagyok”. (1Mózes 46:2.) 

 [Jákob nevének ismételt említése] – ְלׁשֹון ִחָּבה – !Jákob! Jákob – ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב
szeretetteljességre utaló kifejezés. 

 
ֵהי ָאִבי ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ ָׁשם בראשית (. ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱא

 )ג, מו

És ő így szólt: „Én vagyok az Isten, atyád Istene, ne félj lemenni 
Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek majd ott. (1Mózes 46:3.) 

 – ְלִפי ֶׁשָהָיה ֵמֵצר – .ne félj lemenni Egyiptomba – ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה
[Azért mondta neki ezt az Örökkévaló,] mert [Jákob] elszomorodott, –  ַעל ֶׁשִּנְזַקק
 .hogy el kell hagynia Erec Jiszráelt – ָלֵצאת ְלחּוָצה ָלָאֶרץ

 
ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני  )ד, בראשית מו(. ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָע

Én lemegyek veled Egyiptomba és Én majd fel is hozlak; József pedig 
ráteszi kezét a szemedre”. (1Mózes 46:4.) 
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 Ezekkel] – ִהְבִטיחֹו ִלְהיֹות ִנְקָּבר ָּבָאֶרץ – és Én majd fel is hozlak.39 – ְוָאֹנִכי ַאַעְל
a szavakkal] ígérte meg neki [az Örökkévaló], hogy Erec Jiszráélben lesz eltemetve. 

 
ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְוֶאת ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות 

 )ה, בראשית מו(. ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרֹעה ָלֵׂשאת ֹאתוֹ 

És elindult Jákób Beér-Sebából, és Izráel fiai elvitték atyjukat Jákóbot, 
gyermekeiket és feleségeiket a szekereken, amelyeket a fáraó küldött, 
hogy elvigyék őt. (1Mózes 46:5.) 

 
. וֹ ַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעֹקב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּת

  )ו, בראשית מו(

És vették jószágukat és vagyonukat, amit Kánaán országában szereztek, 
és Egyiptomba ért Jákob minden magzatával. (1Mózes 46:6.) 

ֲאָבל ַמה ֶּׁשָרַכׁש  – .amit Kánaán országában szereztek – ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען
 teljes egészében – ָנַתן ַהֹּכל ְלֵעָׂשו – ,Ám azt, amit Pádán Árámban szerzett – ְּבַפַּדן ֲאָרם
Ézsaunak adta – ִּבְׁשִביל ֶחְלקֹו ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה – a Machpéla barlangjából neki járó 
részért. – ָאַמר – Azt mondta: – ִנְכֵסי חּוָצה ָלָאֶרץ – „Az Erec Jiszráélen kívül szerzett 
tulajdonnak – ֵאיָנן ְּכַדאי ִלי – nincsen értéke számomra.” – ְוֶזהּו – Ezt értette az alatt, 
hogy: – ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי – „[síromba,] amelyet magamnak [Kánaán országában] 
ástam.”40 – ֶהֱעִמיד לֹו ִצּבּוִרין ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ֶּכֶסף – Aranyat és ezüstöt halmozott fel [Ézsau 
számára] – ְּכִמין ְּכִרי – nagy kupac formájában, – ְוָאַמר לֹו טֹול ֶאת ֵאּלּו – és azt mondta 
neki: „Vedd el ezeket.” 

 
 )ז, בראשית מו(. ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבֹנָתיו ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל ַזְרעֹו ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה

Fiait és fiai fiait, leányait és fiainak leányait s minden magzatát magával 
vitte Egyiptomba. (1Mózes 46:7.) 

 ,Áser leányára [Utalva] – ֶסַרח ַּבת ָאֵׁשר – .és fiainak leányait – ּוְבנֹות ָּבָניו
Szeráchra, – ְויֹוֶכֶבד ַּבת ֵלִוי – és Lévi leányára, Jochevedre. 

 
 )ח, בראשית מו(. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה ַיֲעֹקב ּוָבָניו ְּבֹכר ַיֲעֹקב ְראּוֵבן

Ezek pedig Izráel fiainak nevei, akik Egyiptomba jöttek: Jákob és fiai. 
Jákob elsőszülöttje Reuvén. (1Mózes 46:8.) 

                                                 
39 De hiszen Jákob nem tért vissza élve Erec Jiszráélbe! 
40 Lentebb 50:5. Lásd Rási uo. 
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 Mivel az – ַעל ֵׁשם ַהָּׁשָעה – akik [Egyiptomba] jöttek.41 – ַהָּבִאים ִמְצַרְיָמה
[elbeszélésben] az adott pillanatra koncentrál, – קֹוֵרא ָלֶהם ַהָּכתּוב ָּבִאים – a Szentírás 
így utal rájuk: „azok, akik jönnek.”42 –  ְַוֵאין ִלְתמֹוּה – [Így aztán] nincs mit csodálkozni 
azon, –  ַא ָכַתב ֲאֶׁשר ָּבאּוע ל ֲאֶׁשר   – miért nem azt írja a Szentírás, hogy „akik jöttek.” 

 
 )ט, בראשית מו(. ּוְבֵני ְראּוֵבן ֲחנֹו ּוַפּלּוא ְוֶחְצרֹון ְוַכְרִמי

Reubén fiai: Hanók, Pallu, Hecrón és Kármi. (1Mózes 46:9.) 

 
 )י, בראשית מו(. ְוֹאַהד ְוָיִכין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית ּוְבֵני ִׁשְמעֹון ְימּוֵאל ְוָיִמין

Simon fiai: Jemuél, Jámin, Ohád, Jáchin és Cochár, meg Saul, a 
kánaánita nő fia. (1Mózes 46:10.) 

 Ez inkább – ֶּבן ִּדיָנה ֶׁשִּנְבֲעָלה ִלְכַנֲעִני – a kánaánita nő fia.43... – ֶּבן ַהְּכַנֲעִנית
Dinának, akit megerőszakolt egy kánaánita [Schem],44 a fia. – ְּכֶׁשָהְרגּו ֶאת ְׁשֶכם – 
Miután megölték Schemet, – א ָהְיָתה ִּדיָנה רֹוָצה ָלֵצאת  – Dina nem volt hajlandó 
elhagyni [a várost], – ַעד ֶׁשִּנְׁשַּבע ָלּה ִׁשְמעֹון – amíg Simon meg nem esküdött neki, – 
 hogy elveszi őt feleségül.45 – ֶׁשִּיָּׂשֶאָנה

 
 )יא, בראשית מו(. ּוְבֵני ֵלִוי ֵּגְרׁשֹון ְקָהת ּוְמָרִרי

Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merári. (1Mózes 46:11.) 

 
ן ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַוִּיְהיּו ְבֵני ֶפֶרץ ֶחְצרֹון ּוְבֵני ְיהּוָדה ֵער ְואֹוָנן ְוֵׁשָלה ָוֶפֶרץ ָוָזַרח ַוָּיָמת ֵער ְואֹונָ 

  )יב, בראשית מו(. ְוָחמּול

Jehuda fiai: Ér, Ónán, Séla, Perec és Zerah; de Ér meg Ónán meghalt 
Kanaán országában. Perec fiai voltak Hecrón és Hámul. (1Mózes 46:12.) 

