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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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Brésit (1Mózes 1:1–6:8.) ְּבֵראִׁשית ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Isten hat nap alatt megteremti a világot. Az első napon megalkotja a sötétséget 
és a fényt. A második napon a „felső vizek” és az „alsó vizek” elválasztásával 
megteremti a mennyboltot. A harmadik napon megvonja a szárazföldek és a 
tengerek határait, és földből fákat és füveket sarjaszt. A negyedik napon 
elhelyezi az égbolton a Napot, a Holdat és a csillagokat, hogy időmérők 
legyenek és megvilágítsák a földet. Az ötödik napon megteremti a halakat, a 
madarakat és a hüllőket, a hatodik napon pedig a szárazföldi állatokat és az 
embert. A hetedik napon Isten abbahagy minden munkát, és a nyugalom 
napjává szenteli azt.  (1Mózes 1:1–2:3.) 

• Isten a föld porából formálja meg az ember testét, és az „élet leheletét” leheli 
belé orrlyukain keresztül. Az ember az elején még egyedül van, de aztán Isten 
úgy dönt, hogy „Nem jó, hogy az ember egyedül legyen”, s ezért kivesz a 
bordái közül egyet, asszonnyá formálja azt, és összeházasítja az embert az 
asszonnyal.  (1Mózes 2:4–25.) 

• Ádámot és Évát Isten az Édenkertbe helyezi el, és megtiltja nekik, hogy „a jó és 
rossz tudásának fájáról” egyenek. A kígyó ráveszi Évát, hogy szegje meg a 
tilalmat, és az asszony a férjét is megkínálja a tiltott gyümölcsből. Bűnük 
büntetéséül Isten elrendeli, hogy az ember váljon halandóvá, térjen vissza a 
földbe, amelyből vétetett, és a javakat csak szenvedés és nehézségek árán 
szerezhesse meg. Isten kiűzi az embert az Édenből.  (1Mózes 3.) 

• Éva két fiút szül: Káint és Ábelt. Káin összeszólalkozik Ábellel, meggyilkolja őt, 
és hontalan vándorrá lesz. Ádámnak egy harmadik fia is születik, Sét, akinek 
tizedik generációs leszármazottja Noé, az egyetlen igaz ember a megromlott 
világban.  (1Mózes 4:1–6:8.) 

 
  )א, בראשית א(. ם ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץִהיְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. (1Mózes 1:1.)  

א ָהָיה  – :Azt mondta Jichák rabbi – ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק – ...Kezdetben – ְּבֵראִׁשית
ֶּזה ָלֶכםָצִרי ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאָּלא ֵמַהֹחֶדׁש הַ   – A Tórát inkább az „Ez a hónap legyen 

számotokra...” [a naptár szerkesztési]1 résztől kellett volna kezdeni, –  ֶׁשִהיא ִמְצָוה
ּוַמה ַּטַעם ָּפַתח  – .amit Izrael az első parancsként kapott – ִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְצַטּוּו ָּבה ִיְׂשָרֵאל
                                                 
1 2Mózes 12:2. 
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יתִּבְבֵראִׁש   – Mi az oka tehát, hogy a „Kezdetben...” résszel, [a teremtés történetével] 
kezdődik? –  ִֹמּׁשּום ֹּכַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמו – Azért mert [írva van:2] „Hatalmas tetteit 
kijelentette népének, – ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים – [ezáltal] adván nekik nemzetek birtokát”, 
 vagyis, ha majd a világ népei azt mondják a – ֶׁשִאם ֹיאְמרּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִיְׂשָרֵאל –
zsidóknak: – ִלְסִטים ַאֶּתם – „Rablók vagytok, – ֶׁשְּכַבְׁשֶּתם ַאְרצֹות ִׁשְבָעה גֹוִים – akik 
elfoglalták hét kánaáni nép földjét!”, –  ְֹמִרים ָלֶהםֵהם או  – akkor ők [a zsidók] azt 
felelhetik erre: – ָּכל ָהָאֶרץ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהיא – „Az egész világ Istené, – הּוא ְּבָרָאּה 
– Ő teremtette – ּוְנָתָנּה ַלֲאֶׁשר ָיַׁשר ְּבֵעיָניו – és annak adta, akinek jónak látta. –  ִּבְרצֹונֹו
ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה  – Az Ő akarata volt odaadni nekik, [a kánaáni népeknek,] – ְנָתָנּה ָלֶהם
 .”és nekünk adni – ּוְנָתָנּה ָלנּו – és az Ő akarata volt később elvenni tőlük – ֵמֶהם

ּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהֶׁשְּדָרשּוהּו ַרּבֹוֵתינ – ...Kezdetben teremtette – ְּבֵראִׁשית ָּבָרא  – A 
bölcsek úgy magyarázták, [hogy a ְּבֵראִׁשית nem úgy olvasandó, hogy „kezdetben” 
hanem „A kezdet miatt...”] – ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה – azaz a Tóra miatt, –  ֶֹׁשִּנְקֵראת ֵראִׁשית ַּדְרּכו 
– amit „útjának kezdete”-ként neveztek el3, – ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל – és Izrael miatt, – 
ְוִאם ָּבאָת ְלָפְרׁשֹו  – .amit pedig „termésének kezdete”-ként4 – ֶׁשִּנְקְראּו ֵראִׁשית ְּתבּוָאֹתה
 akkor – ָּכ ָּפְרֵׁשהּו – ,Ám ha az egyszerű magyarázathoz ragaszkodsz – ִּכְפׁשּוטוֹ 
magyarázd a következőképp: – ְּבֵראִׁשית ְּבִריַאת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ – Az ég és föld 
teremtésének kezdetekor, – ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹּתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש – amikor a világ még 
megformálatlan és kietlen volt, – ִהים ְיִהי אֹור  Isten azt mondta: „Legyen – ַוֹּיאֶמר ֱא
világosság!” – א ָבא ַהִּמְקָרא ְלהֹורֹות ֵסֶדר  – ,Ennek a versnek nem az a szándéka – ְו
 hogy – לֹוַמר ֶׁשֵאּלּו ָקְדמּו – ,hogy a teremtés sorrendjét tanítsa meg nekünk – ַהְּבִריָאה
ezek lettek először [megteremtve]. – ֶׁשִאם ָּבא ְלהֹורֹות ָּכ – Ha ugyanis ez lett volna a 
szándék, – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב – akkor ez kellett volna álljon [a versben]: –  ָּבִראׁשֹוָנה ָּבָרא ֶאת
 – ֶׁשֵאין ְל ֵראִׁשית ַּבִּמְקָרא – .Először Isten megteremtette az eget,” stb„ – ַהָּׁשַמִים ְוגֹוֵמר
A (ֵראִׁשית – résit) szó ugyanis sosem szerepel úgy a Szentírásban, –  ֶׁשֵאינֹו ָּדבּוק ַלֵּתָבה
ְּכמֹו ְּבֵראִׁשית  – .hogy ne csatlakozna közvetlenül az őt követő szóhoz – ֶשל ַאֲחָריו
 Például: „Jójákim[nak, Jósiás fiának, Júda királyának] uralkodása – ַמְמֶלֶכת ְיהֹוָיִקים
kezdetén”5 –  ֵֹראִׁשית ַמְמַלְכּתו – [vagy] „Birodalmának kezdete”6 – ֵראִׁשית ְּדָגְנ – [vagy] 
„Gabonádnak, [mustodnak és olajodnak] elejét.”7 – ַאף ַּכאן ַאָּתה אֹוֵמר – Itt is úgy kell 
értelmezned – ִהים ְוגֹוֵמר  – ,a „Kezdetben teremtette Isten” [verset] – ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא
ְודֹוֶמה  – ”.A teremtés kezdetén„ – ְּבֵראִׁשית ְּברֹוא – mintha [az állna benne, hogy] – ְּכמוֹ 
ְּבהֹוֵׁשעַ ' ְּתִחַּלת ִּדֶּבר ה :Hasonlóan [azt találjuk] – לוֹ   – tchilát diber hásém böhoséá, 
azaz: –  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבהֹוֵׁשעַ ְּכלֹוַמר ְּתִחַּלת ִּדּבּורֹו ֶׁשל  – „Amikor az Örökkévaló szólni 

                                                 
2 Zsoltárok 111:6. 
3 Példabeszédek 8:22. 
4 Jeremiás 2:3. 
5 Uo. 27:1. 
6 1Mózes 10:10. 
7 5Mózes 18:4. 
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kezdett Hóseához, – ֶאל הֹוֵׁשַע ְוגֹוֵמר' ַוֹּיאֶמר ה  – ezt mondta Hóseának,”8 stb. –  ְוִאם
 Ha azt állítanád, hogy [a vers] igenis azt szándékozik velünk – ֹּתאַמר ְלהֹורֹות ָּבא
tudatni, – ֶׁשֵאּלּו ְּתִחָּלה ִנְבְראּו – hogy ezek [ti. az ég és a föld] lettek legelőször 
megteremtve, –  ֹּוֵפרּוׁשו – és hogy [ezt a verset] igenis úgy kell értelmezni, hogy – 
ְוֵיׁש  – ;minden [dolgok] kezdetén [Isten] ezeket teremtette meg – ְּבֵראִׁשית ַהֹּכל ָּבָרא ֵאּלּו
 és hogy vannak még [más] olyan versek [is], amelyek – ְל ִמְקָראֹות ֶׁשְּמַקְּצִרים ְלׁשֹוָנם
rövidített [szóhasználatúak] – ּוְמַמֲעִטים ֵּתָבה ַאַחת – és kihagynak egy-egy szót, –  ְֹּכמו – 
mint például: – א ָסַגר ַּדְלֵתי ִבְטִני  mert nem zárta be anyám méhének ajtaját,”9„ – ִּכי 
א ֵפַרׁש ִמי ַהּסֹוֵגר – ּוְכמֹו ִיָּׂשא ֶאת  – ;kihagyva azt, hogy ki az, aki bezárja [a méhet] – ְו
א ֵפַרׁש ִמי ִיָּׂשֶאּנּו – és „elviszi Damaszkusz gazdagságát,”10 – ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק  kihagyva – ְו
azt, hogy ki az, aki elviszi; – ּוְכמֹו ִאם ַיֲחרֹוׁש ַּבְּבָקִרים – és „felszántja-e [azt] 
ökrökkel?”11, – א ֵפַרׁש ִאם ַיֲחרֹוׁש ָאָדם ַּבְּבָקִרים  anélkül, hogy konkréten szerepelne – ְו
[a szövegben]: „felszántja-e [azt az ember] ökrökkel?”; –  ֵמֵראִׁשית ַאֲחִריתּוְכמֹו ַמִּגיד  – és 
„Én kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt,”12 – א ֵפַרׁש ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ָּדָבר  – ְו
anélkül, hogy konkréten szerepelne [a szövegben]: „Én valaminek a kezdetétől 
fogva kijelentettem – ַאֲחִרית ָּדָבר – valaminek a jövendőjét,” – ִאם ֵּכן ְּתַמּה ַעל ַעְצְמ – 
tehát, ha valóban így van13, akkor kezdj el kételkedni magadban, – ֶׁשֲהֵרי ַהַּמִים ָקְדמּו 
– ugyanis [történetesen] a víz [megteremtése] megelőzte – ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב – [az ég és föld 
megteremtését], mert az áll [a Szentírásban, hogy] – ִהים ְמַרֶחֶפת  Isten„ – ְורּוַח ֱא
szelleme lebegett – ַעל ְּפֵני ַהָּמִים – a vizek színén,” – א ִגָּלה ַהִּמְקָרא  és a – ַוֲעַדִיין 
Szentírás [ezen a ponton] még nem tudatja velünk, – ְּבִרַּית ַהַּמִים ָמַתי ָהְיָתה – mikor 
történt a víz megteremtése.14 –  ָָהא ָלַמְדּת – Ebből [mindenesetre] következtetni lehet 
arra, – ֶׁשָּקְדמּו ַהַּמִים ָלָאֶרץ – hogy a víz [megteremtése] megelőzte a föld 
[megteremtését]. – ְועֹוד – És [a fentebbiekre] további [bizonyíték, hogy] –  ֶׁשַהָּׁשַמִים

ׁש ּוַמִים ִנְבְראּוֵמאֵ   – mivel az ég tűzből és vízből lett megteremtve,15 – ַעל ָּכְרֲח – 
kénytelen vagy [elismerni], – א ִלֵּמד ַהִּמְקָרא  – hogy a Szentírásnak nem [állt 
szándékában] bármit is – ְּבֵסֶדר ַהֻּמְקָדִמים ְוַהְּמאּוָחִרים ְּכלּום – megtanítani [a teremtés] 
korábbi vagy későbbi sorrendjéről. 

                                                 
8 Hóseá 1:2. 
9 Jób 3:10. 
10 Jesájá 8:4. 
11 Ámosz 6:12. 
12 Jesájá 46:10. 
13 Vagyis azt állítod, hogy a vers a teremtés sorrendjéről akar informálni bennünket. 
14 Azaz, ha a Szentírás szándéka a teremtés sorrendjének ismertetése lett volna, akkor a vizek 

megemlítése előtt tudatni kellett volna velünk, hogy az Örökkévaló egyáltalán megteremtette a 
vizet. 

15 Chágigá 12a. 
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ִהים א ָאַמר – ...teremtette Isten (Elohim)... – ָּבָרא ֱא  És nem az van – ְו
írva: – ָּבָרא ה'  – „…teremtette az Örökkévaló (JHVH – tetragrammaton)”.16 [Azért 
használja a Tóra mégis a szigort szimbolizáló ִהים  (”Elohim – szó szerint „bírák) ֱא
nevet], – ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָעָלה ְבַמֲחָׁשָבה – mert először arra gondolt a Teremtő, –  ִלְבֹראתֹו
 ,hogy a törvény szigorával fogja a teremtést véghez vinni [és irányítani – ְּבִמַּדת ַהִּדין
ezért itt az Elohim név áll], – ָרָאה ֶׁשֵאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים – de látta, hogy a világ nem 
maradna fenn, – ְוִהְקִּדים ִמַּדת ַרֲחִמים – ezért előrébb helyezte a könyörületet –  ְוִׁשְּתָפּה
 – Ezért van írva:17 – ְוַהְיינּו ִּדְכִתיב – .és azt a törvény szigorával társította – ְלִמַּדת ַהִּדין

ִהים' ְּביֹום ֲעׂשֹות ה ֱא  – „...azon a napon, amelyen az Örökkévaló Isten – ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים – 
a földet és az eget alkotta”. 

 
ִהי ,ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש ַעל ְּפֵני ְתהֹום , בראשית א(. ם ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִיםְורּוַח ֱא

 )ב

A föld pedig puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység színén; és 
Isten szelleme lebegett a vizek színén. (1Mózes 1:2.)  

 [szó] (tohu – ֹּתהּו) A – ֹּתהּו ָלׁשֹון ַּתָמה ְוִׁשָּממֹון – .puszta és üres – ֹתהּו ָוֹבהּו
csodálkozást és megdöbbenést jelent, – ֶׁשָאָדם ּתֹוֶהה ּוִמְׁשּתֹוֵמם ַעל ֹּבהּו ֶׁשָּבּה – vagyis az 
ember csodálkozna és megdöbbenne sivárságának [látványától].  

שון ְּבַלַעז"אשטורדי – ֹּתהּו  – A (ֹּתהּו – tohu) ófranciául estordison. 
ּוָלׁשֹון ַרּקּות ּוְצד – .üres – ֹּבהּו  – A (ֹּבהּו – vohu) [szó] kietlenséget és ürességet 

jelent. 
 Azaz a földön – ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ֶׁשַעל ָהָאֶרץ – .a mélység színén – ַעל ְּפֵני ְתהֹום

elterülő vizek színén.18 
ִהים ְמַרֶחֶפת  a [Ez] – ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד – és Isten szelleme lebegett.19 – ְורּוַח ֱא

Dicsőség Trónusára [utal] – עֹוֵמד ָּבֲאִויר – [amely] az űrben állt, – ּוְמַרֵחף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים – 
a vizek színe fölött lebegve –  ְֹּברּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּוְבַמֲאָמרו – az Örökkévaló 
lehelete és parancsa révén, –  ָֹנה ַהְמַרֶחֶפת ַעל ַהֵּקןַּכּיו  – éppen úgy, ahogy egy galamb 
lebeg a fészke fölött. – ר ְּבַלַעז"אקובטי  – Ófranciául acoveter. 

 

                                                 
16 A Kabbala szerint Isten minden neve egy bizonyos tulajdonságára utal. A JHVH – tetragramaton 

használata itt helyénvalóbb lett volna, ugyanis ez a név a könyörületet és a jóságot jelképezi, ami 
a teremtés alapja.  