 
  )יג, בראשית מו(. ֹוב ְוִׁשְמרֹוןּוְבֵני ִיָׂששָכר ּתֹוָלע ּוֻפָּוה ְוי

                                                 
41 A ַהָּבִאים (hábáim) valójában jelen időben van: „akik jönnek.” 
42 Vagyis annak az adott pillanatnak a jelen idejében. 
43 Ez nem értelmezhető szó szerint, mivel Ábrahám és Izsák megtiltották gyermekeiknek, 

hogy kánaánitákkal házasodjanak. Lásd 1Mózes 24:3.; 28:6. 
44 Uo. 34. 
45 Noha az ősatyák és Jákob fiai betartották a Tóra törvényeit, a Tóraadást megelőző 

időszakban előfordultak prófétai látomásokon alapuló kivételek. Simon és Dina 
számára is prófétai látomás révén vált világossá, hogy, noha egymás testvérei, mégis 
összeházasodhatnak (Gur árje). 
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Jisszákár fiai: Tólá, Puvva, Jób és Simrón. (1Mózes 46:13.) 

 
 )יד, בראשית מו(. ּוְבֵני ְזבּוֻלן ֶסֶרד ְוֵאלֹון ְוַיְחְלֵאל

Zebúlon fiai: Szered, Élón és Jahleél. (1Mózes 46:14.) 

 
ִׁשים ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב  ְּבַפַּדן ֲאָרם ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתֹו ָּכל ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ְׁש

ׁש  )טו, בראשית מו(. ְוָׁש

Ezek Lea fiai, akiket Jákobnak szült Padan-Arámban, és lánya, Dina. 
Fiai és leányai összesen harminchárman voltak. (1Mózes 46:15.) 

ָאה ְוֵאת ִּדיָנה ִבּתוֹ ֵאֶּלה ְּבֵני לֵ   – Ezek Lea fiai… és Dinát, a leányát. –  ַהְּזָכִרים
 a – ְוַהְּנֵקבֹות ָּתָלה ְּבַיֲעֹקב – ,A fiúkat Leának tulajdonítja [a Szentírás] – ָּתָלה ְּבֵלָאה
lányokat viszont Jákobnak, – ְלַלֶּמְד – arra tanítva ezzel téged, –  ַמְזַרַעת ְּתִחָּלהִאָּׁשה  – 
hogy amennyiben a nő magja árad ki először, – יֹוֶלֶדת ָזָכר – akkor fiút fog szülni, – 
 akkor lányt – יֹוֶלֶדת ְנֵקָבה – ,ha pedig a férfi magja árad ki először – ִאיׁש ַמְזִריַע ְּתִחָּלה
fog szülni. 

ׁש ִׁשים ְוָׁש  de [e mondatot megelőző] – ּוִבְפָרָטן – ...harminchárman... – ְׁש
felsorolásban, – ִׁשים ּוְׁשַנִים ִאי ַאָּתה מֹוֵצא ֶאָּלא ְׁש  – nem találhatsz, csak harminckét 
nevet! – ֶאָּלא זֹו יֹוֶכֶבד – [Ez azért van, mert] ő [a harmincharmadik] Jocheved, – 

חֹומֹותֶׁשּנֹוְלָדה ֵּבין הַ   – a városfalak között született – ִּבְכִניָסָתן ָלִעיר – mikor bementek a 
városba [Egyiptomba], – ֶׁשֶּנֱאַמר – ahogy írva van:46 – ֲאֶׁשר ָיְלָדה אֹוָתּה ְלֵלִוי ְּבִמְצָרִים – 
„…aki született Lévinek Egyiptomban…” – ֵליָדָתּה ְּבִמְצַרִים – [vagyis] Egyiptomban 
született, – ְוֵאין הֹוָרָתּה ְּבִמְצַרִים – de nem Egyiptomban fogant. 

 
 )טז, בראשית מו(. ּוְבֵני ָגד ִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּוִני ְוֶאְצֹּבן ֵעִרי ַוֲארֹוִדי ְוַאְרֵאִלי

És Gád fiai: Cifjón, Haggi, Suni és Ecbón; Éri, Aródi és Aréli. (1Mózes 
46:16.) 

 
, בראשית מו(. ּוְבֵני ָאֵׁשר ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ְוֶׂשַרח ֲאֹחָתם ּוְבֵני ְבִריָעה ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל

 )יז

Ásér fiai: Jimna, Jisva, Jisvi és Beria, meg Szerah nővérük; Beria fiai 
pedig Heber és Malkiél. (1Mózes 46:17.) 

 

                                                 
46 4Mózes 26:59. 
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, בראשית מו(. ְּבֵני ִזְלָּפה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלָבן ְלֵלָאה ִבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעֹקב ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁשֵאֶּלה 
 )יח

Ezek Zilpa fiai, akit adott Lábán Léa leányának és szülte ezeket 
Jákóbnak, tizenhat lélek. (1Mózes 46:18.) 

 
 )יט, בראשית מו(. ֹוֵסף ּוִבְנָיִמןְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב י

Ráchelnek, Jákob feleségének fiai: József és Benjámin. (1Mózes 46:19.) 

 De a – ּוְבֻכָּלן – ...Ráchelnek, Jákob feleségének fiai – ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעֹקב
többinél [Leánál, Zilpánál és Bilhánál] –  ַא ֶנֱאמ ר ָּבֶהן ֵאֶׁשתּוְבֻכָּלן   – nincs írva: 
„felesége”? – ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה ִעָּקרֹו ֶׁשל ַּבִית – Mivel ő [Ráchel] volt a legfontosabb a 
házában [azaz őt szerette a legjobban]. 

 
. ן ֹאן ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִיםַוִּיָּוֵלד ְליֹוֵסף ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכהֵ 

 )כ, בראשית מו(

És született Józsefnek Egyiptom országában, akiket neki Ászenat, 
Pótiferá, Ón papjának leánya szült: Menasse és Efráim. (1Mózes 46:20.) 

 
 )כא, בראשית מו(. י ָוֹראׁש ֻמִּפים ְוֻחִּפים ָוָאְרְּד ּוְבֵני ִבְנָיִמן ֶּבַלע ָוֶבֶכר ְוַאְׁשֵּבל ֵּגָרא ְוַנֲעָמן ֵאחִ 

Benjámin fiai pedig: Bela, Beker, Asbél, Géra, Náamán, Éhi és Rós; 
Muppim, Huppim és Árd. (1Mózes 46:21.) 

 
 )כב, בראשית מו(. ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל ֲאֶׁשר יַֻּלד ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ַאְרָּבָעה ָעָׂשר

Ezek Ráchel fiai, akik Jákóbnak születtek, mind a lélek tizennégy. 
(1Mózes 46:22.) 

 
 )כג, בראשית מו(. ּוְבֵני ָדן ֻחִׁשים

Dán fiai: Husim. (1Mózes 46:23.) 

 
  )כד, בראשית מו(. ּוְבֵני ַנְפָּתִלי ַיְחְצֵאל ְוגּוִני ְוֵיֶצר ְוִׁשֵּלם

Naftáli fiai pedig: Jahceél, Guni, Jécer és Sillém. (1Mózes 46:24.) 

 
, בראשית מו(. ֵאֶּלה ְּבֵני ִבְלָהה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ַוֵּתֶלד ֶאת ֵאֶּלה ְלַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה

 )כה
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Ezek Bilha fiai, akit Lábán Ráchel leányának adott, ezeket szülte 
Jákóbnak; mind a lélek hét. (1Mózes 46:25.) 

 
. ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ִמְּלַבד ְנֵׁשי ְבֵני ַיֲעֹקב ָּכל ֶנֶפׁש ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש

 )כו, בראשית מו(

Mind a lélek, akik Jákobbal Egyiptomba jöttek, az ő ágyékából 
származók, Jákob fiainak feleségein kívül, mind a lélek hatvanhat. 
(1Mózes 46:26.) 

 .Mind a lélek, akik Jákobbal [Egyiptomba] jöttek – ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעֹקב
 akik elhagyták Kánaán országát, hogy [,Ezek] – ֶׁשָּיְצאּו ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ָלֹבא ְלִמְצָרִים –
Egyiptomba jöjjenek. – ַהָּבָאה זֹו ְלׁשֹון ָעַבר ְוֵאין  – A hábáá szó itt nem múlt időben áll, 
 mint az „Este bemegy”47 – ְּכמֹו ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה – ,hanem jelen időben – ֶאָּלא ְלׁשֹון ֹהֶוה –
 és az „íme leánya Ráchel éppen jön a juhokkal”48 – ּוְכמֹו ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן –
[szövegrészekben]. –  ֶף"ְלִפיָכ ַטֲעמֹו ְלַמָּטה ְּבַאל  – Ezért a hangsúly a második szótagon 
van, az א-en, – ְלִפי ֶׁשְּכֶׁשָּיְצאּו ָלבֹוא ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען – mert amikor elindultak és jöttek 
Kánaán országa felől, – ם ָוֵׁשׁשא ָהיּו ֶאָּלא ִׁשִּׁשי  – csupán hatvanhatan voltak. – ְוַהֵּׁשִני 
– [Ám amikor a hábáá] másodszorra [szerepel a szövegben]: – ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב – 
„Jákob házának lelkei tehát, – ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים – kik lejöttek Egyiptomba, 
összesen hetven,”49 – ּוא ְלׁשֹון ָעַברה  – [már] múlt időben szerepel, –  ְלִפיָכ ַטֲעמֹו
ת"ְלַמְעָלה ַּבֵּבי  – ezért a hangsúly az első szótagra, a ב-r esik. –  ְלִפי ֶׁשִּמֶּׁשָּבאּו ָׁשם ָהיּו

אּו ָׁשם ֶׁשָּמצְ  – ,Ez azért van, mert mihelyst megérkeztek, már hetvenen voltak – ִׁשְבִעים
 – ְוִנּתֹוְסָפה ָלֶהם יֹוֶכֶבד ֵּבין ַהחֹומֹות – ,mert ott találták Józsefet és két fiát – יֹוֵסף ּוְׁשֵני ָבָניו
és Jochevedet is hozzájuk számolták „a falak között.” – ּוְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר – Aszerint, aki 
azt állítja, hogy – ִעם ַהְּׁשָבִטים ְּתאֹומֹות נֹוְלדּו  – minden egyes törzzsel együtt egy 
ikernővér is született,50 – ְצִריִכים ָאנּו לֹוַמר ֶׁשֵּמתּו – azt kell feltételeznünk, hogy ezek 
meghaltak – ִלְפֵני ְיִריָדָתן ְלִמְצַרִים – még mielőtt lementek volna Egyiptomba, –  ֶׁשֲהֵרי

ַּכאן א ִנְמנּו  – ők ugyanis nincsenek itt számba véve. 
 

. ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאֶׁשר יַֻּלד לֹו ְבִמְצַרִים ֶנֶפׁש ְׁשָנִים ָּכל ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהָּבָאה ִמְצַרְיָמה ִׁשְבִעים
 )כז, בראשית מו(

Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákob házának összes 
lélekszáma tehát, akik lejöttek Egyiptomba, hetven. (1Mózes 46:27.) 

                                                 
47 Eszter 2:14. 
48 Fentebb 29:6. 
49 27. vers. 
50 Lásd a fentebb 35:17-hez írt Rási-kommentárt. 
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[ ַיֲעֹקב ְלֵבית ַהֶּנֶפׁש ָּכל  – ...Jákob házának összes lélekszáma…] –  ָמָצאִתי
 – ֵעָׂשו ֵׁשׁש ְנָפׁשֹות ָהיּו לוֹ  – Azt találtam a Vájikrá rábá midrásban:51 – ְּבַוִיְקָרא ַרָּבה
Ézsaunak hat „lelke” volt, –  ְֹוַהָּכתּוב קֹוֵרא אֹוָתן ַנְפׁשֹות ֵּביתו – és az Írás így nevezi 
őket:52 „házának lelkei” – ְלׁשֹון ַרִּבים – többes számban, –  הֹות ְלִפי ֶׁשָהיּו עֹוְבִדין ֶלֱא
לוֹ  ַיֲעֹקב ִׁשְבִעים ָהיּו – ,mivel ők több istent szolgáltak – ַהְרֵּבה  – Jákobnak hetven volt, – 
ְלִפי ֶׁשָהיּו  – ,de az Írás „lélek”-nek nevezi őket [egyes számban] – ְוַהָּכתּוב קֹוֵרא אֹוָתן ֶנֶפׁש
 .mert ők csak az egy Istent szolgálták – עֹוְבִדין ְלֵאל ֶאָחד

 
 )כח, בראשית מו(. יו ֹּגְׁשָנה ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ֹּגֶׁשןְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפנָ 

Jehudát pedig előreküldte Józsefhez, hogy mutassa neki az utat 
Gósenbe és megérkeztek Gósen földjére. (1Mózes 46:28.) 

 Onkelosz – ְּכַתְרּגּומוֹ  – .hogy mutassa neki az utat – ְלהֹוֹרת ְלָפָניו
magyarázata szerint: – ְלַפּנֹות לֹו ָמקֹום – hogy előkészítsen számára egy helyet – 
 .és, hogy megmutassa, hogyan telepedjék le ott – ּוְלהֹורֹות ֵהיַא ִיְתַיֵּׁשב ָּבּה

 mielőtt [Jákob] [Vagyis] – קֹוֶדם ֶׁשַּיִּגיַע ְלָׁשם – előre[küldte].53 – ְלָפָניו
megérkezik oda. – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה ְלהֹורֹות ְלָפָניו – A midrási magyarázat: löhorot 
löfánáv:54 – ְלַתֵּקן לֹו ֵּבית ַּתְלמּוד – hogy tanházat készítsen elő, – ֶׁשִּמָּׁשם ֵּתֵצא הֹוָרָאה – 
ahonnét majd kiárad a [Tóra] tanítás. 

 
ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל  ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתוֹ 

 )כט, בראשית מו(. ַצָּואָריו עֹוד

És József befogott kocsijába, és fölment atyja Izráel elé Gósenbe; 
megjelent előtte, nyakába borult, és sokáig sírt a nyakában. (1Mózes 
46:29.) 

הּוא ַעְצמֹו ָאַסר ֶאת  – És József befogott kocsijába...55 – ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתוֹ 
 hogy – ְלִהְזָּדֵרז ִלְכבֹוד ָאִביו – ,Ő maga fogta be a lovakat a kocsiba – ַהּסּוִסים ַלֶּמְרָּכָבה
buzgalommal [teljesítse] az atya iránti tisztelet [parancsát]. 