17 1Mózes 2:4. 
18 Ha az utalás csupán a mélységre történt volna, akkor az állt volna a szövegben, hogy ַעל ְתהֹום (ál 

töhom) – a mélység fölött. Az ַעל ְּפֵני (ál pöné) – színén – tehát nyilván a versben később 
megjelenő ַעל ְּפֵני ַהַּמִים (ál pöné hámájim)-ra utal. 

19 A  ַרּוח (ruách) általában szelet jelent, itt azonban eltérő jelentésben szerepel. 



Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)  13 ָּפָרָׁשת ְּבֵראִׁשית 

  

ִהים ְיִהי אֹור   )ג, בראשית א(. ַוְיִהי אֹור ,ַוֹּיאֶמר ֱא

És mondta Isten: „Legyen világosság!” És lett világosság. (1Mózes 1:3.) 

 
ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ִהי ,ַוַּיְרא ֱא  )ד, בראשית א(. ם ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁשַוַּיְבֵּדל ֱא

És látta Isten, hogy a világosság jó, és elválasztotta Isten a világosságot 
a sötétségtől. (1Mózes 1:4.)  

ִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוּיַ  ְבֵּדלַוַּיְרא ֱא  – És látta Isten, hogy a világosság jó, és 
elválasztotta... – ַאף ָּבֶזה ָאנּו ְצִריִכין – Ennek [azaz a világosság elválasztásának] a 
megértéséhez is szükség van – ְלִדְבֵרי ַאָּגָדה – egy ágádára: – ָרָאהּו – látta Isten, a 
világosságot, – ֹו ְכַדאי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְרָׁשִעיםֶׁשֵאינ  – hogy az nem érdemes   ֳ◌ a gonoszok 
használatára, – ְוִהְבִּדילֹו ַלַּצִּדיִקים – és ezért elválasztotta20 azt a cádikok, igazak 
részére – ֶלָעִתיד ָלֹבא – az eljövendő időre. – ּוְלִפי ְפׁשּוטֹו ָּכ ָּפְרֵׁשהּו – Az egyszerű 
magyarázata pedig ennek a mondatnak a következő: – ָרָאהּו ִּכי טֹוב – látta Isten, 
hogy a világosság jó – ְוֵאין ָנֶאה לֹו ְוַלֹחֶׁש – és nem illendő, hogy a sötétséggel 
összekeveredve – ֶׁשִּיְהיּו ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבִעְרּבּוְבָיא – együtt álljanak szolgálatban, –  ְוָקַבע ָלֶזה
 és – ְוָלֶזה ְּתחּומֹו ַּבַּלְיָלה – ,ezért felállított annak egy határt, a nappalt – ְּתחּומֹו ַּבּיֹום
ennek egy határt, az éjszakát. 

  
ִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי   )ה, בראשית א(. ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוִּיְקָרא ֱא

És lett este és lett reggel: egy nap. (1Mózes 1:5.) 

 – ,A fejezet nyelvezete alapján – ְלִפי ֵסֶדר ְלׁשֹון ַהַּפְרָׁשה – .egy nap... – יֹום ֶאָחד
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ִּבְׁשָאר  – ,”első nap„ – יֹום ִראׁשֹון – :itt azt kellett volna írni – ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב
ְרִביִעי, ְׁשִליִׁשי, ֵׁשִני – :ahogy írva van a többi napnál is – ַהָּיִמים  – „második”, 
„harmadik”, „negyedik”. – ָלָּמה ָּכַתב ֶאָחד – Akkor miért írta mégis: „egy”? –  ְלִפי ֶׁשָהָיה
 – ְּבעֹוָלמוֹ  – Azért, mert az Örökkévaló ekkor még egyedül volt – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָיִחיד
Világában, – א ִנְבְראּו ַהַּמְלָאִכים  mert nem történt még meg az angyalok – ֶׁש
megteremtése, – ַעד יֹום ֵׁשִני – csak a második napon. – ָּכ ְמפֹוָרׁש ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – Így 
magyarázzák a Brésit rábá midrásban.21  

 

                                                 
20 Pontosabban elhatározta, hogy a teremtés hét napja után elválasztja azt, hiszen ez a különleges 

fény a teremtés napjaiban végig fénylett, miként a próféta erre a messiási időkre vonatkozóan 
utal (Jesájá 30:26.): „És olyan lesz a hold világa, mint a nap világa, és a nap világa hétszer olyan, 
mint a hét nappalnak világa...”. 

21 3:8. 
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ִהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹו ַהָּמִים   )ו, בראשית א(. י ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים ָלָמִיםִויהִ  ,ַוֹּיאֶמר ֱא

És mondta Isten: „Legyen boltozat a vizek közepén, hogy elválassza a 
vizeket egymástól.” (1Mózes 1:6.) 

 Szilárduljon meg az [:Jelentése] – ִיְתַחֵּזק ָהָרִקיעַ  – Legyen boltozat.22 – ְיִהי ָרִקיעַ 
égbolt. – ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְבְראּו ָׁשַמִים ְּביֹום ִראׁשֹון – Jóllehet az eget már az első napon 
megteremtette [az Örökkévaló], – ֲעַדִין ַלִחים ָהיּו – az ennek ellenére még mindig 
folyékony halmazállapotú volt, – ְוָקְרׁשּו ַּבֵּׁשִני – és [csupán] a második napon 
szilárdult meg – ִמַּגֲעַרת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – az Örökkévaló dörgő parancsszava révén, – 
הּו ֶׁשָּכתּובְוזֶ  – ”!amikor azt mondta: „Legyen boltozat – ְּבָאְמרֹו ְיִהי ָרִקיעַ   – Ezt akarja 
mondani a Szentírás, [amikor azt olvassuk]: – ַעּמּוֵדי ָׁשַמִים ְירֹוָפפּו – „Az egek oszlopai 
inogtak”23 – ָּכל יֹום ִראׁשֹון – végig az első napon, – ּוְבֵׁשִני – és a másodikon –  ְוִיְתְמהּו
 Ezt éppen úgy kell] – ְּכָאָדם – megrettentek dörgő parancsszavától.”24„ – ִמַּגֲעָרתוֹ 
elképzelni,] mint amikor valaki – ֶׁשִּמְׁשּתֹוֵמם ְועֹוֵמד – ijedten felszökken [és 
megmerevedik], – ִמַּגֲעַרת ַהְמַאֵּים ָעָליו – amikor egy másik ember váratlanul rárivall. 

) A] – ְּבֶאְמַצע ַהַּמִים – ְּבֶאְמַצע ַהַּמִים – a vizek közepén.25 – ְּבתֹו ַהָּמִים  – ְּבתֹו
bötoch) szó jelentése itt:] a vizek közepén. – ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַמִים ָהֶעְליֹוִנים – Mert van 
egy elválasztó [térköz] a felső vizek –  ַָלָרִקיע – és a boltozat között –  ֵֹּבין ָהָרִקיעַ  ְּכמו  – 
ugyanúgy, mint a boltozat – ַלַּמִים ֶׁשַעל ָהָאֶרץ – és a földfelszínt borító víz között. –  ָהא
 hogy [az égboltozat az – ֶׁשֵהם ְּתלּוִים – ,Ebből [pedig] arra következtethetünk – ָלַמְדּתָ 
űrben] függ, – ְּבַמֲאָמרֹו ֶׁשל ֶמֶל – a Király parancsának [engedelmeskedve]. 

 
ִהים ֶאת ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיעַ   ,ַוַּיַעׂש ֱא

 )ז, בראשית א(. ַוְיִהי ֵכן

És megalkotta Isten a boltozatot és elválasztotta a vizeket, melyek a 
boltozat alatt voltak, azoktól a vizektől, melyek a boltozat fölött voltak; 
és úgy lett. (1Mózes 1:7.) 

ִהים ֶאת ָהָרִקיעַ   – ִּתְּקנֹו ַעל ָעְמדוֹ  – És megalkotta Isten a boltozatot.26 – ַוַּיַעׂש ֱא
[A magyarázat a következő:] [Isten] megrögzítette [az égboltot] helyzetében, –  ְוִהיא
 Hasonlóan [a következő – ְּכמוֹ  – .és [ezt számítjuk] megteremtésének – ֲעִׂשָּיתוֹ 
vershez]: –  ְָוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניה – „és gondozza körmeit.”27 

                                                 
22 Ez arra enged következtetni, hogy az eget most, a második napon teremtette az Örökkévaló. De 

hát nem létezett az már az első naptól kezdve? 
23 Jób 26:11. 
24 Uo. 
25 A ְּבתֹו (bötoch) kétféleképpen értelmezhető: 1. között vagy 2. közepén. 
26 Van itt egy kis probléma. Hát nem az első napon teremtette az Örökkévaló az égboltot? 
27 5Mózes 21:12. 
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ַעל  – .a boltozat fölött [voltak] [azoktól a vizektől, melyek] – ֵמַעל ָלָרִקיעַ 
א ֶנֱאַמר  – ֶאָּלא ֵמַעל ָלָרִקיעַ  – ,Nem az áll [a versben], hogy a boltozaton – ָהָרִקיַע 
hanem az, hogy a boltozat fölött. – ְלִפי ֶׁשֵהן ְּתלּוִיין ָּבֲאִויר – [Ez] azért van, mert [a 
boltozat fölötti vizek] az űrben lebegnek. –  ָא ֶנֱאַמרּוִמְּפֵני מ ה   – És miért nem szerepel 
[a versben]: – ִּכי טֹוב – „hogy jó” – ְּביֹום ֵׁשִני – a második nappal [kapcsolatban]?28 – 
א ָהָיה ִנְגָמר ְמֶלאֶכת ַהַּמִים  – Mert a vízzel kapcsolatos munka nem fejeződött be – ְלִפי ֶׁש
 jóllehet, már a – ַוֲהֵרי ִהְתִחיל ָּבּה ַּבֵּׁשִני – csupán a harmadik napon,29 – ַעד יֹום ְׁשִליִׁשי
második [napon] elkezdődött; –  ֹא ִנְגַמר ֵאינֹו ִּבְמלֹואֹו ְוטּובו  és semmi, ami – ְוָדָבר ֶׁש
nincs befejezve, nem tekinthető tökéletesnek vagy teljesnek. – ּוַבְּׁשִליִׁשי – [Míg 
ellenben] a harmadik napon, – ֶׁשִּנְגְמָרה ְמֶלאֶכת ַהַּמִים – amikor a vízzel kapcsolatos 
munka elkészült – ְוִהְתִחיל ְמָלאָכה ַאֶחֶרת – és [az Örökkévaló] belefogott egy újabb 
munkába, – ּוְגָמָרּה – amelyet [még aznap] be is fejezett, – ֹו ִּכי טֹוב ְׁשֵני ְפָעִמיםָּכַפל ּב  – a 
„hogy jó” [kitétel] kétszer is elhangzik. – ַאַחת ִלְגַמר ְמֶלאֶכת יֹום ַהֵּׁשִני – Egyszer a 
második nap munkájának befejezésével kapcsolatban, – ְוַאַחת ִלְגַמר ְמֶלאֶכת ַהּיֹום – 
egyszer pedig a [harmadik] nap munkájának befejezésével kapcsolatban. 

 
ִהים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים  )ח, בראשית א(. ֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֵׁשִניַוְיִהי עֶ  ,ַוִּיְקָרא ֱא

És nevezte Isten a boltozatot égnek. És lett este és lett reggel: második 
nap. (1Mózes 1:8.) 

ִהים ָלָרִקיַע ָׁשָמיִ  םַוִּיְקָרא ֱא  – És nevezte Isten a boltozatot égnek. – ָׂשא ַמִים – 
[A (ָׁשָמִים – sámájim) szó a] (ָׂשא ַמִים – szá májim) [szavak összevonásából ered, ami 
azt jelenti: vizet szállít], – ָׁשם ַמִים – [de egyúttal a] (ָׁשם ַמִים – sám májim) – ott víz 
van, –  ִַיםֵאׁש ּומ  – [valamint az] (ֵאׁש ּוַמִים – és umájim) – tűz és víz [szavak 
összevonásából is magyarázható]. – ֶׁשֵעְרָבן ֶזה ָּבֶזה – [Az Örökkévaló] elvegyítette őket 
[ti. a tüzet és a vizet] egymással, – ְוָעָׂשה ֵמֶהם ָׁשַמִים – és megalkotta belőlük az 
égboltot. 

 
ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְותֵ  , בראשית א(. ַוְיִהי ֵכן ,ָרֶאה ַהַּיָּבָׁשהַוֹּיאֶמר ֱא

 )ט

És mondta Isten: „Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, 
hogy látható legyen a szárazföld.” És úgy lett. (1Mózes 1:9.) 

 A] – ָהיּו ְׁשטּוִחים – Gyűljenek össze a[z ég alatt levő] vizek.30 – ִיָּקוּו ַהַּמִים
vizek először] szét voltak terülve – ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ – a föld teljes felszínén, –  ְוִהְקָום

                                                 
28 A teremtés során a Tóra a második nap kivételével minden napra vonatkozóan megjegyzi: „És látta 

Isten, hogy jó.” 
29 Ugyanis a harmadik napon történt, hogy a vizek tömegei elválasztattak szárazföldtől. 
30 Honnét gyűltek össze? 
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הּוא ַהָּים ַהָּגדֹול ֶׁשְּבָכל  – ,és [az Örökkévaló] gyűjtötte őket össze az óceánba – ָּבאֹוְקָינֹוס
 .amely az összes tenger közül a legnagyobb – ַהַּיִּמים

 
ִהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיּמִ  ִהים ִּכי טֹוב ,יםַוִּיְקָרא ֱא  )י, בראשית א(. ַוַּיְרא ֱא

És nevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig nevezte 
tengereknek. És látta Isten, hogy jó. (1Mózes 1:10.) 

א ָים ֶאָחד הּוא – .nevezte tengereknek – ָקָרא ַיִּמים  Hát nem csupán – ַוֲה
egyetlen tenger létezik?31 – ֶאָּלא – De [a többes szám használatának az az oka, hogy] 
ֹו דֹוֶמהֵאינ –  – különbség van – ַטַעם ָּדג – annak a halnak az íze között, –  ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים
 és annak a halnak az íze – ְלַטַעם ָּדג – amely Akkónál jön fel a tengerből – ְּבַעּכוֹ 
között, – ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ְּבַאְסַּפְמָיא – amely Spanyolországnál jön fel a tengerből.32 

 
ִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְר  עֹו בֹו ַעל ַוֹּיאֶמר ֱא

 )יא, בראשית א(. ַוְיִהי ֵכן ,ָהָאֶרץ

És mondta Isten: „Hozzon a föld sarjat, magtermő füvet, gyümölcsfát, 
amely gyümölcsöt terem a maga faja szerint, amelyben benne van a 
magva, a földön!” És úgy lett. (1Mózes 1:11.) 

א  – Hozzon a föld sarjat, [magtermő] füvet.33 – ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב
א ֵעֶׂשב ְלׁשֹון ֶּדֶׁשא – ,szinonimája (észev) ֵעֶׂשב nem az (dese) ֶּדֶׁשא A – ֶּדֶׁשא ְלׁשֹון ֵעֶׂשב  – ְו
amiképpen az ֵעֶׂשב (észev) sem a ֶּדֶׁשא (dese) szinonimája. –  א ָהָיה ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא לֹוַמר ְו
ַּתֲעִׂשיב  :És a szentírási nyelvtan szerint helytelen lenne azt mondani – ַּתֲעִׂשיב ָהָאֶרץ
 nek számos-(dese) ֶּדֶׁשא mivel a – ֶׁשִּמיֵני ְדָׁשִאין ְמֻחָּלִקין – ,(táásziv háárec) ָהָאֶרץ
különféle faja létezik, –  ָֹּכל ֶאָחד ְלַעְצמו – és mindegyik különálló [fajra] –  ִנְקָרא ֵעֶׂשב
 És helytelen – ְוֵאין ָלׁשֹון – .re” utalunk-(észev) ֵעֶׂשב mint „arra a bizonyos – ְּפלֹוִני
lenne [az is], – ַלְמַדֵּבר לֹוַמר – ha a beszélő azt mondaná: – ֶּדֶׁשא ְּפלֹוִני – „az a bizonyos 
 הּוא ְלִביַׁשת ָהָאֶרץ ַּבֲעָׂשִבים – kifejezés (dese) ֶּדֶׁשא ugyanis a – ֶׁשְּלׁשֹון ֶּדֶׁשא – ”,(dese) ֶּדֶׁשא
– arra [a teljes növényzetre] utal, amely a földet borítja, – ְּכֶׁשִהיא ִמְתַמֵּלאת ִּבְדָׁשִאים – 
amikor az tele van különféle növényekkel.  