                                                 
51 4:6. 
52 1Mózes 36:6. 
53 A ִלְפֵני (lifné) szónak több jelentése is van: 1. [vkinek/vminek] a jelenlétében (2Mózes 

4:21.), 2. előtt v. korábban (fentebb 29:26.), 3. a hátul lévő vagy haladó előtt (fentebb 
32:21.). Onkelosz magyarázata szerint a ְלָפָניו (löfánáv) azt jelenti, hogy megérkezte 
előtt. A midrási magyarázat szerint viszont azt jelenti: a jelenlétében, azaz ְלהֹוֹרת ְלָפָניו 
(löhorot löfánáv) – hogy legyen egy tanház Jákob jelenlétében (azaz környezetében). 

54 Brésit rábá 95:3. 
55 Hát nem voltak szolgái, akik ezt megtegyék helyette? 
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 József [Azaz] – יֹוֵסף ִנְרָאה ֶאל ָאִביו – ...megjelent előtte... – ַוֵּיָרא ֵאָליו
megjelent atyja előtt. 

עֹוד ַצָּואָריו ַעל ַוֵּיְבּךְ   – ...és sokáig sírt a nyakában. – ְלׁשֹון ַהְרּבֹות ְּבִכָּיה – [A 
vájévk od] bőséges könnyhullatásra [utal]. – ְוֵכן – Hasonlóképp: –  א ַעל ִאיׁש ָיִׂשים ִּכי 
 [ahol az od] – ְלׁשֹון ִרּבּוי הּוא – Mert [Isten] nem terhel egy embert (od)”,56„ – עֹוד
túlzott mennyiségre utaló kifejezés, –  נֹוָספֹותֲעִלילֹות ֵאינֹו ָׂשם ָעָליו  – és azt jelenti: 
[Isten] nem vádolja meg az embert olyasmivel, – ַעל ַחָּטָאיו – ami meghaladja 
[ténylegesen elkövetett] bűneit. – ַאף ַּכאן ִהְרָּבה ְוהֹוִסיף ִּבְבִכי – Jelen esetben is, [József] 
sokat sírt, – יֹוֵתר ַעל ָהָרִגיל – jóval többet, mint amúgy. –  ֹא ָנַפל ַעל ַצְּואֵרי יֹוֵסףֲאָבל ַיֲעק ב   
– Jákob azonban nem borult József nyakába, –  ֹא ְנָׁשקו  .és nem is csókolta meg – ְו
 ez azért – ֶׁשָהָיה קֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע – Bölcseink magyarázata szerint – ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו –
történt, mert [Jákob] a „Smá”-t57 olvasta. 

 
 )ל, בראשית מו(. ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶני ִּכי עֹוְד ָחי

És Izráel szólt Józsefhez: „Immár meghalhatok, miután láttam arcodat, 
hogy még élsz”. (1Mózes 46:30.) 

 Az egyszerű jelentés – ְּפׁשּוטֹו ְּכַתְרּגּומוֹ  – .Immár meghalhatok – ָאמּוָתה ַהָּפַעם
az Onkelosz magyarázata szerinti.58 –  ֹּוִמְדָרׁשו – A midrási magyarázat azonban a 
következő: – ָסבּור ָהִייִתי ָלמּות ְׁשֵּתי ִמיתֹות – „Korábban azt hittem, hogy kétszer fogok 
meghalni, –  ֶה ְוָלעֹוָלם ַהָּבאָּבעֹוָלם ַהּז  – ebben a világban és az Eljövendő Világban, – 
 és én – ְוָהִייִתי אֹוֵמר – ,mivel az Isteni Jelenlét eltávozott tőlem – ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה ִמֶּמִּני ְׁשִכיָנה
azt hittem, – ֶׁשִּיְתָּבֵעִני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמיָתְת – hogy az Örökkévaló engem fog 
felelőssé tenni a halálodért. – ַעְכָׁשו ֶׁשעֹוְד ַחי – Most azonban, hogy még mindig 
életben vagy, – א ָאמּות ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת  – csupán egyszer fogok meghalni.”59 

 
ה ְלַפְרֹעה ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵּבית ָאִביו ֶאֱעֶלה ְוַאִּגידָ 

 )לא, בראשית מו(. ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי

És József szólt testvéreihez és atyja népéhez: „Fölmegyek és jelentem a 
fáraónak és szólok neki: testvéreim és atyám háza, akik Kánaán 
országában voltak, eljöttek hozzám. (1Mózes 46:31.) 
                                                 
56 Jób 34:23. 
57 5Mózes 6:4–9. Az egyistenhit és az Örökkévaló igájának magunkra vétele, amelyet a 

zsidó ember kötelessége reggel és este elmondani. A háláchá szerint (Jomá 19b.) a 
Smá ima mondása közben az ember még csak nem is biccenthet felebarátjának, 
nehogy ezzel elvonja figyelmét az összpontosításról. 

58 Még ha meghalok is, most már megvigasztalódva halok meg. 
59 Az egyszerű jelentés szerint a ַהָּפַעם (hápáám) azt jelenti: most/immár, a midrási 

magyarázat szerint pedig azt, hogy egyszer. 
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 És – ְועֹוד אֹוַמר לוֹ  – .és szólok neki: testvéreim, stb – ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ְוגֹוֵמר
még azt is elmondom neki: – ְוָהֲאָנִׁשים רֹוֵעי ֹצאן ְוגֹוֵמר – „Az emberek pásztorok, stb.” 

 
 )לב, בראשית מו(. י ִמְקֶנה ָהיּו ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּוְוָהֲאָנִׁשים ֹרֵעי ֹצאן ִּכי ַאְנׁשֵ 

Az emberek pásztorok, mert baromtenyésztők voltak, nyájaikat és 
gulyájukat és mindenüket elhozták. (1Mózes 46:32.) 

 
 )לג, בראשית מו(. םְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרֹעה ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיכֶ 

És midőn hivat majd benneteket a fáraó és mondja: Mi a foglalkozástok? 
(1Mózes 46:33.) 

 
ְּבֶאֶרץ ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו 

 )לד, בראשית מו(. ֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל ֹרֵעה ֹצאןֹּגֶׁשן ִּכי ת

Mondjátok: Baromtenyésztők voltunk mi, szolgáid, ifjúságunk óta egész 
mostanáig, mind mi, mind atyáink, hogy lakhassatok Gósen földjén, 
mert utálat az egyiptomiak előtt minden juhpásztor.” (1Mózes 46:34.) 

 – ְוִהיא ְצִריָכה ָלֶכם – .hogy lakhassatok Gósen földjén – ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן
És az [az a föld], amire nektek szükségetek van, – ֶׁשִהיא ֶאֶרץ ִמְרֶעה – mert az 
legelőkben [dús] vidék. –  ֹּוְכֶׁשֹּתאְמרּו לו – És amikor elmondjátok neki, –  ֶׁשֵאין ַאֶּתם
 ő majd – ַיְרִחיְקֶכם ֵמָעָליו – ,hogy nem értetek más munkához – ְּבִקיִאין ִּבְמָלאָכה ַאֶחֶרת
eltávolít titeket magától, – ְויֹוִׁשיְבֶכם ָׁשם – és ott fog letelepíteni titeket. 

 mert utálat az egyiptomiak előtt minden – ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל ֹרֵעה ֹצאן
juhpásztor. – הּות  Mivel azok [vagyis a juhok] számukra – ְלִפי ֶׁשֵהם ָלֶהם ֱא
istenségek . 

 
ָּנם ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ַוֹּיאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוהִ 

 )א, בראשית מז(. ֶרץ ֹּגֶׁשןְּבאֶ 

Elment József és jelentette a fáraónak, mondván: „Atyám és testvéreim, 
nyájuk és gulyájuk és mindenük amijük van, eljöttek Kanaán országából 
és most Gósen földjén vannak. (1Mózes 47:1.) 