[Következésképpen az, hogy:] – ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ – Hozzon a föld [ekképp 
definiálható:] – ִּתְתַמֵּלא ְוִתְתַּכֶּסה – Hadd legyen tele és beborítva [a föld] – ְלבּוׁש ֲעָׂשִבים 
– egy különféle növényfajokból álló takaróval. – ְּבָלׁשֹון ַלַעז – A ֶּדֶׁשא (dese) ófranciául 

                                                 
31 Mivel az összes víz valójában egyetlen hatalmas tengert alkot, miért nevezik ezeket többes számban 

tengereknek? 
32 Mivel a tenger természete eltérő az egyes vidékeken, ezért lehet a tenger bizonyos területeire többes 

számban „tengerek”-ként utalni. 
33 A ֶּדֶׁשא (dese) és az ֵעֶׂשב (észev) közötti különbség: a ֶּדֶׁשא (dese) a föld flórájának egészére utal, az 

 .pedig a növényvilág egyes elkülöníthető fajaira (észev) ֵעֶׂשב
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ץ"ארבדי –  – erbediz [növényzet], – ֻּכָּלן ְּבִעְרּבּוְבָיא – [azaz] mind vegyesen 
[gyűjtőnévként], –  ִֹנְקָרא ֵעֶׂשב ְוָכל ֹׁשֶרׁש ְלַעְצמו  – míg az egyes gyökerek [azaz fajok] 
külön-külön az (ֵעֶׂשב – észev) kifejezéssel neveztetnek. 

 a [Jelentése: olyan növény, amelynek] – ֶׁשְּיַגֵּדל ּבֹו ֶזַרע – .magtermő – ַמְזִריַע ֶזַרע
magja benne fejlődik, –  ֹם ַאֵחרִלְזרֹוַע ִמֶּמּנּו ְּבָמקו  – hogy máshol újra el lehessen vetni. 

ְּכַטַעם  – Ez arra utal, hogy a fa ízének – ֶׁשְּיֵהא ַטַעם ָהֵעץ – .gyümölcsfát – ֵעץ ְּפִרי
א ָעְׂשָתה ֵּכן – ugyanolyannak kellene lennie, mint a gyümölcs ízének.34 – ַהְּפִרי  – ְוִהיא 
Mindazonáltal [a föld] nem cselekedte meg ezt, – ֶאָּלא ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר – hanem: 
„hajtott a föld… – ְוֵעץ עֹוֶׂשה ְּפִרי – gyümölcstermő fát, amely gyümölcsöt terem,” – 
א ָהֵעץ ְּפִרי  ,Ezért aztán – ְלִפיָכ ְּכֶׁשִּנְתַקֵּלל ָאָדם – .ám maga a fa nem volt gyümölcs – ְו
amikor Ádámot megátkozta –  ַֹעל ֲעֹונו – bűnéért [az Örökkévaló], –  ִנְפְקָדה ַּגם ִהיא ַעל
 és [szintén] – ְוִנְתַקְּלָלה – ,szintén büntetésben részesült bűnéért [a föld] – ֲעֹוָנּה
megátkozta [az Örökkévaló]. 

 Ez minden – ֵהן ַּגְרִעיֵני ָּכל ְּפִרי – .amelyben benne van a magva – ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בוֹ 
gyümölcsnek a maga magja, – ֶׁשֵּמֶהן ָהִאיָלן צֹוֵמַח ְּכֶׁשּנֹוְטִעין אֹוָתן – amelyből, ha 
elültetik, kifejlődik a fa. 

 
ִהים  ,הּוֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמינֵ  ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעֶׂשה ְּפִרי ַוַּיְרא ֱא

 )בי, בראשית א(. ִּכי טֹוב

És hajtott a föld sarjat, magtermő füvet a maga faja szerint és 
gyümölcstermő fát, melyben a magva benne van a maga faja szerint. És 
látta Isten, hogy jó. (1Mózes 1:12.) 

ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמרַוּתֹוֵצא   – És hajtott a föld, stb. – א ֶנֱאַמר ְלִמיֵנהּו  Noha – ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
a (ְלִמיֵנהּו – löminéhu) [„a maga faja szerint” kifejezés] nem hangzott el, –  ִּבְדָׁשִאין
 amikor a növényzetnek megparancsolta [az Örökkévaló, hogy jelenjen – ְּבִצּוּוֵייֶהן
meg],35 – ָׁשְמעּו – ők [ennek ellenére] hallották, – ֶׁשִּנְצַטּוּו ָהִאיָלנֹות ַעל ָּכ – hogy a 
fáknak ezt a parancsot adta [az Örökkévaló], – ְוָנְׂשאּו ַקל ָוֹחֶמר ְּבַעְצָמן – és a ַקל ָוֹחֶמר 
(kál váchómer) elvét alkalmazták önmagukra vonatkozóan,36 –  ִּכְדְמפֹוָרׁש ָּבַאָּגָדה
 .amint ez a Chulin traktátus egyik ágádájában37 olvasható – ִּבְׁשִחיַטת ֻחִּלין

 

                                                 
34 Azaz magának a fának is ehetőnek kellene lennie. 
35 Ellentétben a fákkal, ahol az Örökkévaló mondta, hogy „amely gyümölcsöt terem a maga faja 

szerint” (11. vers). 
36 Azaz ha a fák, amelyek nagy méretükből adódóan természetes módon egymástól  távolabb (vagyis 

rendezetten) nőnek és könnyedén megkülönböztethetők egymástól, ְלִמיֵנהּו (löminéhu), azaz a 
maguk faja szerint nőnek, akkor nekünk, akik kis méretűek vagyunk és nagyobb csomókban, 
egymástól nem megkülönböztethetően létezünk, annál inkább ְלִמיֵנהּו (löminéhu) kell teremnünk. 

37 Chulin 60a. 
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  )יג, בראשית א(. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְׁשִליִׁשי

És lett este és lett reggel: harmadik nap. (1Mózes 1:13.) 

 
מֹוֲעִדים ְוָהיּו ְלֹאֹתת ּולְ  ,ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלהַוֹּיאֶמר ֱא

 )יד, בראשית א(. ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים

És mondta Isten: „Legyenek világítótestek az égboltozaton, hogy 
elválasszák a nappalt az éjjeltől, és szolgáljanak jelekül az ünnepekre, a 
napok és az évek számára. (1Mózes 1:14.) 

 A] – ִמּיֹום ִראׁשֹון ִנְבְראּו – ...Legyenek világítótestek… – ְיִהי ְמֹאֹרת ְוגֹוֵמר
világítótestek] megteremtése az első napon kezdődött, – ּוָבְרִביִעי ִצָּוה ֲעֵליֶהם – és a 
negyedik napon parancsolta meg Isten, –  ְַלִהָּתלֹות ָּבָרִקיע – hogy felkerüljenek az 
égboltra. – ְוֵכן ָּכל ּתֹוְלדֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ – Az ég és föld alkotásainak teremtése hasonló 
módon mind – ִנְבְראּו ִמּיֹום ִראׁשֹון – az első napon történt, –  ָל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְקַּבעְוכ  – majd 
mindegyik [a maga helyére] rögzült – ַּבּיֹום ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו – azon a napon, amikor az 
megparancsoltatott nekik. – הּוא ֶׁשָּכתּוב – Erre utal [a teremés első mondatában – 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” – kétszer is ismétlődő tárgyrag a t-
 ,amelynek kétszeri ismétlése a héber nyelvtan szerint amúgy fölösleges lenne ,ֵאת
azonban valójában a tárgyragként funkcionáló ֵאת elöljárószó itt járulékos 
értelemmel is bír, nevezetesen, hogy nem csupán az eget (és a földet) teremtette 
Isten, hanem mindazt, ami belőle származik. Miként írva van:]21 – ֵאת ַהָּׁשַמִים – „az 
egeket”, – ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם – beleértve mindazt, ami belőlük (az egekből) 
létrehozatott, – ְוֵאת ָהָאֶרץ – „és a földet”, –  ְָלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיה – beleértve mindazt, ami 
belőle (a földből) létrehozatott. 

ו ְּכִתיב"ָחֵסר ָוי – ...Legyenek világítótestek… – ְיִהי ְמֹאֹרת  – A váv betű ki van 
hagyva [a ְמֹאֹרת – möorot szóból,38 így váv nélkül a szó így is olvasható: ְמֵאֹרת 
(möérot), azaz „átkok”], – ַעל ֶׁשהּוא יֹום ְמֵאָרה – mert az [, a negyedik nap,] egy 
elátkozott nap, – ִלּפֹול ַאְסָּכָרה ַּבִּתינֹוקֹות – amelyen a gyermekek fogékonyabbak a 
torokgyíkra. – הּוא ֶׁשָּׁשִנינּו – Erre utal [a következő]:39 – ָּבְרִביִעי ָהיּו ִמְתַעִּנים – „A 
negyedik napon böjtöltek, – א ִתּפֹול ַּבִּתינֹוקֹות  hogy a torokgyík – ַעל ַאְסָּכָרה ֶׁש
betegsége elkerülje a gyermekeket.” 

 – ...hogy elválasszák a nappalt az éjjeltől… – ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה
 – ֲאָבל ְּבִׁשְבַעת ְיֵמי ְבֵראִׁשית – .miután az első fény el lett tárolva40 – ִמֶּׁשִּנְגַנז ָהאֹור ָהִראׁשֹון
De a teremtés hét napja során – ִׁשְּמׁשּו ָהאֹור ְוַהֹחֶׁש ָהִראׁשֹוִנים ַיַחד – [e szerint a 

                                                 
38 A váv gyakran ֹו (cholám) magánhangzó jelölésére szolgál. 
39 Táánit 27b. 
40 A fent említett (lásd Rási 1Mózes 1:4. és a 20. lábjegyzet ott) két magyarázat közül az első szerint 

az első fényt valójában csak a teremtés hét napja után választotta külön Isten. E magyarázat 
szerint ez a mondat is a hét nap utáni időszakra vonatkozik, mivel ez a nagy fény biztosan éjszaka 
is fénylett, így hát a nap lemenetele észrevehetetlenné vált. 
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magyarázat szerint] az eredeti fény és sötétség együtt szolgált – ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה – 
nappal és éjjel. 

 Amikor a – ְּכֶׁשַהְּמאֹורֹות לֹוִקין – ...és szolgáljanak jelekül… – ְוָהיּו ְלֹאֹתת
világítótestek fogyatkozásban vannak, – ִסיָמן ַרע הּוא ָלעֹוָלם – az rossz jel a világ 
számára, – ֶׁשֶּנֱאַמר – mint írva van:41 – ּוֵמאֹותֹות ַהָּׁשַמִים ַאל ֵּתָחּתּו – „Az égi jelektől ne 
rettegjetek...” – ַּבֲעׂשֹוְתֶכם ְרצֹון ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – Vagyis, ha teljesítitek Isten akaratát, 
ְרָענּותֵאין ַאֶּתם ְצִריִכין ִלְדאֹוג ִמן ַהּפֻ  –  – nincs miért tartanotok a megtorlástól. [Tehát a 
„jelek” itt azt jelenti: rossz hírek, megtorlás.] 

 a jövőre vonatkozóan [Ez] – ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד – ...az ünnepekre… – ּוְלמֹוֲעִדים
[hangzik el]. –  ֲדֹותֶׁשֲעִתיִדים ִיְׂשָרֵאל ְלִהְצַטּוֹות ַעל ַהּמֹוע  – Mivel Izrael parancsokat kap 
majd az ünnepek megtartására, – ְוֵהם ִנְמִנים ְלמֹוַלד ַהְּלָבָנה – amelyek [időpontját] az 
újhold alapján kell kiszámítani. 

 A nap félnapos – ִׁשּמּוׁש ַהַחָּמה ֲחִצי יֹום – .a napok… számára… – ּוְלָיִמים
szolgálata –  ְֹוִׁשּמּוׁש ַהְּלָבָנה ֶחְציו – és a hold félnapos szolgálata – ֲהֵרי יֹום ָׁשֵלם – egy 
teljes napot tesz ki. 

ה ָיִמים"ְלסֹוף שס – .és az évek számára… – ְוָׁשִנים  – 365 nap elteltével 
befejezik ciklusukat – ַהְּמָׁשְרִתים אֹוָתם ִיְגְמרּו ַמֲהָלָכם ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ַמָּזלֹות  – az őket szolgáló 
tizenkét csillagképben, – ְוִהיא ָׁשָנה – és ez [éppen] egy év. –  ְוחֹוְזִרים ּוַמְתִחיִלים ַּפַעם
 ugyanolyan – ְלַסֵּבב ַּבַּגְלַּגל ְּכַמֲהָלָכן ָהִראׁשֹון – ,Ezt követően új ciklust kezdenek – ְׁשִנָּיה
ciklust írva le, mint először. 

 
 )טו, בראשית א(. ַוְיִהי ֵכן ,ָהִאיר ַעל ָהָאֶרץְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים לְ 

És legyenek világítók az égboltozaton, hogy világítsanak a földre!” És 
úgy lett. (1Mózes 1:15.) 

 egy [Az égitestek] – עֹוד ֹזאת ְיַׁשְּמׁשּו – .És legyenek világítók – ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת
másik célt is szolgálnak, – ֶׁשָּיִאירּו ָלעֹוָלם – [nevezetesen,] hogy fényt biztosítanak a 
világ számára. 

 
ִהים ֶאת ְׁשֵני ַהְּמֹאֹרת ַהְּגֹדִלים ת ַהָּמאֹור ַהָּקֹטן ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגֹדל ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום ְואֶ  ,ַוַּיַעׂש ֱא

 )טז, בראשית א(. ת ַהַּלְיָלה ְוֵאת ַהּכֹוָכִביםְלֶמְמֶׁשלֶ 

És alkotta Isten a két nagy világítót, a nagyobbik világítót, hogy 
uralkodjék nappal és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék éjjel, meg a 
csillagokat. (1Mózes 1:16.) 

ת ַהְּגדֹוִליםַהְּמֹארֹ   – nagy világítót. – ָׁשִוים ִנְבְראּו – [Eredetileg] egyenlő 
nagyságúra teremtette őket [az Örökkévaló], – ְוִנְתַמֲעָטה ַהְּלָבָנה – de aztán a holdat 
kisebbé tette, – ַעל ֶׁשִּקְטְרָגה ְוָאְמָרה – mert az kifogást emelt, mondván: –  ְֶפָׁשר ִלְׁשֵני ִאי א

                                                 
41 Jeremiás 10:2. 
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 uralkodjon – ֶׁשִּיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶכֶתר ֶאָחד – Az nem lehet, hogy két király„ – ְמָלִכים
ugyanazzal a koronával.”42 

 Az] – ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמֵעט ֶאת ַהְּלָבָנה – meg a csillagokat.43 – ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים
Örökkévaló,] mivel kisebbé tette a holdat, – ִהְרָּבה ְצָבֶאיָה ְלָהִפיס ַּדְעָּתּה – megnövelte 
seregeinek számát, hogy ezzel kiengesztelje őt. 

 
ִהים ִּבְרִקיַע ַהָּׁשָמִים   )יז, בראשית א(. ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ,ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱא

És elhelyezte őket Isten az égboltozaton, hogy világítsanak a földre. 
(1Mózes 1:17.) 

 
ִהים ִּכי טֹוב ,ְוִלְמֹׁשל ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש   )יח, בראשית א(. ַוַּיְרא ֱא

És hogy uralkodjanak nappal és éjjel és hogy elválasszák a világosságot 
a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó. És lett este és lett reggel: negyedik 
nap. (1Mózes 1:18.) 

 
  )יט, בראשית א(. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי

És lett este és lett reggel: negyedik nap. (1Mózes 1:19.) 

 
ִהים ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה . ַעל ְּפֵני ְרִקיַע ַהָּׁשָמִים ל ָהָאֶרץְועֹוף ְיעֹוֵפף עַ  ,ַוֹּיאֶמר ֱא

 )כ, בראשית א(

És mondta Isten: „Nyüzsögjenek a vizek élőlények sokaságától és 
röpködjenek a madarak a föld fölött, az égboltozat színén.” (1Mózes 
1:20.) 

 .élő lelkek [:Jelentése] – ֶׁשְּיֵהא ָּבּה ַחּיּות – élőlények.44 – ֶנֶפׁש ַחָּיה
 – ֶׁשֵאינֹו ָּגבֹוַּה ִמן ָהָאֶרץ – ,Bármely élőlényt – ָּכל ָּדָבר ַחי – .sokaságától – ֶׁשֶרץ

amely nem sokkal magasabb, mint a talaj szintje, – ֶׁשֶרץ – ָקרּוי ֶׁשֶרץ (serec)-nek 
nevezünk; – ָּבעֹוף ְּכגֹון ְזבּוִבים – a szárnyas teremtmények közül például a legyeket, – 
 a csúszómászó teremtmények közül például a – ַּבְּׁשָקִצים ְּכגֹון ְנָמִלים ְוִחּפּוִׁשין ְותֹוָלִעים
hangyákat, a bogarakat és férgeket, – ּוַבְּבִרּיֹות – a [nagyobb] teremtmények közül – 

ֹחֶמט ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהםְּכגֹון ֹחֶלד ְוַעְכָּבר וְ   – például a patkányt, az egeret, a gyíkot és az 
ezekhez hasonlókat, – ְוָכל ַהָּדִגים – és a halakat is [a méretüktől függetlenül]. 
                                                 
42 Azaz két uralkodó nem osztozhat egymással egyenlő mértékben a hatalmon. 
43 Miért nem említi a Szentírás a csillagokat akkor, amikor az Örökkévaló a 14. versben létbe hívja a 

világító égitesteket? 
44 A ַחָּיה (chájá) szónak két jelentése van: 1. állat, 2. élő. Rási tisztázza, hogy itt a chájá azt jelenti: 

„élő”, és nem azt, hogy „egy állat lelke.” 
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ִהים ֶאת ַהַּתִּניִנם ַהְּגֹדִלים ְרצּו ַהַּמִים ְלִמיֵנֶהם ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ֲאֶׁשר ׁשָ  ,ַוִּיְבָרא ֱא

ִהים ִּכי טֹובְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכָנף ְלִמינֵ   )כא, בראשית א(. הּו ַוַּיְרא ֱא

És teremtette Isten a nagy tengeri szörnyetegeket és mind a mozgó 
élőlényt, melyekkel nyüzsögtek a vizek, a maguk faja szerint és minden 
szárnyas madarat a maga faja szerint. És látta Isten, hogy jó. (1Mózes 
1:21.) 