 
 )ב, בראשית מז(. ם ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעהּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשי

És testvérei közül vett öt embert, és a fáraó elé állította őket. (1Mózes 
47:2.) 
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 a gyengébbek – ִמן ַהְּפחּוִתים ֶׁשָּבֶהם ִלְגבּוָרה – ...És testvérei közül – ּוִמְקֵצה ֶאָחיו
közül vett, –  ִּבֹוִריםֶׁשֵאין ִנְרִאים ּג  – akik nem látszottak erőseknek, –  ֶׁשִאם ִיְרֶאה אֹוָתם
 akkor – ַיֲעֶׂשה אֹוָתם ַאְנֵׁשי ִמְלָחָמה – ,mert ha harcosoknak látja őket [a fáraó] – ִּגּבֹוִרים
katonának nevezi ki őket. 

ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי  – :Ezek [vagyis a gyengébbek, a következők] voltak – ְוֵאֶּלה ֵהם –
א ָּכַפל ֹמֶׁשה  – ,Reuvén, Simon, Lévi, Jiszáchár és Benjámin – ִיָּׂששָכר ּוִבְנָיִמין אֹוָתן ֶׁש
 amikor – ְּכֶׁשֵּבְרָכן – ,azok, akinek a nevét Mózes nem ismételte meg – ְׁשמֹוָתם
megáldotta őket.60 –  ִּבֹוִרים ָּכַפלֲאָבל ְׁשמֹות ַהּג  – Az erősek neveit viszont megismételte: 
קֹול ְיהּוָדה' ְׁשַמע ה – :És ezt Jehúdáról„ – ְוֹזאת ִליהּוָדה –  – És szólt: Halljad, 
Örökkévaló, Jehúda szavát.”61 – ּוְלָגד ָאַמר ָּברּו ַמְרִחיב ָּגד – „És Gádról mondta: 
Áldott legyen, aki kitágította Gád határát!”62 – ּוְלַנְפָּתִלי ָאַמר ַנְפָּתִלי – „És Naftáliról 
mondta: Naftáli.”63 – ּוְלָדן ָאַמר ָּדן – „És Dánról mondta: Dán.”64 – ְוֵכן ִלְזבּולּון – És 
ugyanígy Zebulont illetően.65 – ְוֵכן ְלָאֵׁשר – És ugyanígy Ásert illetően.66 – ֹון ֶזהּו ְלׁש
ֶׁשִהיא ַאָּגַדת ֶאֶרץ  – ,A fentebbiek a [Midrás] Brésit rábából67 vett idézetek – ְּבֵראִׁשית ַרָּבה
  .amely68 Izráel Földjének ágádája – ִיְׂשָרֵאל

ַּתְלמּוד ַּבְבִלית ֶׁשָּלנּוֲאָבל ּבְ  –  – Ám a mi Babiloni Talmudunkban – ָמִצינּו – azt 
találjuk, –  ֶאֹוָתן ֶׁשָּכַפל ֹמֶׁשה ְׁשמֹוָתןׁש  – hogy azok, akiknek a neveit Mózes 
megismételte, – ֵהם ַהַחָּלִׁשים – voltak a gyengék, – ְואֹוָתן ֵהִביא ִלְפֵני ַפְרֹעה – és ezek 
voltak azok, akiket [József] a fáraó elé vezetett. –  ִֹויהּוָדה ֶׁשֻהְכַּפל ְׁשמו – Ami pedig azt 
a tényt illeti, hogy Jehuda neve ismételten említtetik; – א ֻהְכַּפל ִמּׁשּום ֲחָלׁשּות  – [nos] 
nem azért ismétli [Mózes] a nevét, mintha gyenge volna, – ֶאָּלא ַטַעם ֵיׁש ַּבָּדָבר – 
hanem ennek egy [sajátos] oka van, –  ַָּמאִּכְדִאיָתא ְּבָבָבא ק  – mint azt említi is a 
[Talmud] Bává kámá traktátusa69. – ּוְבָבַרְיָתא ְּדִסְפֵרי – A Szifré brájtájában az a 
változat szerepel, – ִּבְוֹזאת ַהְּבָרָכה – a Vözot hábráchá [részben], –  ַּתְלמּוד ֶׁשָּלנּוּבְ ְּכמֹו  – 
amely megegyezik a Talmudunkban, [a Bává kámában olvasható verzióval].70 

                                                 
60 5Mózes 33. 
61 Uo 7. 
62 Uo. 20. 
63 Uo. 23. 
64 Uo. 22. 
65 Uo. 18. 
66 Uo. 24. 
67 95:4. 
68 Ti. a Brésit rábá. 
69 92a. 
70 Jehuda neve megismétlésének oka pedig a következő volt: Mózes egy különleges imát 

mondott el annak érdekében, hogy Jehuda csontjai ne zörögjenek a koporsóban, mivel 
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. ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ֹרֵעה ֹצאן ֲעָבֶדי ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו

 )ג, בראשית מז(

És a fáraó szólt az ő testvéreihez: „Mi a foglalkozástok?” És ők mondták 
a fáraónak: „Pásztorok a te szolgáid, mind mi, mind atyáink”. (1Mózes 
47:3.) 

 
ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדי ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ 

 )ד, בראשית מז(. ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן

És mondták a fáraónak: „Azért jöttünk, hogy az országban 
tartózkodjunk, mert nincs legelő szolgáid juhai számára, mert súlyos az 
éhség Kanaán országában; és most hadd lakjanak szolgáid Gósen 
földjén”. (1Mózes 47:4.) 

 
 )ה, בראשית מז(. ֵסף ֵלאֹמר ָאִבי ְוַאֶחי ָּבאּו ֵאֶליַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יוֹ 

És a fáraó szólt Józsefhez, mondván: „Atyád és testvéreid eljöttek 
hozzád. (1Mózes 47:5.) 

 
ֶׁשן ְוִאם ָיַדְעָּת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶני ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִבי ְוֶאת ַאֶחי ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֹ 

 )ו, בראשית מז(. ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִלי

Egyiptom országa előtted van, az ország legjavában telepítsd le atyádat 
és testvéreidet, lakjanak Gósen földjén. És ha tudod, hogy vannak 
közöttük derék férfiak, tedd meg őket nyájaim felügyelőivé”. (1Mózes 
47:6.) 

 Akik szakértői a – ְּבִקיִאין ְּבֻאָּמנּוָתן ִלְרעֹות ֹצאן – derék férfiak.71 – ַאְנֵׁשי ַחִיל
juhpásztorkodásnak. 

 .Juhnyájaim [felügyelőivé] – ַעל ֹצאן ֶׁשִּלי – .felügyelőivé [nyájaim] – ַעל ֲאֶׁשר ִלי
 

 )ז, בראשית מז(. ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַיֲעֹקב ָאִביו ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרֹעה ַוְיָבֶר ַיֲעֹקב ֶאת ַּפְרֹעה

És József elhozta atyját, Jákobot, és a fáraó elé állította, és Jákob 
megáldotta a fáraót. (1Mózes 47:7.) 

                                                                                                                                      
földi maradványait negyven éven át vitték magukkal a pusztai vándorlás alatt. (Lásd 
Bává kámá 92a. Lásd még Rási, 5Mózes 33:7.) 

71 Noha a Szentírás egyéb helyein az ַאְנֵׁשי ַחִיל (ánsé cháil) „vitéz férfiakra” utal, itt nem 
beszélhetünk ilyen jelentésről, hiszen Józsefnek ezek a testvérei voltak a gyengék. 
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 Ez [az áldás] – ִהיא ְׁשֵאַלת ָׁשלֹום ְּכֶדֶר – .és Jákob megáldotta – ַוְיָבֶר ַיֲעֹקב
egyfajta üdvözlés volt, amint az szokásos – ָּכל ַהִּנְרִאים ִלְפֵני ַהְּמָלִכים ִלְפָרִקים – az 
olyanok részéről, akik királyok előtt jelennek meg időnként; – ר ְּבַלַעז"שלודי  – 
ófranciául saluder [üdvözölni]. 

 
 )ח, בראשית מז(. ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי

És a fáraó szólt Jákóbhoz: „Mennyi életed éveinek napjai?” (1Mózes 
47:8.) 

 
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ְמ  א ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁש ַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְו

 )ט, בראשית מז(. ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם

És Jákob felelt a fáraónak: „Vándoréletem éveinek napjai százharminc 
év; kevés és szomorú volt életéveim napjainak sora és nem érték el 
őseim életéveinek napjait vándorlásuk idejében”. (1Mózes 47:9.) 

 sné möguráj azt] – ְיֵמי ֵגרּוִתי – .Vándoréletem éveinek napjai – ְׁשֵני ְמגּוַרי
jelenti:] idegenként való létezésem évei, – ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ֵּגר ָּבָאֶרץ – [vagyis] egész 
életemben idegen voltam az országban. 

א ִהִּׂשיגּו  .Már ami a boldogságot illeti – ַּבּטֹוָבה – nem érték el.72 – ְו
 

 )י, בראשית מז(. ַוְיָבֶר ַיֲעֹקב ֶאת ַּפְרֹעה ַוֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה

Ezután megáldotta Jákob a fáraót, és elment a fáraó elől. (1Mózes 47:10.) 

 – ְּכֶדֶר ָּכל ַהִּנְפָטִרים ִמִּלְפֵני ָׂשִרים – megáldotta Jákob... [Megint?]... – ַוְיָבֶר ַיֲעֹקב
Mert szokás, hogy az a személy, aki távozni kívánt egy királyi személy színe elől, – 
ִלים ְרׁשּותְונֹוְט  – ,megáldotta [a királyi személyt] – ְמָבְרִכים אֹוָתם  – és engedélyt kért tőle 
[a távozásra]. –  ֹּוַמה ְּבָרָכה ֵּבְרכו – Milyen áldásban részesítette [a fáraót]? –  ֶׁשַּיֲעֶלה ִנילּוס
 [,a fáraó örült az áldásnak] – ְלִפי – .Hogy emelkedjen fel a Nílus a lábaihoz – ְלַרְגָליו
mivel –  ץ ִמְצַרִים ׁשֹוָתה ֵמי ְגָׁשִמיםֶׁשֵאין ֶאֶר  – Egyiptom földjét nem eső öntözte, –  ֶאָּלא
 Jákob – ּוִמִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב ָוֵאיַל – .hanem a kiáradó Nílus [vize] – ִנילּוס עֹוָלה ּוַמְׁשָקה
áldása óta – ָהָיה ַפְרֹעה ָּבא ַעל ִנילּוס – valahányszor a fáraó a Nílushoz közelített, –  ְוהּוא
 ily módon öntözve meg – ּוַמְׁשֶקה ֶאת ָהָאֶרץ – ,az emelkedni kezdett felé – עֹוֶלה ִלְקָראתוֹ 
a földeket. – ַּתְנחּוָמא – A [Midrás] Tánchumá alapján73. 

 
ץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶארֶ 

 )יא, בראשית מז(. ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַפְרֹעה
                                                 
72 Jákob ezen nem érthette azt, hogy nem élt addig, mint atyái, hiszen még életben volt. 
73 Nászo 26. fejezet. 
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És József letelepítette atyját és testvéreit és adott nekik birtokot 
Egyiptom országában, az ország javában, Rámszész földjén, amint a 
fáraó megparancsolta. (1Mózes 47:11.) 

 .Ez Gósen földjének egy része volt – ֵמֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ִהיא – .Rámszész – ַרְעְמֵסס
 

 )יב, בראשית מז(. ַוְיַכְלֵּכל יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי ַהָּטף

És ellátta József atyját és testvéreit és atyjának egész háznépét 
kenyérrel a gyermekek számának megfelelően. (1Mózes 47:12.) 

 – ְלִפי ַהָּצִרי ְלָכל ְּבֵני ֵביָתם – .a gyermekek számának megfelelően – ְלִפי ַהָּטף
[Jelentése:] a háznép összes tagja szükségleteinek megfelelően. 

 
בראשית (. ֵבד ָהָרָעב ְמֹאד ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְּפֵני ָהָרָעבְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץ ִּכי כָ 

 )יג, מז

És nem volt kenyér az egész országban, mert az éhség nagyon súlyos 
lett; és ellankadt Egyiptom országa és Kánaán országa az éhség miatt. 
(1Mózes 47:13.) 

ֵאין ְּבָכל ָהָאֶרץְוֶלֶחם   – És nem volt kenyér az egész országban. –  חֹוֵזר ָלִעְנָין
 visszatér az események elbeszélésének [A Szentírás ezen a helyen] – ָהִראׁשֹון
kezdetéhez,74 – ִלְתִחַּלת ְׁשֵני ָהָרָעב – az éhínség éveinek kezdetéhez. 

 – ,ugyanazt jelenti, mint a vátile [A vátélá] – ְּכמֹו ַוִּתְלֶאה – .ellankadt – ַוֵּתַלּה
 – .ahogyan Onkelosz is fordítja – ְּכַתְרּגּומוֹ  – ,amely kimerültséget jelent – ְלׁשֹון ֲעֵיפּות
 Mint az elcsigázott, aki tüzes és„ – ְּכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיֹוֶרה ִזִּקים – :Ehhez hasonló – ְודֹוֶמה לוֹ 
halálos nyilakat lövöldöz.”75 

 
ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ֹׁשְבִרים ַוָּיֵבא 

 )יד, בראשית מז(. יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרֹעה

És összeszedte József mind a pénzt, ami találtatott Egyiptom 
országában és Kánaán országában, a gabonáért, amelyet vettek; és 
József bevitte a pénzt a fáraó házába. (1Mózes 47:14.) 

 – נֹוְתִנין לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף – .a gabonáért, amelyet vettek – ַּבֶּׁשֶבר ֲאֶׁשר ֵהם ֹׁשְבִרים
[Jelentése:] neki adták oda [érte] a pénzt. 

 

                                                 
74 Azaz az éhínség első két évének elbeszéléséhez. 
75 Példabeszédek 26:18. 
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ה ַוִּיֹּתם ַהֶּכֶסף ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ָכל ִמְצַרִים ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָהָבה ָּלנּו ֶלֶחם ְוָלּמָ 
 )טו, בראשית מז(. ָנמּות ֶנְגֶּד ִּכי ָאֵפס ָּכֶסף

És midőn elfogyott a pénz Egyiptom országából és Kánaán országából, 
akkor eljöttek az egyiptomiak Józsefhez, mondván: „Adj nekünk 
kenyeret; miért haljunk meg előtted?, mert elfogyott a pénzünk”. 
(1Mózes 47:15.) 