 Azaz a tenger – ָּדִגים ְּגדֹוִלים ֶׁשַּבָּים – .tengeri szörnyetegeket – ַהַּתִּניִנם
hatalmas halait. – ּוְבִדְבֵרי ַאָּגָדה – Az Ágádá45 szerint –  ֹהּוא ִלְוָיָתן ּוֶבן זּוגו – ez a 
Leviátánra és a párjára utal, – ֶׁשְּבָרָאם ָזָכר ּוְנֵקָבה – amelyeket [az Örökkévaló] hímnek 
és nősténynek teremtett; – ְוָהַרג ֶאת ַהְּנֵקָבה – majd megölte a nőstényt –  ּוְמָלָחּה
 és besózta [a húsát] az igazak számára az Eljövendő Világban – ַלַּצִּדיִקים ְלָעִתיד ָלֹבא
[eltöltendő időkre]. – ֶׁשִאם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו – Ha ugyanis [az Örökkévaló] engedte volna, 
hogy szaporodjanak, – א ִיְתַקֵּים ָהעֹוָלם ִּבְפֵניֶהם  – a világ nem létezhetett volna a 
jelenlétükben. 

ָּבּה ַחּיּות ֶנֶפׁש ֶׁשֵּיׁש – .élőlényt – ֶנֶפׁש ַהַחָּיה  – Élő lelket. 
 

ִהים ֵלאֹמר , בראשית א(. ִּמים ְוָהעֹוף ִיֶרב ָּבָאֶרץְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהַּמִים ַּבּיַ  ,ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱא
 )בכ

Ekkor megáldotta őket Isten, mondván: „Szaporodjatok és sokasodjatok 
és töltsétek meg a vizeket a tengerekben, a madarak pedig 
sokasodjanak a földön.” (1Mózes 1:22.) 

 Mivel ezeket – ְלִפי ֶׁשְּמַחְּסִרים אֹוָתם – ...megáldotta őket… – ַוְיָבֶר אֹוָתם
[nagymértékben] veszejtik el, – ְוָצִדין ֵמֶהם ְואֹוְכִלין אֹוָתם – vadásszák és fogyasztják 
őket, –  כּו ִלְבָרָכהֻהְצְר  – szükségük volt erre a külön áldásra [hogy szaporodjanak és 
sokasodjanak]. – ְוַאף ַהַחּיֹות ֻהְצְרכּו ִלְבָרָכה – Valójában a [szárazföldi] állatoknak is 
szükségük lett volna áldásra, – ֶאָּלא ִמְּפֵני ַהָּנָחׁש ֶׁשָעִתיד ְלַקְּלָלּה – de mivel a kígyónak az 
volt a végzete, hogy átok sújtsa, – א ֵבְרָכן  ezért az állatok nem lettek – ְלָכ 
megáldva, – א ְיֵהא הּוא ִּבְכָלל  nehogy [a kígyó velük együtt] részesüljön az – ֶׁש
áldásban. 

 a pri (gyümölcs) szóból [Ez a szó] – ְלׁשֹון ְּפִרי – ...Szaporodjatok… – ְּפרּו
származik, – ְּכלֹוַמר ֲעׂשּו ֵּפרֹות – [és] azt jelenti: hozzatok gyümölcsöt. 

 és sokasodjatok... [A kettő együtt (szaporodjatok és sokasodjatok)… – ּוְרבּו
fölöslegesnek tűnik.] – א ָאַמר ֶאָּלא ְּפרּו  Ha csupán „szaporodjatok” lett volna – ִאם 
kimondva, – א יֹוֵתר  akkor mindegyik csak egyet szült volna, és – ָהָיה ֶאָחד מֹוִליד ֶאָחד ְו
nem többet. – ּוָבא ּוְרבּו – [Ezért] lett elrendelve a „sokasodjatok”, – ֶׁשֶאָחד מֹוִליד ַהְרֵּבה 
– hogy mindegyik sok utódnak adjon életet. 
                                                 
45 Bává Bátrá 74b. 
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  )כג, בראשית א(. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֲחִמיִׁשי

És lett este és lett reggel: ötödik nap. (1Mózes 1:23.) 

 
ִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחיְ  . ַוְיִהי ֵכן ,תֹו ֶאֶרץ ְלִמיָנּהַוֹּיאֶמר ֱא

  )דכ, בראשית א(

Ekkor mondta Isten: „Teremjen a föld élőlényt a maga faja szerint, 
barmot, csúszómászót és szárazföldi vadat a maga faja szerint!” És úgy 
lett. (1Mózes 1:24.) 

 Ez az, amit már korábban is – הּוא ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי – Teremjen a föld.46 – ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ
magyaráztam,47 – ֶׁשַהֹּכל ִנְבָרא – hogy [tulajdonképpen] minden dolognak a 
megteremtése – ִמּיֹום ִראׁשֹון – [már] az első naptól [elkezdődött], –  א ֻהְצְרכּו ֶאָּלא ְו
 .a [így] csupán már csak elő kellett hozni – ְלהֹוִציָאם

ּה ַחּיּותֶׁשֵּיׁש ּבָ  – élőlényt.48 – ֶנֶפׁש ַחָּיה  – [Az élőlény jelentése: egy lélek,] amely 
élő. 

 ,Ez azokra a csúszómászó [állatokra] utal – ֵהם ְׁשָרִצים – .csúszómászót – ָוֶרֶמׂש
 amelyek alacsonyak, csúsznak [vagy] másznak a – ֶׁשֵהם ְנמּוִכים ְורֹוְמִׂשים ַעל ָהָאֶרץ –
talajon, –  ִים ְּכִאּלּו ִנְגָרִריםְוִנְרא  – és mintha vonszolnák magukat, – ֶׁשֵאין ִהּלּוָכן ִנָּכר – 
mivel a mozdulataik alig kivehetőek. – ָּכל ְלׁשֹון ֶרֶמׂש ְוֶׁשֶרץ – A (ֶרֶמׂש – remesz) és (ֶׁשֶרץ 
– serec) szavakat – ׁש"ִּבְלׁשֹוֵננּו קֹוְנמֹוְבִרי  – a mi nyelvünkben [ti. az ófranciában] a 
conmovres [szóval lehet fordítani]. 

 
ִהים ֶאת ַחַּית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ְוֵאת ָּכל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְלִמינֵ  ַוַּיְרא  ,הּוַוַּיַעׂש ֱא

ִהים ִּכי טֹוב  )כה, בראשית א(. ֱא

És Isten megteremtette a szárazföldi vadat a maga faja szerint, meg a 
barmot a maga faja szerint és minden földi csúszó-mászót a maga faja 
szerint. És látta Isten, hogy jó. (1Mózes 1:25.) 

 Megteremtette – ִּתְּקָנם ְּבִצְביֹוָנם ְּבִתּקּוָנן – .És [Isten] megteremtette – ַוַּיַעׂש
őket kifejlett alakjukban – ּוְבקֹוָמָתן – és teljes méretükben.49 

 
ִהים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל  ,ַוֹּיאֶמר ֱא

 )כו, בראשית א(. ל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץָהָאֶרץ ּוְבכָ 
                                                 
46 Szó szerint: „Hozzon elő a föld…” Ez valami olyasmire látszik utalni, ami már létezik. 
47 A 14. verssel kapcsolatban. 
48 Lásd 20. vers. 
49 Vagyis az első teremtmények érett és teljesen kifejlett alakjuk lettek megteremtve. 
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Ekkor mondta Isten: „Alkossunk embert a mi képünkre, hasonlatossá-
gunkra, hogy uralkodjék a tenger halain és az ég madarain és a barmo-
kon, meg az egész földön és minden csúszó-mászón, amely a földön mo-
zog!” (1Mózes 1:26.) 

 – ַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָלַמְדנּו ִמַּכאן – Alkossunk embert.50 – ַנֲעֶׂשה ָאָדם
Innét szerzünk tudomást az Örökkévaló alázatosságáról. –  ְלִפי ֶׁשָהָאָדם הּוא ִּבְדמּות
 – ְוִיְתַקְּנאּו בוֹ  – ,Mivel az ember az angyalok képére [lett megteremtve] – ַהַּמְלָאִכים
ezért ők [ti. az angyalok] féltékenyek voltak rá [vagyis az emberre]. – ְלִפיָכ ִנְמַל ָּבֶהם 
– Az Örökkévaló ezért kikérte a véleményüket. – ּוְכֶׁשהּוא ָּדן ֶאת ַהְּמָלִכים – Ugyanígy, 
amikor ítélkezik a királyok fölött, –  ֹהּוא ִנְמָל ְּבָפַמְלָיא ֶׁשּלו – megtanácskozza a dolgot 
mennyei udvartartásával. – ֶׁשֵּכן ָמִצינּו ְּבַאְחָאב – Ezt találjuk Áchávval kapcsolatban is, 
יֹוֵׁשב ַעל ִּכְסאוֹ ' ָרִאיִתי ֶאת ה – amikor Michá azt mondta neki:51 – ֶׁשָאַמר לֹו ִמיָכה –  – 
„Láttam az Örökkévalót trónján ülve, – ְוָכל ְצָבא ַהָּׁשַמִים עֹוֵמד ָעָליו – és az egész 
mennyei sereg ott állt –  ִֹמיִמינֹו ּוִמְּׂשֹמאלו – a jobbján és balján.” –  ְוִכי ֵיׁש ָיִמין ּוְׂשֹמאל
 Mivel] – ֶאָּלא – ?De vajon vonatkoztatható-e Rá a „jobb” és „bal” [fogalma] – ְלָפָניו
nem,] ezért [ezt úgy kell értelmeznünk, hogy] – ֵאּלּו ַמְיִמיִנים ִלְזכּות – egyesek [az 
angyalok közül] jobb felé hajlanak, felmentést [kérve], – ְוֵאּלּו ַמְׂשְמִאיִלים ְלחֹוָבה – 
egyesek pedig bal felé, vádlón. – ְוֵכן – Hasonlóan:52 –  ָאִּבְגֵזַרת ִעיִרין ִּפְתָגמ  – „Az 
angyalok határozata ez a rendelet, – ּוֵמאַמר ַקִּדיִׁשין ְׁשֵאְלָּתא – a szentek [vagyis az 
angyalok] parancsa ez a végzés.” –  ַֹאף ַּכאן ְּבָפַמְלָיא ֶׁשּלו – Itt is tanácskozott [az 
Örökkévaló] mennyei udvartartásával, – ָנַטל ְרׁשּות – és megkapta hozzájárulásukat. – 
 A„ – ֵיׁש ָּבֶעְליֹוִנים ִּכְדמּוִתי – :azt mondta nekik [Az Örökkévaló] – ָאַמר ָלֶהם
mennyekben vannak [olyanok, akik] az Én képemre [teremtettek]. –  ִאם ֵאין ִּכְדמּוִתי
 Ha nem lennének a földön [is olyanok, akik] az Én képemre – ַּבַּתְחּתֹוִנים
[teremtettek], – ֲהֵרי ֵיׁש ִקְנָאה ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית – féltékenység [támadna] a teremtésben.” 

א ִסְּיעּוהּו ִּביִציָרתוֹ  – Alkossunk embert.53 – ַנֲעֶׂשה ָאָדם  Noha nem – ַאף ַעל ִּפי ֶׁש
segítettek [az Örökkévalónak az ember] megteremtésében –  ְוֵיׁש ָמקֹום ָלֶאִּפיקֹוְרִסים
 és [ez a többes szám] alkalmat adhat az eretnekek számára arra, hogy – ִלְרּדֹות
ellentmondjanak,54 – א ִנְמַנע ַהָּכתּוב  – a Szentírás [mégsem] tartózkodik –  ִמְּלַלֵּמד ֶּדֶר
 attól, hogy [ezzel] udvarias viselkedésre és alázatra oktasson – ֶאֶרץ ּוִמַּדת ֲעָנָוה
[bennünket]; – ֶׁשְּיֵהא ַהָּגדֹול ִנְמָל – [azaz például arra,] hogy a nagyobb tanácskozzon 
[a kisebbel] – ְונֹוֵטל ְרׁשּות ִמן ַהָּקָטן – és kérjen engedélyt [és hozzájárulást] a kisebbtől. 

                                                 
50 Miért használt az Örökkévaló többes számot: „Alkossunk…”? 
51 1Királyok 22:19. Ez akkor hangzott el, amikor Ácháv azt tudakolta Michá prófétától, hogy hadba 

szálljon-e Árámmal 
52 Dániel 4:14.  
53 Az „Alkossunk embert” többes számát a félrevezetettek tévesen úgy is értelmezhetik, mint ami arról 

tudósít, hogy az Örökkévalónak segítette valaki a teremtésben. Ez, természetesen, nincs így. 
54 Vagyis arra, hogy ezt eretnek nézeteik alátámasztására használják fel. 
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ִאם ָּכַתב ֶאֱעֶׂשה ָאָדםוְ  –  – Ha [ugyanis] az állna [a Szentírásban]: „Embert fogok 
alkotni,” – א ָלַמְדנּו  – akkor nem tudnánk, –  ֶֹׁשָהָיה ְמַדֵּבר ִעם ֵּבית ִּדינו – hogy [az 
Örökkévaló] konzultált [a dolgot illetően] az Ő [mennyei] udvartartásával –  ֶָּלא ִעם א
 .és [azt hihetnénk, hogy nem tanácskozta meg a dolgot,] csakis Önmagával – ַעְצמוֹ 
 Az eretnekek számára a felelet [itt következik, rögtön] – ּוְתׁשּוַבת הִּמיִנים ְּכתּוָבה ְּבִצּדוֹ  –
e mellett [a vers mellett]:55 –  ִהים ֶאת ָהָאָד םַוִּיְבָרא ֱא  – „És teremtette Isten az embert,” 
א ְּכִתיב ַוִּיְבְראּו –  ”.és nem az áll [a szövegben,] hogy „És teremtették [az embert] – ְו

 .A Mi (öntő)formánkkal – ִּבְדפּוס ֶׁשָּלנּו – a mi képünkre.56 – ְּבַצְלֵמנּו
ּוְלַהְׂשִּכיל ְלָהִבין – .hasonlatosságunkra – ִּכְדמּוֵתנּו  – Hogy értelemmel bíró és 

intellektuálisan kreatív [lény] legyen. 
 – ְוִיְרּדּו)] A – ֵיׁש ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה – .uralkodjék a tenger halain – ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים

vöjirdu)] kifejezés – ְלׁשֹון ִרּדּוי ּוְלׁשֹון ְיִריָדה – [egyszerre jelent] uralkodást és 
aláereszkedést, alászállást. – ָזָכה – [Ha az ember] érdemesnek [bizonyul], –  רֹוֶדה
א ָזָכה – ,uralkodni fog az állatokon [akkor] – ַּבַחּיֹות ּוַבְּבֵהמֹות  – [ha azonban] nem 
[bizonyul] érdemesnek, – ַנֲעֶׂשה ָירּוד ִלְפֵניֶהם – [akkor] alávetettségbe kerül [velük 
szemben], –  ְֹוַהַחָּיה מֹוֶׁשֶלת ּבו – és az állatok fognak felette uralkodni. 

 
ִהים ָּבָרא ֹאת ִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱא , בראשית א(. ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם ,וֹ ַוִּיְבָרא ֱא

 )כז

És teremtette Isten az embert az ő képére. Isten képére teremtette őt, 
férfinak és nőnek teremtette őket. (1Mózes 1:27.) 

ִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמוֹ   .És teremtette Isten az embert az ő képére – ַוִּיְבָרא ֱא
 ,abban a formában [azt jelenti, hogy (böcálmo – ְּבַצְלמוֹ ) A] – ִּבְדפּוס ֶהָעׂשּוי לוֹ  –
amelyet készített hozzá. – ֶׁשַהֹּכל ִנְבָרא ַּבַּמֲאָמר – Minden [mást] parancsszó által 
teremtett, – ְוהּוא ִנְבָרא ְּבָיַדִים – őt [vagyis az embert] azonban kézzel teremtette meg, 

                                                 
55 Azaz igaz ugyan, hogy az eretnekeknek eme vers alapján alkalma lenne félremagyarázni a  ַנֲעֶׂשה

 szövegrészt, de csupán ideiglenesen, ugyanis az erre a felvetésükre adandó (náásze ádám) ָאָדם
választ már a közvetlenül ezt követő vers adja meg. 

56 A Szifté Cháchámim a Minchát Jehudá alapján azon a véleményen van, hogy ez azt jelenti: „azzal 
az (öntő)formával, amelyet az ember számára készítettünk” és nem pedig azt, hogy „a Mi 
formánkra/alakmásunkra,” hiszen Istennek nincs alakja vagy formája, mivel nem fizikai létező. A 
Mászkil löDávid mindazonáltal úgy érzi, hogy Istenről igenis lehetséges ilyen szavakkal beszélni, 
hiszen a következő vershez fűzött kommentárjában Rási is arról beszél, hogy az ember Isten 
képmására lett megteremtve. A Mászkil löDávid szerint Rási ezen a helyen egy „(öntő)formáról” 
és nem annyira Isten „formájáról” avagy alakjáról beszél, mivel maga is különbséget lát a ב (-ban/-
ben vagy –val/-vel) prefixummal írt ְּבַצְלֵמנּו (böcálménu) és a כ (mint) prefixummal írt ִּכְדמּוֵתנּו 
(kidmuténu) jelentése között. Ha ugyanis ennek a versnek az lenne a jelentése, hogy az 
embernek Isten formája/alakja szerint kellett volna megalkottatnia, akkor a ְּכַצְלֵמנּו (köcálménu) 
[„mint a mi képünk/ a mi képünk hasonlatosságára”] szó állna a szövegben. A ב prefixum itt –
val/-vel jelentésében értelmezendő, azaz: Alkossunk embert a mi (öntő)formánkkal (v. a mi 
(öntő)formánk segítségével). 
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ַּכֶּפָכהַוָּתֶׁשת ָעַלי  – amint írva van:57 – ֶׁשֶּנֱאַמר –  – „[Te, Örökkévaló,] kezedet reám 
helyezted.” – ַנֲעֶׂשה ְּבחֹוָתם – [Az ember] sajtolószerszám segítségével készült, –  ְּכַּמְטֵּבַע
ן "ֶׁשּקֹוִרין קֹוִיי – ,akár egy pénzérme, amely préselés útján készül – ָהֲעׂשּוָיה ַעל ְיֵדי רֹוֶׁשם
 És hasonlóan az – ְוֵכן הּוא אֹוֵמר – .és amelyet [ófranciául] coin-nak neveznek – ְּבַלַעז
áll még [a Szentírásban]:58 – ִּתְתַהֵּפ ְּכחֹוֶמר חֹוָתם – „Formálódik, mint az agyag a 
pecsét alatt.” 

ִהים ָּבָרא אֹותוֹ  ׁש ְלֵּפַר  – .Isten képére teremtette őt – ְּבֶצֶלם ֱא  – Ez azt tanítja, 
 hogy a forma, amely létrehozatott számára [ti. az ember – ֶׁשאֹותֹו ֶצֶלם ַהְּמֻתָּקן לוֹ  –
számára], – ֶצֶלם ְּדיּוָקן יֹוְצרֹו הּוא – az a forma, amely Teremtőjének képmására 
alakíttatott.59 

 ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר – férfinak és nőnek teremtette őket.60 – ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם
– Egy későbbi helyen [mégis] az áll:61 – ַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלעֹוָתיו ְוגֹוֵמר – „kivett bordáiból 
egyet, stb.”62 – ִמְדַרׁש ַאָּגָדה – A Midrás Ágádá szerint63 –  ָה ֶׁשְּבָראֹו ְׁשֵני ַפְרצּוִפים ִּבְבִרּי
ְוַאַחר ָּכ  – először két arccal teremtette meg [az embert],64 [az Örökkévaló] – ִראׁשֹוָנה
 A vers egyszerű jelentése – ּוְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא – .s csak utána osztotta ketté – ִחְּלקוֹ 
szerint – ַּכאן הֹוִדיֲע ֶׁשִּנְבְראּו ְׁשֵניֶהם ַּבִּׁשִּׁשי – arról informál, hogy mindkettőjüket [vagyis 
a férfit is és a nőt is] pénteken teremtette, – א ֵפַרׁש ְל ֵּכיַצד ְּבִרָּיָתן  azt azonban – ְו
nem fejti ki [a vers], hogy miképpen lettek megteremtve, – ּוֵפַרׁש ְל ְּבָמקֹום ַאֵחר – ez 
ugyanis egy más helyen kerül kifejtésre.65 

 
ִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשהָ  ִהים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱא ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים  ,ַוְיָבֶר ֹאָתם ֱא

 )כח, בראשית א(. ל ַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבכָ 

És megáldotta őket Isten és szólott hozzájuk Isten: „Szaporodjatok és 
sokasodjatok és töltsétek be a földet és hódítsátok meg; és uralkodjatok 
a tenger halain és az ég madarain és minden állaton, amely mozog a 
földön.” (1Mózes 1:28.) 

                                                 
57 Zsoltárok 139:5. 
58 Jób 38:14. 
59 Vagyis az ember közvetett módon ugyan, de mégiscsak az amúgy testetlen Örökkévaló képére 

teremtetett. 
60 Ez alapján úgy tűnik, hogy a férfit és a nőt egyszerre teremtette meg az Örökkévaló. 
61 1Mózes 2:21. 
62 Ami viszont arra engedne utalni, hogy külön-külön, azaz egymást követően teremtette meg őket. 
63 Éruvin 18a. 
64 Más szóval kétneműnek, androgünnek teremtette. 
65 Vagyis miután az Örökkévaló kivett egyet Ádám  bordái közül, ezt követően teremtette meg a férfit 

és a nőt. 
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ו"ָחֵסר ָוי – .és hódítsátok meg – ְוִכְבֻׁשהָ   – [A  ְָוִכְבֻׁשה (vöchivsuhá) szó] váv 
nélkül [van írva],66 – ְלַלֶּמְד – azt tanítva ezzel, – ֶׁשַהָּזָכר ּכֹוֵבׁש ֶאת ַהְּנֵקָבה – hogy a férfi 
„meghódítja”67 a nőt, – א ְתֵהא ַיְצָאִנית  ְועֹוד ְלַלֶּמְד – .nehogy eljárogatóssá váljék – ֶׁש
– És azt is tanítva, – ֶׁשָהִאיׁש ֶׁשַּדְרּכֹו ִלְכּבֹוׁש – hogy a férfinak, akinek hajlama van a 
hódításra,68 – ְמֻצֶּוה ַעל ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה – parancsoltatik meg, hogy szaporodjék és 
sokasodjék, – א ָהִאָּׁשה  .nem pedig a nőnek – ְו

 
ִהים ִהֵּנה ָנתַ  ִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ַוֹּיאֶמר ֱא

ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל . ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ,ָזַרע ּבֹו ְפִרי ֵעץ ֹזֵרעַ 
  )ל-כט, בראשית א(. ַוְיִהי ֵכן ,ל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלהָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ּכָ 

És szólott Isten: „Íme, odaadtam nektek minden magtermő füvet, amely 
az egész föld színén van, és minden fát, amelynek gyümölcse magot 
terem; tiétek legyen eledelül. A föld minden vadjának és az ég minden 
madarának és mindennek, ami a földön mászik, amelyben élő lélek van, 
mind a zöld füvet adtam eledelül”. És így lett. (1Mózes 1:29-30.) 

ְלָאְכָלה ִיְהֶיה ָלֶכם  – …tiétek legyen eledelül – ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ – [és] a föld 
minden vadjának... –  ָוה ָלֶהם ַהָּכתּוב ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹותִהְׁש  – [Isten] azonosnak tekinti őket 
[azaz az embereket] az állatokkal, – ְלַמֲאָכל – már ami az élelmüket illeti. –  א ִהְרָׁשה ְו
ת ְלָהִמי – ,Az embernek és feleségének [ugyanis] nem engedte meg – ָלָאָדם ּוְלִאְׁשּתוֹ 
 – viszont – ַא – ,hogy a húsuk fogyasztásáért megölje az állatokat – ְּבִרָּיה ְוֶלֱאכֹול ָּבָׂשר
 mindnyájuk számára [embernek állatnak egyaránt] – ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ֹיאְכלּו ַיַחד ֻּכָּלם
engedélyezte az összes növény fogyasztását. –  ְֵני ֹנחַ ּוְכֶׁשָּבאּו ּב  – Amikor [azonban] 
„Noé fiai” jöttek [vagyis miután Noé és családja túlélte az Özönvizet], – ִהִּתיר ָלֶהן ָּבָׂשר 
– nekik [már] engedélyezte Isten a hús fogyasztását, –  ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי
ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ֶׁשִהַּתְרִּתי ְלָאָדם  – …mint írva van:69 „Minden mozgó lény, amely él – ְוגֹוֵמר
 – ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹּכל – ,amint a zöld füvet”, amelyet engedélyeztem Ádámnak – ָהִראׁשֹון
„nektek adtam mind.”  

  
ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד , בראשית א(. ְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִּׁשִּׁשיַוְיִהי ֶעֶרב וַ  ,ַוַּיְרא ֱא

 )לא

És látta Isten mindazt, amit alkotott, és íme nagyon jó volt. És lett este 
és lett reggel: [a] hatodik nap. (1Mózes 1:31.) 

                                                 
66 Váv nélkül a szót  ְָוָכְבֶׁשה (vöchávsehá)-nak is lehet olvasni: „és [a férfi] hódítsa meg [a nőt]” 
67 Vagy inkább „megfékezi”. 
68 Hiszen végtére is a férfi az, aki háborúzni megy. 
69 1Mózes 9:3. 
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ַּבִּׁשִּׁשי' הֹוִסיף ה – .hatodik nap [a] – יֹום ַהִּׁשִּׁשי  – [A Szentírás] a ה [határozott 
névelő]-t adja hozzá a hatodik naphoz,70 – ִּבְגַמר ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית – amikor a teremtés 
műve befejeztetett, – לֹוַמר – azt tanítandó, – ֶׁשִהְתָנה ִעָּמֶהם – hogy [az Örökkévaló] 
megállapodott velük [ti. a teremtett dolgokkal és lényekkel]: –  ְמָנתַעל  – „Azzal a 
kikötéssel [lettetek megteremtve], – ֶׁשְּיַקְּבלּו ֲעֵליֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי תֹוָרה – hogy az 
izraeliták majd elfogadják a Tóra öt könyvét.”71 – ָּדָבר ַאֵחר יֹום ַהִּׁשִּׁשי – „A hatodik 
nap” egy másik magyarázata: –  ְּתלּוִים ְועֹוְמִדיםֻּכָּלם  – [Az egész teremtés] függőben 
van – ַעד יֹום ַהִּׁשִּׁשי – „a hatodik napig,” – הּוא ִׁשִּׁשי ְּבִסיָון – utalva ezzel a Sziván 
[hónap] hatodik napjára, – ַהּמּוָכן ְלַמַּתן ּתֹוָרה – amely majd [később] a Tóraadás napja 
lesz.72 

 
  )א, בראשית ב(. ֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאםַויְ 

Így bevégeztetett az ég és a föld és minden seregük. (1Mózes 2:1.) 

 
ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי מִ  ,ַוְיַכל ֱא

 )ב, בבראשית (. הָעׂשָ 

És a hetedik napon Isten bevégezte művét, melyet alkotott, és 
megnyugodott a hetedik napon minden művétől, amelyet alkotott. 
(1Mózes 2:2.) 

ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  És a hetedik napon Isten bevégezte... [De hát – ַוְיַכל ֱא
nem a hatodik napon fejezte be Isten a teremtést?] – ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר –Simon rabbi 
azt mondta: – ָּבָׂשר ָוָדם – [az ember, aki] húsból és vérből való, –  ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִעָּתיו
 nem ismerheti [pontosan] az időt és a perceket [vagyis nem tudhatja – ּוְרָגָעיו
pontosan, mikor végződik a péntek és mikor kezdődik a szombat], –  ָצִרי ְלהֹוִסיף
 ezért a hétköznapból hozzá kell valamennyit toldjon a szenthez – ֵמחֹול ַעל ַהֹּקֶדׁש
[azaz néhány percet hozzá kell adnia a szombathoz a péntekből]. – הּוא  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ִנְכַנס  – ,Isten azonban, aki [pontosan] ismeri az időt és a perceket – ֶׁשּיֹוֵדַע ִעָּתיו ּוְרָגָעיו
 hajszálpontosan lépett be [a szombatba, vagyis pontosan ismeri a – ּבֹו ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה
szombat beköszöntének pillanatát, és Ő éppen ebben a pillanatban fejezte be a 
munkát], – ְוִנְרֶאה ְּכִאּלּו ִּכָּלה ּבֹו ַבּיֹום – amely [nekünk] úgy tűnhet, mintha éppen azon 
a napon [azaz szombaton] fejezte volna be [művét. Ezért olvassuk: „És a hetedik 
napon Isten bevégezte”]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik magyarázat: [Ekkor, azaz a hatodik 

                                                 
70 A teremtés többi napjával ellentétben – pl. יֹום ְׁשִליִׁשי, יֹום ֵׁשִני, יֹום ִראׁשֹון  (jom rison, jom séni, jom 

slisi) –, ahol a határozott névelőt reprezentáló ה kimarad. 
71 A ה betű számértéke 5, amely a Tóra öt könyvét szimbolizálja. 
72 Vagyis a teremtés csakis azzal a feltétellel marad fenn, ha az Egyiptomból kivonult izraeliták Sziván 

hatodikán elfogadják a Tórát. 
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nap végén] – ֶמה ָהָיה ָהעֹוָלם ָחֵסר – mi hiányzott [még mindig] a világból? – ְמנּוָחה – A 
nyugalom [fogalma]. – ָּבאת ַׁשָּבת ָּבאת ְמנּוָחה – A szombat eljövetelével született meg a 
nyugalom73, –  ָלאָכהָּכְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהְּמ  – [azaz] a mű [ekkor] teljesedett ki és készült el.  

  
ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ  ִהים ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ  ,ַוְיָבֶר ֱא ר ָּבָרא ֱא

 )ג, בבראשית (. ַלֲעׂשֹות

Ekkor megáldotta Isten a hetedik napot és megszentelte, mert ezen 
megnyugodott Isten minden művétől, amelyet teremtett és alkotott. 
(1Mózes 2:3.) 

 A manna révén – ֵּבְרכֹו ַּבָּמן – ...megáldotta… megszentelte… – ַוְיָבֶר ַוְיַקֵּדׁש
szentelte meg. –  ֶַׁשָּכל ְימֹות ַהָּׁשבּוע – A hétköznapokon – יֹוֵרד ָלֶהם ֹעֶמר ַלֻּגְלֹגֶלת ָהָיה  – 
személyenként egy omer-nyi manna hullott az égből, – ּוַבִּׁשִּׁשי ֶלֶחם ִמְׁשֶנה – a hatodik 
napon, pénteken, azonban kétszeres adag.74 – ְוִקְּדׁשֹו ַּבָּמן – A manna révén 
szentelte meg Isten, –  ְא ָיַרד ּבֹו ָמן ּכ ָללֶׁש  – mivel az szombaton egyáltalán nem 
hullott az égből.75 [Ily módon nem kellett szombaton kimenniük mannát gyűjteni.] – 
 Ez a vers már eleve a jövőre utal [azaz az áldás és a – ְוַהִּמְקָרא ָּכתּוב ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד
megszentelés hatása csupán sok-sok évvel később teljesedett be, de már itt, a 
teremtésnél, utal rá az Írás].  