 Ahogyan Onkelosz fordítja: slim [„el lett – ְּכַתְרּגּומֹו ְׁשִלים – .elfogyott – ָאֵפס
költve”]. 

 
 )טז, בראשית מז(. ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ִאם ָאֵפס ָּכֶסף

És szólt József: „Adjátok ide barmaitokat és én adok nektek 
barmaitokért, ha elfogyott a pénzetek”. (1Mózes 47:16.) 

 
ֵסף ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים ּוְבִמְקֵנה ַהֹּצאן ּוְבִמְקֵנה ַהָּבָקר ַוָּיִביאּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ֶאל יוֹ 

 )יז, בראשית מז(. ּוַבֲחֹמִרים ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל ִמְקֵנֶהם ַּבָּׁשָנה ַהִהוא

Elhozták barmaikat Józsefhez és ő adott nekik kenyeret a lovakért, a 
juhnyájakért, a gulyákért és a szamarakért és ellátta őket kenyérrel 
mind az ő barmaikért abban az évben. (1Mózes 47:17.) 

 ugyanazt jelenti, mint [A vájnáhálém] – ְּכמֹו ַוְיַנֲהֵגם – .és ellátta őket – ַוְיַנֲהֵלם
a vájnáhágém – „Vezette őket.” –  ְֹודֹוֶמה לו – Hasonló ehhez az, hogy – ֵאין ְמַנֵהל ָלּה 
– „nincs, ki megfogja kezét”76 – ַעל ֵמי ְמנֻחֹות ְיַנֲהֵלִני – [vagy:] „igaz ösvényen vezet.”77 

 
א ְנַכֵחד ֵמֲאֹדִני ִּכי ִאם ַּתם ַהּכֶ  ֶסף ַוִּתֹּתם ַהָּׁשָנה ַהִהוא ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוֹּיאְמרּו לֹו 

א ִנְׁשַאר ִלְפֵני ֲאֹדִני ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו  )יח, בראשית מז(. ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל ֲאֹדִני 

És midőn elmúlt az az év, eljöttek hozzá a második évben és mondták 
neki: „Nem titkoljuk el urunk előtt, hogy elfogyott a pénzünk és a 
baromcsordák uramnál vannak; nem maradt meg uram szeme előtt 
semmi, csak testünk és földünk. (1Mózes 47:18.) 

 Az éhínséges esztendők – ֵׁשִנית ִלְׁשֵני ָהָרָעב – .a második évben – ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית
második évében.78 

                                                 
76 Jesájá 51:18. 
77 Zsoltárok 23:2. 
78 A Náchmanidésszel ellentétben, aki ezt úgy értelmezi, hogy a második évben azt 

követően, hogy minden pénz elfogyott. 



570 A Rási kommentár a Tórához 

ִּכי ֲאֶׁשר ַּתם ַהֶּכֶסף  – hogy elfogyott a pénzünk, stb.79 – ִּכי ִאם ַּתם ַהֶּכֶסף ְוגֹוֵמר
 ּוָבא ַהֹּכל ֶאל ַיד ֲאדֹוִני – hogy a pénz és a lábas jószág elfogyott,80 [:Jelentése] – ְוַהִּמְקֶנה
– és minden uram birtokába került. 

א ְגִוָּיֵתנּו ְּכמוֹ  – .semmi, csak testünk – ִּבְלִּתי ִאם ְּגִוָּיֵתנּו ִאם   – Ugyanaz, mint: 
kivéve a testünk. 

 
ָמֵתנּו ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶני ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ַאְדָמֵתנּו ְקֵנה ֹאָתנּו ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְד 

א ָנמּות ְוָהֲאָדמָ  א ֵתָׁשםֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ְוֶתן ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְו  )יט, בראשית מז(. ה 

Miért pusztuljunk el szemed előtt mi is, földünk is; vásárolj meg minket 
és földünket kenyérért, és mi földünkkel együtt a fáraó szolgái leszünk; 
adj vetőmagot, hogy éljünk és meg ne haljunk, és hogy a föld el ne 
pusztuljon. (1Mózes 47:19.) 

ְוַאף ַעל ִּפי  – .a föld bevetésére – ִלְזרֹוַע ָהֲאָדָמה – ...adj vetőmagot... – ְוֶתן ֶזַרע
ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין  – Annak ellenére, hogy azt mondta József:81 – ֶׁשָאַמר יֹוֵסף
ִמֵּכיָון ֶׁשָּבא ַיֲעֹקב  – ?”és még öt éven át nem lesz szántás és aratás…„ – ָחִריׁש ְוָקִציר
 áldás jött vele – ָּבָאה ְבָרָכה ְלַרְגָליו – ,De miután Jákob Egyiptomba érkezett – ְלִמְצַרִים
 és megszűnt az – ְוָכָלה ָהָרָעב – és ismét elkezdtek termeszteni – ְוִהְתִחילּו ִלְזרֹועַ  –
éhség. –  ִינּו ְּבתֹוֶסְפָּתא ְּדסֹוָטהְוֵכן ָׁשנ  – Így találjuk ezt a Szotá traktátus toszeftájában 
is.82 

א ֵתָׁשם  – el ne pusztuljon. – א ְתֵהא ְׁשָמָמה  –lo tésám azt jelenti: el ne 
pusztuljon. – ָלא ְתבּור – [Onkelosz így fordítja:] lá tövur, – ְלׁשֹון ְׂשֵדה בּור – abból a 
kifejezésből, hogy szdé bur [„puszta mező”]83, – ֶׁשֵאינֹו ָחרּוׁש – olyan, amely nincs 
felszántva. 

 
י ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת ָּכל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ִּכי ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש ָׂשֵדהּו ִּכי ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב ַוְּתהִ 

 )כ, בראשית מז(. ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה

És megvette József Egyiptom egész földjét a fáraó számára, mert az 
egyiptomiak eladták mindegyik a maga földjét, mert erőt vett rajtuk az 
éhség és az ország a fáraóé lett. (1Mózes 47:20.) 

                                                 
79 Az ִאם (im) szócska itt nem szerepelhet „ha” értelemben, hiszen nyilvánvalóan tudták, 

hogy elfogyott-e a pénzük vagy sem. 
80 Vagyis az ִאם (im) itt ֲאֶׁשר (áser) értelemben szerepel. 
81 1Mózes 45:6. 
82 10:3. 
83 Éruvin 17b. 
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 meg [:Jelentése] – ְקנּוָיה לוֹ  – .és az ország a fáraóé lett – ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ְלַפְרֹעה
lett vásárolva számára. 

 
 )כא, בראשית מז(. ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר ֹאתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו

A népet pedig áthelyezte a városokba, Egyiptom határának egyik 
szélétől a másik széléig. (1Mózes 47:21.) 