ִהים ַלֲעׂשֹות ַהְּמָלאָכה ֶׁשָהְיָתה  – .amelyet teremtett és alkotott… – ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא
 ,A munkát, amelyet amúgy szombaton kellett volna elvégeznie – ְראּוָיה ַלֲעׂשֹות ַּבַּׁשָּבת
ְּכמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש  – ,a pénteki munka megduplázásával végezte el – ָּכַפל ַוֲעָׂשָאה ַּבִּׁשִּׁשי –
  .ahogyan azt a Brésit rábá midrás76 kifejti – ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה

  
 )ד, בבראשית (. ִהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםְיֹהָוה ֱאְּביֹום ֲעׂשֹות  ,ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם

Ez az ég és a föld teremtésének története, azon a napon, amelyen az 
Örökkévaló Isten a földet és az eget alkotta. (1Mózes 2:4.) 

 a korábban említettekre [utal].77 [”Ez az „Ez] – ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה – .Ez – ֵאֶּלה
'דֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות הּתֹולְ   – az ég és a föld teremtésének 

története, azon a napon, amelyen az Örökkévaló Isten [a földet és az 
eget] alkotta.78 – ְלַלֶּמְד – Ez arra tanít, – ֶׁשֻּכָּלם ִנְבְראּו ְּביֹום ִראׁשֹון – hogy [a 

                                                 
73 A nyugalom szombaton lett „megteremtve”. A teremtés valójában tehát szombaton fejeződött be. 
74 2Mózes 15:16–22. 
75 Uo. 25–26. 
76 11:10. 
77 Az ֵאֶּלה (éle) rendszerint arra utal, ami következik. 
78 Hát nem több mint egy napig tartott a teremtés? 
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teremtett dolgok] mind az első napon lettek megteremtve.79 – ָּדָבר ַאֵחר ְּבִהָּבְרָאם – A 
ְּבָרָאם' ְּבה – :egy másik magyarázata [szó] (böhibárám) ְּבִהָּבְרָאם  – [Az Örökkévaló] a ה 
betűvel teremtette meg őket, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:80 – צּור עֹוָלִמים' ה ְּבָיּה  – „mert 
az Örökkévaló (ָיּה – já) a mi kősziklánk mindörökre,” – ִּבְׁשֵני אֹוִתּיֹות ַהָּללּו ֶׁשל ַהֵּׁשם – 
[amit úgy is lehet magyarázni, hogy] a Névnek ezzel a két betűjével: [jud és hé,] – 
 Itt azt tanítja [a – ְוִלֶּמְד ַּכאן – .két világot teremtett [az Örökkévaló] – ָיַצר ְׁשֵני עֹוָלִמים
Szentírás], –  ֵא"ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ְּבה  – hogy ez a világ a hé betűvel lett megteremtve. 
 hogy a gonoszok alászállnak – ֶׁשֵּיְרדּו ָהְרָׁשִעים ְלַמָּטה – ,Ez azt szimbolizálja – ָרַמז –
majd, – ִלְראֹות ַׁשַחת – hogy meglássák a [pokol] mélységeit, –  ֵא ֹזאת ֶׁשְּסתּוָמה ִמָּכל "ְּכה
 és [csupán] alul – ּוְפתּוָחה ְלַמָּטה – betű, amely minden oldalon zárt ה akár a – ְצָדֶדיהָ 
nyitott – ָלֶרֶדת ֶּדֶר ָׁשם – azok számára, akik onnét szállnak majd alá.  

 Más Rási-kiadásokban [ez még a következőkkel van – ְסָפִרים ֲאֵחִרים –
kiegészítve]: – ָרַמז – ez azt szimbolizálja, –  ֵא ְּפתּוָחה ְלַמָּטה"ְּכמֹו ֶׁשה  – hogy amiképpen 
a ה alul nyitott, –  ַָּכ ָהעֹוָלם ָּפתּוח – azonképpen a világ is nyitott – ַלָּׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה – a 
bűnbánat révén megtérők számára. – ד"ְועֹוָלם ַהָּבא ִנְבָרא ְּביּו  – Az Eljövendő Világ a 
jud betűvel lett megteremtve, – לֹוַמר – ami azt szimbolizálja, – ֶׁשַּצִּדיִקים ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן – 
hogy az [eljövendő] idő igazai – מּוָעִטים ְּכמֹו י' – olyan kevesen [lesznek], mint 
amilyen [aprócska] a ֶׁשִהיא ְקַטָּנה ָּבאֹוִתּיֹות – ,י – amely a legkisebb a betűk között. 

 
א ִהְמִטיר  ,ְוֹכל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִהים ַעל  ָוהְיהֹ ִּכי  ֱא

 )ה, בבראשית (. ָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמהָהָאֶרץ ְוָא

De a mezőnek semmi növénye nem volt még a földön, sem a mezőnek 
füve nem sarjadt még ki, mert az Örökkévaló Isten nem hullatott esőt a 
földre és nem volt ember, aki megmívelje a földet. (1Mózes 2:5.) 

 Valahányszor a – ָּכל ֶטֶרם ֶׁשַּבִּמְקָרא – .nem volt még a földön – ֶטֶרם ִיְהֶיה ָּבָאֶרץ
א הּוא – szó szerepel a Szentírásban (terem) ֶטֶרם  – .”azt jelenti: „még nem – ָלׁשֹון ַעד 
 és – ְוֵאינֹו ִנְפָעל לֹוַמר ִהְטִרים – ”,Nem azt jelenti, hogy „előbb/előzőleg – ְוֵאינֹו ָלׁשֹון קֹוֶדם
nem válhat belőle ige, mondván:81 ִהְטִרים (hitrim), – ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ִהְקִּדים – ami viszont 
lehetséges [az „előbb/előzőleg” jelentésű (קֹוֶדם – kodem) szóval,] mondván: ִהְקִּדים 
(hikdim) [„megelőzött/előrehozott”]. –  ְַוֶזה מֹוִכיח – Ez a vers bizonyíték erre.82 –  ְועֹוד
 ki terem – ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון) a – ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון – És egy másik [bizonyíték erre] – ַאֵחר
tirun)83 vers, – א ִתיְראּון  amely fordításban [így hangzik:] „még mindig nem – ֲעַדִין 
                                                 
79 De mindegyik a maga napján lett „beüzemelve”. Lásd az 1:24-hez írt Rási-kommentárt. 
80 Jesájá 26:4. 
81 Vagyis azáltal, hogy egy nifál (passzív) igealakot ölt. 
82 Azaz a ֶטֶרם (terem) és a קֹוֶדם (kódem) szó közötti különbségre, vagyis arra, hogy jelentésük szerint 

nem felcserélhetők egymással. Ez a vers ugyanis a קֹוֶדם (kódem) szóval teljesen értelmetlen 
lenne. 

83 2Mózes 9:30. 
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féltek.” – ְוַאף ֶזה ְּתָפֵרׁש – Jelen versünket is így kell magyarázni: – א ָהָיה ָּבָאֶרץ  – ֲעַדִין 
Még [egyetlen fa sem] volt a földön, – ְּכֶׁשִּנְגְמָרה ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ַּבִּׁשִּׁשי – amikor a világ 
teremtése befejeződött pénteken –  ֶֹדם ֶׁשִּנְבָרא ָאָדםקו  – az ember megteremtése előtt. 

 – .sem a mezőnek füve nem sarjadt még ki – ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח
א ָצַמח ֶׁשָּכתּוב' ּוַבג – .nem sarjadt még ki [Sem semmilyen növény] – ֲעַדִין   – [Azt, 
hogy] a harmadik nappal [kapcsolatban] az áll [a Szentírásban,84 hogy] – ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ 
– „Hozzon a föld sarjat,”85 – א ָיְצאּו  – [úgy kell értelmezni, hogy] nem bújtak ki [a 
földből], – ֶאָּלא ַעל ֶּפַתח ַהַּקְרַקע ָעְמדּו – hanem ottmaradtak a föld színén86 – ַעד יֹום ו'  – 
hatodik napig [amikor az Örökkévaló megteremtette az embert]. 

א ִהְמִטיר ּוַמאי  – .mert [az Örökkévaló Isten] nem hullatott esőt – ִּכי 
א ִהְמִטיר – ,És mi volt az oka annak – ַטֲעָמא  – hogy [az Örökkévaló] „nem hullatott 
esőt”? –  ֶאת ָהֲאָדָמהְלִפי ֶׁשָאָדם ַאִין ַלֲעבֹוד  – Mert „nem volt ember, aki megmívelje a 
földet,” – ְוֵאין ַמִּכיר ְּבטֹוָבָתן ֶׁשל ְּגָׁשִמים – és nem volt senki, aki értékelje az esőt. – 
 Amikor megjelent az ember és felismerte, hogy [az – ּוְכֶׁשָּבא ָאָדם ְוָיַדע ֶׁשֵהם צֹוֶר ָלעֹוָלם
eső] szükséges a világ számára, – ִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ְוָיְרדּו – fohászkodott érte és az 
aláhullott [az égből],– ְוָצְמחּו ָהִאיָלנֹות ְוַהְּדָׁשִאים – és a fák és a [többi] növény kisarjadt 
a földből. 

ִהים' ה ֱא  – az Örökkévaló (Ádonáj) Isten (Elohim).87 – ִהים' ה הּוא ְׁשמֹו ֱא  
– Ádonáj a neve. Az Elohim [elnevezés] pedig [arra utal], –  ֶׁשהּוא ַׁשִּליט ְוׁשֹוֵפט ַעל ָּכל
ְוֵכן ֵּפרּוש ֶזה ְּבָכל ָמקֹום ְלִפי  – hogy Ő az Uralkodó és a Bíró mindenek felett.88 – ָהעֹוָלם
ִהים' ה – Ez az egyszerű magyarázat mindenhol:89 – ְפׁשּוטוֹ  ֶׁשהּוא ֱא  – Ádonáj, Aki 
Elohim [azaz Uralkodó és Bíró]. 

 
 )ו, בבראשית (. ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמהְוִהְׁשָקה  ,ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ

De köd szállott fel a földről és megáztatta az egész föld színét. (1Mózes 
2:6.) 

הְוֵאד ַיֲעלֶ   – De köd szállott fel. – ְלִעְנַין ְּבִרָּיתֹו ֶׁשל ָאָדם – Az ember 
megteremtése céljából – ֶהֱעָלה ַהְּתהֹום – hozta fel a mélység [vizeit az Örökkévaló] – 
 hogy – ִלְׁשרֹות ֶהָעָפר ְוִנְבָרא ָאָדם – ,és nedvesítette meg a felhőket – ְוִהְׁשָקה ָהֲעָנִנים
átitassa [vízzel] a földet és hogy embert teremtsen, – ְּכַגָּבל ֶזה – akárcsak a [tészta] 
dagasztó, – ֶׁשּנֹוֵתן ַמִים – aki vizet ad [a liszthez], – ְוַאַחר ָּכ ָלׁש ֶאת ָהִעָּסה – majd 

                                                 
84 1Mózes 1:12. 
85 Ami ellentmondani látszik annak a ténynek, hogy semmilyen növényzet sem volt még az ember 

megteremtését megelőzően. 
86 Azaz tulajdonképpen valamivel a talaj felszíne alatt. 
87 Mi a különbség a ֲאֹדָני (Ádonáj) és az ִהים  ?között (Elohim) ֱא
88 Az ִהיםֱא  (Elohim) egy deskriptív (leíró) kifejezés, és nem az Ő tényleges Neve. 
89 Vagyis mindenhol, ahol a Szentírásban a ִהים ֲאֹדָני ֱא  (Hásém Elohim) kifejezés szerepel. 
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dagasztani kezdi a tésztát. – ַאף ַּכאן ְוִהְׁשָקה – Itt is [az történt, hogy az Örökkévaló 
először] „megnedvesítette” [a földet], – ְוַאַחר ָּכ ַוִּייֶצר – majd ezt követően 
„megteremtette” [az embert]. 

 
ִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים ְיֹהָוהַוִּייֶצר  ם ְלֶנֶפׁש ַוְיִהי ָהָאדָ  ,ֱא
 )ז, בבראשית (. ַחָּיה

És megalkotta az Örökkévaló Isten az embert a föld porából és az élet 
leheletét lehelte orrába; és az ember élőlénnyé lett. (1Mózes 2:7.) 

 két [dal-י két (vájicer) ַוִּייֶצר A] – ְׁשֵּתי ְיִצירֹות – .megalkotta – ַוִּייֶצר
teremtményre [utal]. – ְיִציָרה ָלעֹוָלם ַהֶּזה – Egy teremtményt [alkotott] erre a világra, – 
 egy teremtményt pedig [arra az időre], amikor a halottak – ִויִציָרה ִלְתִחַּית ַהֵּמִתים
feltámadnak. – ֲאָבל ַּבְבֵהָמה ֶׁשֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ַלִּדין – Az állatokkal kapcsolatban azonban, 
amelyek nem fognak megítéltetni,90 – ן"א ִנְכַּתב ִּביִציָרָתּה ְׁשֵני יּוִדי  – nem szerepel két 
 91.[szóban (vájicer) ַוִּייֶצר a] י

 A világ – ָצַבר ֲעָפרֹו ִמָּכל ָהֲאָדָמה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות – .a föld porából – ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה
minden sarkából gyűjtött hozzá port, – ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּימּות – hogy bárhol is haljon meg 
[az ember], – ָׁשם ְּתֵהא קֹוַלְטּתֹו ִלְקבּוָרה – [a föld mindenhol] magába fogadja 
belétemetett [holttestét]. – ָּדָבר ַאֵחר – [A (ִמן ָהֲאָדָמה – min háádámá)] egy másik 
magyarázata: – ָנַטל ֲעָפרֹו ִמָּמקֹום – Arról a helyről vette a port, –  ֶֹׁשֶּנֱאַמר ּבו – amelyről 
az áll [a Szentírásban]: – ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִלי – „Földből oltárt készíts nekem.”92 – 
 hogy – ְויּוַכל ַלֲעמֹוד – ,Legyen az engesztelés számára – ַהְלַואי ְּתֵהא לֹו ֲאָדָמה ַּכָּפָרה
életben maradjon. 

 A – ֲעָׂשאֹו ִמן ָהֶעְליֹוִנים – .és [az élet leheletét] lehelte orrába – ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו
menny anyagából – ּוִמן ַהַּתְחּתֹוִנים – és föld anyagából alkotta meg. –  ּתֹוִניםּגוף ִמן ַהַּתְח  
– A teste a föld anyagából [lett megalkotva] – ּוְנָׁשָמה ִמן ָהֶעְליֹוִנים – a lelke pedig a 
menny anyagából. – ְלִפי ֶׁשְּביֹום ִראׁשֹון – [Ez azért történt így,] mert az első napon – 
ַּבֵּׁשִני ָּבָרא  – .az eget és a földet teremtette meg [az Örökkévaló] – ִנְבְראּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
 – .A második napon teremtett egy boltozatot az egek számára – ָרִקיַע ָלֶעְליֹוִנים
 A harmadik napon láthatóvá vált a szárazföld a – ַּבְּׁשִליִׁשי ֵּתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ַלַּתְחּתֹוִנים
földön. –  אֹורֹות ָלֶעְליֹוִניםָּבְרִביִעי ָּבָרא ְמ  – A negyedik napon égitesteket teremtett az 
egek számára. – ַּבֲחִמיִׁשי – Az ötödik napon – ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ַלַּתְחּתֹוִנים – „Nyüzsögjenek 
a vizek [élő lények sokaságától]” a föld számára.93 – ֻהְזַקק ַּבִּׁשִּׁשי – A hatodik napon 
[ezért] szükséges volt, – ְלִהָּבְראֹות ּבֹו ֵמֶעְליֹוִנים ּוִמַּתְחּתֹוִנים – hogy [valami olyasmit] 
teremtsen, ami [egyszerre] volt égi és földi anyagból. – ְוִאם ַלאו – Ha nem így történt 

                                                 
90 Ezért nincs is érdekeltségük az eljövendő világban. 
91 19. vers. 
92 2Mózes 20:24. 
93 Eddig a pontig egyensúly volt a földi és az égi teremtések között. 
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volna,94 – ֵיׁש ִקְנָאה ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית – akkor féltékenység honolna a teremtésben, – 
ִּבְבִריַאת  – mivel ezek túlsúlyba kerülnének azokkal szemben – ֶׁשִּיְהיּו ֵאּלּו ַרִּבים ַעל ֵאּלּו
 .egy napnyi teremtéssel – יֹום ֶאָחד

 Az állatokat is élő – ַאף ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ִנְקְראּו ֶנֶפׁש ַחָּיה – élőlénnyé.95 – ְלֶנֶפׁש ַחָּיה
lelkeknek nevezik, – ַא זֹו ֶׁשל ָאָדם ַחָּיה ֶׁשְּבֻכָּלן – ám az ember lelke a legelevenebb, – 
 .mert neki még értelem és beszéd[képesség] is adatott – ֶׁשִּנּתֹוַסף ּבֹו ֵּדָעה ְוִדּבּור

 
ִהים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ְיֹהָוהַוִּיַּטע   )ח, בבראשית (. ם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצרַוָּיׂשֶ  ,ֱא

És az Örökkévaló Isten kertet ültetett napkeleten Édenben és 
odahelyezte az embert, akit alkotott. (1Mózes 2:8.) 

 Édentől keletre ültette a – ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֵעֶדן ָנַטע ֶאת ַהַּגן – ...napkeleten… – ִמֶּקֶדם
Kertet. – ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר ַוִּיְבָרא ְוגֹוֵמר ֶאת ָהָאָדם ְוגֹוֵמר, ְוִאם ֹּתאַמר  – Esetleg közbevetheted, 
hogy hiszen már olvastuk:96 „És teremtette Isten az embert...” [akkor hát miért 
hangzik el újra az előző mondatban az ember teremtésének története]? – ָרִאיִתי – [A 
választ arra alapozom, amit] láttam – ִּבְבַרְיָתא ֶׁשל ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי – 
Eliezer rabbi, Joszé Háglili rabbi fiának brájtájában. – ִׁשים ִמּדֹות ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוְׁשַּתִים ִמְׁש

תִנְדֶרׁשֶ   – A Tórát harminckét elv alapján értelmezik, – ְוזֹו ַאַחת ֵמֶהן – és a következő 
egyike ezeknek: – ְּכָלל ֶׁשְּלַאֲחָריו ַמֲעֶׂשה – Gyűjtőfogalom, amely egy általános érvényű 
állítást követ, – הּוא ְּפָרטֹו ֶׁשל ִראׁשֹון – az ennek a megelőző [állításnak] a részletes 
számbavétele. [Azaz amikor a Tóra általánosságban beszél egy témáról, majd 
konkrét történésekről tudósít, akkor ez utóbbiak nem egy új témát vezetnek be, 
hanem inkább tisztázzák és részletezik az előző általánosságban felvetett témát.] – 

ִּיְבָרא ֶאת ָהָאָדם ֶזהּו ְּכָללוַ   – [Tehát] a „Megteremtette az embert” az általános állítás, – 
ְוָסַתם  – ,amely homályban hagyja azt, hogy miből lett teremtve – ָסַתם ְּבִריָאתֹו ֵמֵהיָכן
ָחַזר ּוֵפַרׁש  – .amiképpen azt is homályba burkolja, hogy mi is történt vele – ַמֲעָׂשיו

ִהים ְוגֹוֵמר' ַוִּייֶצר ה ֱא  – A szöveg ezt követően ismétel és tisztáz: „Isten megalkotta az 
embert...”, – ַוַּיְצַמח לֹו ַּגן ֵעֶדן – és Éden Kertjében növényeket hajtatott neki, –  ַוַּיִּניֵחהּו
 és mély álmot – ַוַּיֵּפל ָעָליו ַּתְרֵדָמה – ,”És Éden Kertjébe helyezte őt„ – ְּבַגן ֵעֶדן
bocsátott rá. – ַהּׁשֹוֵמַע ָסבּור – Aki ezt hallja, azt gondolhatja, – ֶׁשהּוא ַמֲעֶׂשה ַאֵחר – 
hogy ez egy másik történet, – ְוֵאינֹו ֶאָּלא ְּפָרטֹו ֶׁשל ִראׁשֹון – holott valójában ez az előző 
részletezése. – ְוֵכן ֵאֶצל ַהְּבֵהָמה – Ugyanez igaz az állatokra is. – ָחַזר ְוָכַתב – Ismételten 
ez áll:97 – ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה' ַוִּיֶצר ה  – „És megalkotta az Örökkévaló Isten a 
földből a mező minden vadját”, [noha egyszer már szerepelt, hogy: „És Isten 

                                                 
94 És a pénteki teremtés csak a föld számára vagy csak az ég számára történt volna. 
95 Szó szerint élő lélekké. 
96 1Mózes 1:27. 
97 Uo. 2:19. 
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megteremtette a szárazföldi vadat…, meg a barmot…”.98] – ְּכֵדי ְלָפֵרׁש – [Ez újfent 
elismétlésre kerül, azért hogy] érthetővé tegye [a vers folytatását]: – ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם – 
„és elhozta az emberhez, – ִלְקרֹות ֵׁשם – hogy az elnevezze őket”, – ּוְלַלֵּמד ַעל ָהעֹופֹות – 
és megtanítandó a madarakkal kapcsolatban, – ֶׁשִּנְבְראּו ִמן ָהְרָקק – hogy azok [nem a 
földből, hanem] a mocsárból lettek megteremtve.  

  
ִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטוֹ  ְיֹהָוהַוַּיְצַמח  ָּגן ְוֵעץ ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹו הַ  ,ב ְלַמֲאָכלֱא

 )ט, בבראשית (. ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע

És növesztett az Örökkévaló Isten a földből mindenféle fát, a szemnek 
kedveset és táplálékul jót; az élet fája ott volt a kert közepén, valamint a 
jó és a rossz tudásának fája is. (1Mózes 2:9.) 

 .Ez a vers a Kertről beszél – ְלִעְנַין ַהָּגן ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר – .növesztett – ַוַּיְצַמח
 .a kert közepén [:Jelentése] – ְּבֶאְמַצע ַהָּגן – a kert közepén.99 – ְּבתֹו ַהָּגן
 

  )י, בראשית ב(. ם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשיםּוִמּׁשָ  ,ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן

Édenből pedig folyó áradt ki, hogy öntözze a kertet; onnan pedig 
szétvált és négy ágra szakadt. (1Mózes 2:10.) 

 
 )יא, בבראשית (. ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהבהּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ  ,ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון

Az egyiknek neve Pisón, ez körüljárja Havila egész országát, ahol az 
arany van. (1Mózes 2:11.) 

ְוַעל ֵׁשם  – .Ez a Nílus, Egyiptom folyója – הּוא ִנילּוס ְנַהר ִמְצַרִים – .Pisón – ִּפיׁשֹון
 és kiönt, hogy – ְועֹוִלין ּוַמְׁשִקין ֶאת ָהָאֶרץ – Mivel áldott100 a vize – ֶׁשֵּמיָמיו ִמְתָּבְרִכין
öntözze a földet, – ִנְקָרא ִּפיׁשֹון – [ezért] nevezik Pisónnak, –  ְֹּכמו – [amely szónak 
ugyanaz a gyöke,] mint [az ּוָפׁשּו (ufásu) szónak] – ּוָפׁשּו ָּפָרָׁשיו – az (ּוָפׁשּו ָּפָרָׁשיו – 
ufásu párásáv) [„lovasai előretörnek”]101 [szövegrészben]. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy másik 
magyarázat: – ִּפיׁשֹון – [Azért nevezik] Pisónnak, – ֶׁשהּוא ְמַגֵּדל ִּפְׁשָּתן – mert növeszti a 
lent [ִּפְׁשָּתן – piston], – ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ִמְצַרִים – amint írva van Egyiptomot illetően: – 
 Szégyent vallanak a len megmunkálói.”102„ – ּובֹוׁשּו עֹוְבֵדי ִפְׁשִּתים

 
  )יב, בראשית ב(. ָׁשם ַהְּבֹדַלח ְוֶאֶבן ַהֹּׁשַהם ,ּוזֲַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב

                                                 
98 Uo. 1:25. 
 ”.jelentheti azt is, hogy „között” és azt is, hogy „a közepén (bötoch) ְּבתֹו 99
100 Azaz bő folyású. 
101 Chávákuk 1:8. 
102 Jesájá 19:9. 
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És annak az országnak aranya jó; ott van a bedellium és az ónixkő is. 
(1Mózes 2:12.) 

 
 )יג, בבראשית (. ַהּסֹוֵבב ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ּכּוׁשהּוא  ,ם ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני ִּגיחֹוןְוׁשֵ 

A második folyó neve Gichón, ez körüljárja Etiópia egész országát. 
(1Mózes 2:13.) 

 – ,mert árad és zúg [,Azért nevezik így] – ֶׁשָהָיה הֹוֵל ְוהֹוֶמה – .Gichón – ִּגיחֹון
 [a (jigách – ִיַּגח) a] Akár – ְּכמֹו ְוִכי ִיַּגח – .és a zúgása roppant erős – ְוֶהְמָיתֹו ְּגדֹוָלה ְמֹאד
„Ha egy ökör felöklel”103 [szövegrészben], – ֶׁשְּמַנֵּגַח ְוהֹוֵל ְוהֹוֶמה – mert öklel és 
tovább zúg.104 

 
 )יד, בבראשית (. ַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרתהּוא ַהֹהֵל ִקְדַמת ַאּׁשּור וְ  ,ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל

A harmadik folyó neve Chidekel, ez Asszíriától keletre folyik. A negyedik 
folyó pedig az Eufrátesz. (1Mózes 2:14.) 

 – ַחִּדין ְוַקִּלין – mert a vize [,Azért nevezik így] – ֶׁשֵּמיָמיו – .Chidekel – ִחֶּדֶקל
tiszta és könnyű.105 

 mert a vize [,Azért nevezik így] – ֶׁשֵּמיָמיו ָּפִרין ְוָרִבין – .Eufrátesz – ְּפָרת
szaporodik és sokasodik,106 – ּוַמְבִרין ֶאת ָהָאָדם – és gyógyerejű az ember számára. 

א ָהיּו – .Etiópia… Asszíria – ּכּוׁש ְוַאּׁשּור  Etiópia és Asszíria mint] – ֲעַדִין 
országok] nem léteztek még, – ְוָכַתב ַהִּמְקָרא – a Szentírás csupán arra alapozva 
használja [ezeket a neveket], – ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיד – [hogy] a jövőben [így fogják nevezni 
őket]. 

 Asszíria keleti [Azaz] – ְלִמְזָרָחּה ֶׁשל ַאּׁשּור – .Asszíriától keletre – ִקְדַמת ַאּׁשּור
oldalán. 

 Ez a legfontosabb az összes [folyó] – ֶהָחׁשּוב ַעל ֻּכָּלם – .az Eufrátesz – הּוא ְפָרת
közül, – ַהִּנְזָּכר – [mert a Szentírás] együtt említi [a nevét] –  ָרֵאלַעל ֵׁשם ֶאֶרץ ִיְׂש  – Erec 
Jiszráél nevével.107 

 
ִהים ֶאת ָהָאָדם ְיֹהָוהַוִּיַּקח   )טו, בבראשית (. ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ,ֱא

                                                 
103 2Mózes 21:28. 
104 A ִּגיחֹון (gichón) név a ָנַגח „öklel” gyökből származik. Ez utal a folyó nagy erejű sodrására – 

„öklelésére” – , amely harsogó zúgását okozza. 
105 A ִחֶּדֶקל (chidekel) név a ַחד (chád) és a ַקל (kál) szavak összevonásából ered. 
106 A vízmennyiség eső nélkül is növekszik. 
107 Amint írva van később (15:18.): „Magzatodnak adtam ezt az országot, Egyiptom folyójától a nagy 

folyóig, az Eufrátesz folyóig.” 
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És vette az Örökkévaló Isten az embert és odahelyezte az Éden kertjébe, 
hogy azt mívelje és őrizze. (1Mózes 2:15.) 

ִּיַּקחוַ   – És vette.108 – ְלָקחֹו ִּבְדָבִרים ָנִאים – Kedves szavakkal „vette” őt, –  ּוִפָּתהּו
 .és rávette, hogy lépjen be [a kertbe] – ִלָּכֵנס

 
ִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר   )טז, בראשית ב(. ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ָאֹכל ֹּתאֵכל ,ַוְיַצו ְיֹהָוה ֱא

És megparancsolta az Örökkévaló Isten az embernek, mondván: „A kert 
minden fájáról szabadon ehetel. (1Mózes 2:16.) 

 
א ֹתאַכל ִמֶּמּנּו   )יז, בראשית ב(. ִּכי ְּביֹום ֲאָכְל ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות ,ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע 

De a jó és a rossz tudásának fájáról ne egyél, mert azon a napon, 
amelyen belőle eszel, meg fogsz halni!” (1Mózes 2:17.) 

 
א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדוֹ  ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר  ִהים   )יח, בבראשית (. ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדוֹ  ,ֱא

És mondta az Örökkévaló Isten: „Nem jó, hogy az ember egyedül 
legyen, alkotok neki hozzá való segítőtársat!” (1Mózes 2:18.) 

א טֹוב ֱהיֹות ְוגֹוֵמר  – Nem jó, stb.109 – א ֹיאְמרּו  Hogy [az eretnek nézeteket – ֶׁש
vallók] ne állíthassák, – ְׁשֵּתי ְרׁשּויֹות ֵהן – hogy két hatalom létezik: –  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ֶעְליֹוִנים ְוֵאין לֹו זּוגָיִחיד ּבָ   – az Örökkévaló a magasságokban egyedülálló és nincs 
párja, – ְוֶזה ַּבַּתְחּתֹוִנים ְוֵאין לֹו זּוג – és ennek [ti. az embernek] itt lent sincs párja. 

 Ha [a férfi] méltónak – ָזָכה ֵעֶזר – hozzá való segítőtársat.110 – ֵעֶזר ְּכֶנְגדוֹ 
[bizonyul], akkor [az asszony] segítőtársa [lesz], – א ָזָכה  – ha viszont nem [bizonyul] 
méltónak, – ְּכֶנְגּדֹו ְלִהָּלֵחם – akkor [az asszony] szembehelyezkedik vele, hogy 
megküzdjön vele. 

 
ִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ַחַּית ַהּׂשָ  ְיֹהָוהַוִּיֶצר  ֶדה ְוֵאת ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ֱא

 )יט, בבראשית (. ָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמוֹ ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו הָ  ,ִּיְקָרא לוֹ 

                                                 
108 A ִקיָחה (kichá) – „vevés” – ige, amikor egy emberre vagy több emberre vonatkoztatva használja a 

Szentírás, rendszerint nem szó szerint, hanem mentális, spirituális aspektusában értendő, azaz 
tulajdonképpen „meggyőzésnek” fordítandó. 

109 Nem az áll itt, hogy ְלָאָדם א טֹוב  (lo tov löádám) – „Nem jó az embernek,” hanem az, hogy 
„Nem jó, hogy az ember,” stb., arra utalva ezzel, hogy a teremtés számára nem jó az, hogy az 
ember egyedül legyen. 

110 Az ֵעֶזר (ézer) – „segítőtárs” – és a  ְֹּכֶנְגדו (könegdo) – szó szerint „vele szemben” – egymásnak 
ellentmondani látszanak. 
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És megalkotta az Örökkévaló Isten a földből a mező minden vadját és az 
ég minden madarát és elhozta az emberhez, hogy lássa, minek nevezi 
őket, és bárminek nevezi az ember mindegyik élő lényt, az legyen a 
neve. (1Mózes 2:19.) 

ִהיא  – .És megalkotta [az Örökkévaló Isten] a földből – ַוִּיֶצר ִמן ָהֲאָדָמה
 – ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה – ”,Ez az „alkotás” ugyanaz, mint az a „teremtés – ְיִציָרה ִהיא ֲעִׂשָּיה
amelyről fentebb volt szó: – ִהים ֶאת ַחַּית ָהָאֶרץ ְוגֹוֵמר  És Isten megteremtette„ – ַוַּיַעׂש ֱא
a szárazföldi vadat, stb.”111 – ֶאָּלא ָּבא ּוֵפַרׁש – Itt ugyanakkor magyarázatot kapunk 
arra, – ֹות ִנְבְראּו ִמן ָהְרָקקֶׁשָהעֹופ  – hogy a szárnyasok a mocsarakból112 lettek 
megteremtve. – ְועֹוד ִלֶּמְד ַּכאן – És még azt is megtanítja [ez a vers], –  ֶׁשִּבְׁשַעת ְיִציָרתֹו
ל ָהָאָדםֱהִביָאם אֶ  – ,hogy rögtön azon a napon, amelyen megteremtettek – ִמָּיד ּבֹו ַבּיֹום  
– [az Örökkévaló] odahozta őket az ember elé, – ִלְקרֹות ָלֶהם ֵׁשם – hogy [az] elnevezze 
őket. – ּוְבִדְבֵרי ַאָּגָדה – Az Ágádá szerint113 –  ְֹיִציָרה זו – a (ְיִציָרה – jöcirá) szó itt –  ְלׁשֹון
 – ָתצּור) akárcsak [a – ְּכמֹו ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר – ,uralást és alávetést jelent – ִרּדּוי ְוִכּבּוׁש
tácur) szó] a „Midőn hosszú ostrom alatt tartasz egy várost”114 [szövegrészben]. – 
 [A szó itt ennek megfelelően így fordítandó: az Örökkévaló] – ֶׁשְּכָבָׁשן ַּתַחת ָידֹו ֶׁשל ָאָדם
az ember uralma alá vetette őket.115 

 és bárminek nevezi az ember – ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה ְוגֹוֵמר
mindegyik élő lényt, stb.116 – ָסְרֵסהּו ּוָפְרֵׁשהּו – [A mondat szórendjét] meg kell 
változtatni és a következőképpen magyarázni: –  ֶר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֵׁשםָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאׁש  – 
Minden élőlény, amely nevet kapott Ádámtól, – הּוא ְׁשמֹו ְלעֹוָלם – örökre viselni fogja 
azt a nevet. 

 
א מָ  ,ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָצא ֵעֶזר ּוְלָאָדם 

ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִּייָׁשן ְיֹהָוהַוַּיֵּפל . ּדוֹ ְּכֶנגְ  . ִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנהַוִּיַּקח ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו וַ  ,ֱא
 )כא-כ, בבראשית (

És az ember nevet adott minden baromnak, az ég minden madarának és 
a mező minden vadjának; de az ember nem talált magához való 
segítőtársat. És az Örökkévaló Isten mély álmot bocsátott az emberre, 
aki elaludt; ekkor kivett bordáiból egyet, és húst zárt helyébe. (1Mózes 
2:20-21.) 