 József egyik – יֹוֵסף ֵמִעיר ְלִעיר – ...A népet pedig áthelyezte – ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר
városból a másikba, – ְלִזָּכרֹון ֶׁשֵאין ָלֶהם עֹוד – emlékeztetőül, hogy többé nincs –  ֵחֶלק
יר זֹו ַּבֲחֶבְרָּתּהְוהֹוִׁשיב ֶׁשל עִ  – ,tulajdonrészük az [ország] földjéből – ָּבָאֶרץ  – és 
letelepítette az egyik város lakóit egy másik [városban]. – א ֻהְצַר ַהָּכתּוב ִלְכּתֹוב ֹזאת  – ְו
A Szentírásnak [tulajdonképpen] nem kellett volna mindezt közölnie, –  ֶאָּלא ְלהֹוִדיֲע
 csupán azért [tette meg mégis], hogy megismertesse velünk József – ִׁשְבחֹו ֶׁשל יֹוֵסף
dicséretreméltóságát. – ֶׁשִּנְתַּכֵּון – Szándéka ugyanis az volt [az embereknek egyik 
városból a másikba költöztetésével], – ְלָהִסיר ֶחְרָּפה ֵמַעל ֶאָחיו – hogy eltávolítsa a 
szégyent testvéreitől, – א ִיְהיּו קֹוִרין אֹוָתם ּגֹוִלים  hogy az emberek ne nevezhessék – ֶׁש
őket száműzötteknek. 

ֵּכן  – Egyiptom határának egyik szélétől...84... – ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוגֹוֵמר
ְצַרִיםֲאֶׁשר ְּבַמְלכּות ִמ  – minden várossal ezt cselekedte – ָעָׂשה ְלָכל ֶהָעִרים  – Egyiptom 
királyságán belül, – ִמְקֵצה ְגבּוָלּה ְוַעד ְקֵצה ְגבּוָלּה – az ország egyik határától a másikig. 

 
א ָקָנה ִּכי ֹחק ַלֹּכֲהִנים ֵמֵאת ַּפְרֹעה ְוָאְכלּו ֶאת ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם ַּפְרֹעה  ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים 

א ָמכְ   )כב, בראשית מז(. רּו ֶאת ַאְדָמָתםַעל ֵּכן 

Csak a papok földjét nem vette meg, mert a papok a fáraótól kapták 
részüket és ették részüket, melyet a fáraó nekik adott, tehát nem adták 
el földjüket. (1Mózes 47:22.) 

 – ָּכל ְלׁשֹון ֹּכֵהן – .a papok [:kohánim azt jelenti] – ַהּכֹוָמִרים – .a papok – ַהֹּכֲהִנים
Valahányszor a kohén szó szerepel [a Szentírásban], – הּות הּוא  az – ְמָׁשֵרת ֶלֱא
valamilyen istenség szolgájára utal, – חּוץ ֵמאֹוָתן ֶׁשֵהם ְלׁשֹון ְּגֻדָּלה – kivéve azokat [az 
eseteket], amelyek valamilyen magas rangra utalnak, – ְּכמֹו ֹּכֵהן ִמְדָין – mint a 
„Midján papja”85 – ֹּכֵהן אֹון – vagy az „Ón papja”86 [esetében]. 

 egy naponta [:Jelentése] – ֹחק ָּכ ָוָכ ֶלֶחם ְלּיֹום – .kapták részüket – ֹחק ַלֹּכֲהִנים
kiutalt kenyéradagot. 

 

                                                 
84 Ezt nem úgy kell érteni, hogy csupán az Egyiptom egyik szélén lakókat költöztette át az 

ország túlsó szélére, hiszen akkor mit tett volna az ország közepén lakókkal. 
85 2Mózes 2:16. 
86 Fentebb 41:45. 
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ל ָהָעם ֵהן ָקִניִתי ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶאת ַאְדַמְתֶכם ְלַפְרֹעה ֵהא ָלֶכם ֶזַרע ּוְזַרְעֶּתם ֶאת ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף אֶ 
 )כג, בראשית מז(. ָהֲאָדָמה

És szólt József a néphez: „Íme, megvettelek benneteket ma és földeteket 
a fáraó számára; imhol számotokra vetőmag, vessétek be a földet. 
(1Mózes 47:23.) 

ְּכמֹו ְוַגם ֲאִני ֵהא  – ,ugyanaz, mint a hiné [„íme”] [A hé] – ְּכמֹו ִהֵּנה – .imhol – ֵהא
 akárcsak az: „azért, íme, én is fejedre olvasom tetteidet”87 – ַּדְרֵּכ ְּבֹראׁש ָנַתִּתי
[szövegrészben]. 

 
ֲחִמיִׁשית ְלַפְרֹעה ְוַאְרַּבע ַהָּיֹדת ִיְהֶיה ָלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה ּוְלָאְכְלֶכם ְוַלֲאֶׁשר  ְוָהָיה ַּבְּתבּוֹאת ּוְנַתֶּתם

 )כד, בראשית מז(. ְּבָבֵּתיֶכם ְוֶלֱאֹכל ְלַטְּפֶכם

És fog történni aratáskor, hogy a termésből adtok egy ötödöt a 
fáraónak, négy rész pedig legyen a tietek vetőmagul a földnek és 
eledelül nektek és házaitok népének, és hogy legyen enniök 
gyermekeiteknek”. (1Mózes 47:24.) 

 Minden évre, [nem csupán – ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה – .vetőmagul a földnek – ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה
az első évre]. 

 Azaz – ְוֶלֱאכֹול ָהֲעָבִדים ְוַהְּׁשָפחֹות – .és házaitok népének – ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם
eledelül szolgáitoknak és szolgálóitoknak, – ֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם – akik otthonaitokban 
[élnek]. 

 [:A tápchem azt jelenti] – ָּבִנים ְקַטִּנים – .gyermekeiteknek – ַטְּפֶכם
kisgyermekeiteknek. 

 
 )כה, בראשית מז(. ֶהֱחִיָתנּו ִנְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאֹדִני ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה ַוֹּיאְמרּו

És mondták: „Megmentetted életünket, hadd találjunk kegyet uram 
szemében, és mi szolgái leszünk a fáraónak.” (1Mózes 47:25.) 

ֲעׂשֹות ָלנּו ֹזאת ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרּתָ לַ  – .hadd találjunk kegyet – ִנְמָצא ֵחן  – Hogy úgy 
tégy velünk, ahogyan ígérted. 

ְלַהֲעלֹות לֹו ַהַּמס  – .és mi szolgái88 leszünk a fáraónak – ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה
 .Ami a neki évente fizetendő adót illeti – ַהֶּזה ְּבָכל ָׁשָנה

 
ֵסף ְלֹחק ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ַלֹחֶמׁש ַרק ַאְדַמת ַהֹּכֲהִנים ְלַבָּדם ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה יוֹ 

 )כו, בראשית מז(. א ָהְיָתה ְלַפְרֹעה

                                                 
87 Jechezkél 16:43. 
88 Ezt a „szolgái”-t nem szó szerint kell érteni. 
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József törvényül tette meg ezt Egyiptom országa számára mindezen 
napig. Hogy a fáraóé az ötöd, csakis a papok földje nem lett a fáraóé. 
(1Mózes 47:26.) 

א ַיֲעבֹור – .törvényül tette – ְלֹחק  amely [,olyan törvény értelmében] – ֶׁש
vissza nem vonható. 

 
  )כז ,בראשית מז(. ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו ְמֹאד

És Izráel lakott Egyiptom országában, Gósen földjén, birtokukba vették 
és nagyon megszaporodtak és megsokasodtak. (1Mózes 47:27.) 

 – ְוֵהיָכן – .És Izráel lakott Egyiptom országában – ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
És [Egyiptom országán belül] hol? – ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן – Gósen földjén, – ֶׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים – 
amely Egyiptom országának része. 

 ,A vájéácházu azt jelenti] – ְלׁשֹון ֲאִחיָזה – .birtokukba vették – ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה
hogy] birtokba venni [az ottani letelepedés révén]. 
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