                                                 
111 1:25. 
112 Amelyek a víz és a föld keverékei. 
113 Midrás Brésit rábá 17:4. 
114 5Mózes 20:19. 
115 Vagyis azáltal, hogy az Örökkévaló odahozta az állatokat az ember elé, hogy az elnevezze őket, az 

ember uralma alá rendelte őket. 
116 A mondat szórendje alapján azt hihetnők, hogy ֶנֶפׁש ַחָּיה (nefes chájá)-nak nevezte őket, holott 

természetesen szó sincs ilyesmiről. 
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א ָמָצא ֵעֶזר  de az ember nem talált magához való… – ּוְלָאָדם 
segítőtársat. – ִהים ַּתְרֵּדָמה' ַוַּיֵּפל ה ֱא  – És az Örökkévaló Isten mély álmot 
bocsátott... [Az asszony megteremtése miért közvetlenül az után következik, hogy 
Ádám nevet ad az állatoknak?] – ְּכֶׁשֱהִביָאן – Amikor [Isten] elé vezette azokat (az 
állatokat), –  ִיָאן ְלָפָניו ָּכל ִמין ּוִמין ָזָכר ּוְנֵקָבהֱהב  – minden fajból egy hímet és egy 
nőstényt hozott. – ָאַמר ְלֻכָּלם ֵיׁש ֶּבן זּוג – [Ádám] azt mondta: Mindnyájuknak van 
társa, – ְוִלי ֵאין ֶּבן זּוג – nekem azonban nincs társam; – ִמָּיד ַוַּיֵּפל – [majd] közvetlenül 
[ez olvasható]: „Isten mély álmot bocsátott [az emberre]…” [és megteremtette Évát].  

ְּכמֹו ּוְלֶצַלע  – ,Szó szerint az oldalaiból – ִמִּסְטָריו – ...bordáiból… – ִמַּצְלעֹוָתיו
 Ez – ֶזה ֶׁשָאְמרּו – ”.mint [a következő versben]:117 „És a hajlék másik oldala – ַהִּמְׁשָּכן
[egybevág azzal], amit [bölcseink] mondtak:118 – ְׁשֵני ַפְרצּוִפים ִנְבְראּו – hogy eredetileg 
két arccal lett megteremtve [az ember]. [A férfit és nőt egynek teremtette Isten, és a 
nő megteremtése csupán a két oldal különválasztását jelentette.]  

  .A vágás helyét – ְמקֹום ַהֲחָת – ...zárt… – ַוִּיְסֹּגר
א ִיְרֶאה ֲחִתיַכת ַהָּבָׂשר – ...és ő elaludt… ekkor [Isten] kivett… – ַוִּייָׁשן ַוִּיַּקח  ֶׁש

– Hogy [a férfi] ne lássa azt a húsdarabot, – ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבֵראת – amelyből az asszony 
megteremtetett, – ְוִתְתַּבֶּזה ָעָליו – nehogy visszataszítóvá váljék számára [az asszony].  

  
ִהים ֶאת ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ְיֹהָוהַוִּיֶבן   )כב, בבראשית (. ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם ,ֱא

És az Örökkévaló Isten asszonnyá alakította a bordát, melyet az 
emberből kivett és odavitte az emberhez. (1Mózes 2:22.) 

 ,mint egy épület [,Az asszony olyan] – ְּכִבְנָין ְרָחָבה ִמְּלַמָּטה – alakította.119 – ַוִּיֶבן
amely az alján széles, – ּוְקָצָרה ִמְלַמְעָלה – a tetején pedig elkeskenyedik, –  ְלַקֵּבל ֶאת
 [,Éppen olyan] – ְּכאֹוָצר ֶׁשל ִחִּטים – .hogy képes legyen kihordani a gyermekét – ַהָּוָלד
akár egy gabonasiló, – ֶׁשהּוא ָרָחב ִמְּלַמָּטה – amely az alján széles, – ְוָקָצר ִמְלַמְעָלה – a 
tetején pedig elkeskenyedik, –  ַא י ְכִּביד ַמָּׂשאוֹ ֶׁש  – hogy a súlya ne terhelődjék rá –  ַעל
 a falaira.120 – ִקירֹוָתיו

 – .asszonnyá alakította a bordát [Az Örökkévaló] – ַוִּיֶבן ֶאת ַהֵּצָלע ְלִאָּׁשה
 – ְּכמוֹ  – ,hogy az asszonnyá váljék [,Azaz úgy alakította a bordát] – ִלְהיֹות ִאָּׁשה
akárcsak [a ְלֵאפֹוד (löéfod) szó] – ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִּגְדעֹון ְלֵאפֹוד – az „és Gidon éfódot csinált 
abból”121 [szövegrészben], – ִלְהיֹות ֵאפֹוד – [ahol szintén arról van szó, hogy úgy 
alakította az aranyat,] hogy éfód váljék belőle. 

                                                 
117 2Mózes 26:20. 
118 1Mózes, az 1:27-tel kapcsolatban. 
119 Szó szerint „építette”. Miért az építeni kifejezést alkalmazza a Szentírás az asszonyra 

vonatkozóan? 
120 Bráchot 61a. 
121 Bírák 8:27. 
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. ה ִּכי ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ֹּזאתְלֹזאת ִיָּקֵרא ִאּׁשָ  ,ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם ֹזאת

 )כג, בבראשית (

És az ember így szólt: „ez immár csont az én csontjaimból és hús az én 
húsomból, azért neveztessék némbernek, mert az emberből vétetett.” 
(1Mózes 2:23.) 

 hogy Ádám – ֶׁשָּבא ָאָדם – ,Ez azt tanítja – ְמַלֵּמד – .ez immár – ֹזאת ַהַּפַעם
megpróbált párt találni magának – ַעל ָּכל ְּבֵהָמה ְוַחָּיה – az állatok között, –  א ִנְתָקְרָרה ְו
ָּוהַעד ֶׁשָּבא ַעל חַ  – ,de nem volt elégedett velük – ַדְעּתוֹ   – mígnem aztán rátalált Évára. 

 azért neveztessék némbernek, mert az – ְלֹזאת ִיָּקֵרא ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש ְוגֹוֵמר
emberből vétetett.122 – ָלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון – [Az ִאיׁש (is) és az ִאָּׁשה (isá) szavaknak] 
közös a gyöke. – ִמַּכאן – Ebből [következtetünk arra], – ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש – 
hogy a világ a Szent Nyelv szavaival teremtetett. 

 
  )כד, בבראשית (. ְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחדְוָדַבק ְּבאִ  ,ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ 

Ezért a férfi elhagyja atyját és anyját és ragaszkodik feleségéhez és egy 
testté lesznek. (1Mózes 2:24.) 

 Az Isteni – רּוַח ַהֹּקֶדׁש אֹוֶמֶרת ֵּכן – .Ezért a férfi elhagyja – ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש
Szellem mondja ezt, –  ֶַלֱאסֹור ַעל ְּבֵני ֹנח – megtiltva „Noé fiainak” – ֶאת ָהֲעָריֹות – a 
tiltott házastársi viszonyokat.123 

 A gyermek mindkét [szülő – ַהָּוָלד נֹוָצר ַעל ְיֵדי ְׁשֵניֶהם – .egy testté – ְלָבָׂשר ֶאָחד
közreműködésével] alakul ki, – ְוָׁשם ַנֲעֶׂשה ְּבָׂשָרם ֶאָחד – ily módon egyesülnek „egy 
testté”. 

 
א ִיְתֹּבָׁשׁשּו ,ִאְׁשּתוֹ ּוִּמים ָהָאָדם וְ ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲער   )כה, בבראשית (. ְו

És mindketten, az ember és felesége, mezítelenek voltak, és nem 
szégyellték magukat. (1Mózes 2:25.) 

א ִיְתּבֹוָׁשׁשּו א ָהיּו יֹוְדִעים ֶּדֶר ְצנִ  – .és nem szégyellték magukat – ְו יעּותֶׁש  – 
Nem ismerték a szemérmességet, – ְלַהְבִחין ֵּבין טֹוב ְלָרע – hogy különbséget tudtak 
volna tenni jó és rossz között.124 – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְּתָנה בֹו ֵּדָעה – Jóllehet [Ádámnak] 
megadatott a bölcsesség, – ִלְקרֹות ֵׁשמֹות – hogy [a teremtményeket] elnevezze, –  א

                                                 
122 Miért nevezték ִאָּׁשה (isá)-nak. 
123 Az ָאִביו (áviv) reprezentálja a szövegben az apai oldali (pl. az apa lánytestvérével, stb. folytatott) 

tiltott kapcsolatokat, az  ִּמוֹ א  (imo) pedig az anyai oldali (pl. az anya lánytestvérével, stb. folytatott) 
tiltott kapcsolatokat. 

124 Ekkor még nem volt hajlamuk a rosszra, és így nem is volt semmi, ami miatt szégyenkezniük kellett 
volna. 
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 – ַעד ָאְכלֹו ִמן ָהֵעץ – ,mégsem volt még átitatódva a rossz ösztönnel – ִנַּתן ּבֹו ֵיֶצר ָהָרע
míg nem evett a fa [gyümölcséből], – ְוִנְכַנס ּבֹו ֵיֶצר ָהָרע – amikor is beléköltözött a 
rossz ösztön, – ְוָיַדע ַמה ֵּבין טֹוב ְלָרע – és már képes volt különbséget tenni jó és rossz 
között. 

 
ִהים ְיֹהָוהְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ַוֹּיאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר  ,ֱא

ִהים  )א, גבראשית (. א ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן ֱא

A kígyó pedig ravaszabb volt a mező minden vadjánál, amelyet az 
Örökkévaló Isten alkotott, és így szólt az asszonyhoz: „Valóban azt 
mondta Isten, hogy ne egyetek a kertnek egy fájáról sem?” (1Mózes 3:1.)  

ה ְלַכאןַמה ִעְנָין זֶ  – .A kígyó pedig ravaszabb volt – ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום  – Miért 
lett beillesztve ide ez az epizód [vagyis miért lett hozzákapcsolva az előző 
versekhez]? – ָהָיה לֹו ִלְסמֹו – [A következő versnek] kellett volna inkább követnie [az 
előzőeket]: –  ַֹוַּיַעׂש ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתו – „És csinált az Örökkévaló Isten az embernek és 
feleségének – ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּביֵׁשם – állatbőr-köntösöket és felöltöztette őket.”125 –  ֶאָּלא
 ,mi volt az oka – ֵמֵאיזֹו ֵעָצה ָקַפץ ַהָּנָחׁש ֲעֵליֶהם – ,azonban megtanítja [A vers] – ְלַלֶּמְד

hogy a kígyó „letámadta” őket. – ָרָאה אֹוָתם ֲערּוִּמים – Meglátta őket mezítelenül, – 
 miközben minden szégyenérzet nélkül házaséletet éltek – ַוֲעסּוִקים ְּבַתְׁשִמיׁש ְלֵעין ֹּכל
egymással, – ְוִנְתַאָּוה ָלּה – és [a kígyó] megkívánta az asszonyt. 

 ְלִפי ָעְרָמתֹו ּוְגֻדָּלתוֹ  – ravaszabb volt a mező minden vadjánál.126 – ָערּום ִמֹּכל
– Amilyen ravasz és hatalmas [volt], –  ָֹהְיָתה ַמָּפָלתו – [olyan] volt elbukása [is]. –  ָערּום
 a legátkozottabb [is].127 [ő lett] – ָארּור ִמֹּכל – ,ő volt a legravaszabb [Mivel] – ִמֹּכל

ר ְוגֹוֵמרַאף ִּכי ָאמַ   – Valóban azt mondta [Isten], stb. – ֶׁשָּמא ָאַמר ָלֶכם – Talán 
azt mondta nektek, – א ֹּתאְכלּו ִמֹּכל ְוגֹוֵמר  – hogy a kert egyik fájáról sem ehettek, 
stb.? – ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָרָאה אֹוָתם – És noha látta, hogy – ֹותאֹוְכִלים ִמְּׁשָאר ֵּפר  – esznek a 
többi gyümölcsből, – ִהְרָּבה ָעֶליָה ְּדָבִרים – elkezdte kérdésekkel „bombázni” [Évát], – 
 és – ְוָיֹבא ְלַדֵּבר – ,hogy az asszonynak muszáj legyen válaszolni neki – ְּכֵדי ֶׁשְּתִׁשיֶבּנּו
ezáltal alkalma nyíljék [ti. a kígyónak] beszélni – ְּבאֹותֹו ָהֵעץ – arról a bizonyos fáról. 

 
  )ב, בראשית ג(. ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן ֹנאֵכל ,ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ַהָּנָחׁש

A kígyó pedig ravaszabb volt a mező minden vadjánál, amelyet az 
Örökkévaló Isten alkotott, és így szólt az asszonyhoz: „Valóban azt 
mondta Isten, hogy ne egyetek a kertnek egy fájáról sem?” (1Mózes 3:1.) 

 
                                                 
125 3:21. 
126 Miért nem elegendő a megállapítás, hogy a kígyó ravasz volt? Miért kell őt a többi állathoz 

hasonlítani? 
127 3:14. 
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א ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְו ִהים  בראשית (. ֶּפן ְּתֻמתּון ,א ִתְּגעּו ּבוֹ ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו ַהָּגן ָאַמר ֱא
 )ג, ג

...csak annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, 
mondta Isten, ne egyetek és ne nyúljatok hozzá, hogy meg ne haljatok”. 
(1Mózes 3:3.)  

א ִתְּגעּו ּבוֹ   Az asszony – הֹוִסיָפה ַעל ַהִּצּוּוי – és ne nyúljatok hozzá.128 – ְו
hozzátett a parancshoz, – ְלִפיָכ ָּבָאה ִליֵדי ֵּגָרעֹון – következésképp megcsorbította azt, 
 Ne tégy hozzá szavaihoz„ – ַאל ּתֹוְסְף ַעל ְּדָבָריו – amint írva van:129 – הּוא ֶׁשֶּנֱאַמר –
semmit.”130 

 
 )ד, גבראשית (. א מֹות ְּתֻמתּון ,ל ָהִאָּׁשהַוֹּיאֶמר ַהָּנָחׁש אֶ 

És mondta a kígyó az asszonynak: „Nem fogtok meghalni; (1Mózes 3:4.)  

א מֹות ְּתמּותּון  – Nem fogtok meghalni. –  ְֹּדָחָפּה ַעד ֶׁשָּנְגָעה בו – Addig 
taszigálta az asszonyt, míg az [végül] megérintette [a fát]. – ָאַמר ָלּה – Majd így szólt 
hozzá: – ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ִמיָתה ִּבְנִגיָעה – „Amiképpen nem jár halállal a megérintése, –  ָּכ
 ugyanúgy nem jár halállal a megevése [sem].”131 – ֵאין ִמיָתה ַּבֲאִכיָלה

 
ִהים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרעִוְהִייתֶ  ,ִּכי ֹיֵדַע ֱא . ם ֵּכא

 )ה, גבראשית (

...mert Isten tudja, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik 
szemetek és olyanok lesztek, mint Isten, jónak és rossznak tudói.” 
(1Mózes 3:5.)  

 [:A kígyó azt mondta az asszonynak] – ָּכל ֻאָּמן – .mert [Isten] tudja – ִּכי יֹוֵדעַ 
Minden mesterember – ֻאָּמנּותוֹ  ׂשֹוֵנא ֶאת ְּבֵני  – féltékeny a rivális mesterekre. –  ִמן ָהֵעץ
 és [ezáltal – ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם – ,evett a fa [gyümölcséből] [Az Örökkévaló] – ָאַכל
képessé vált arra,] hogy megteremtse a világot.132 

ִהים ֹוְצֵרי עֹוָלמֹותי – és olyanok lesztek, mint Isten.133 – ִוְהִייֶתם ֵּכא  – 
[Képesek arra,] hogy világokat teremtsetek. 

 

                                                 
128 De hát az Örökkévaló nem mondta, hogy hozzá sem érhetnek! 
129 Példabeszédek 30:6. 
130 „Bárki, aki hozzáad, az megcsorbít” – Szánhedrin 29a. 
131 Ezzel megnyerte magának az asszony bizalmát. 
132 És ezért nem akarja, hogy egyetek a fa gyümölcséből (Midrás Brésit rábá 19:4.). 
133 Ha esztek a fa gyümölcséből. 
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ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו 
 )ו ,גבראשית (. ם ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוֹּיאַכלַוִּתֵּתן ּגַ  ,ַוֹּתאַכל

És midőn látta az asszony, hogy a fa jó táplálékul és gyönyörűsége a 
szemnek és kívánatos volt, hogy bölccsé tegye őket, tépett gyümölcséből 
és megette; adott férjének is, aki vele volt, és ő is evett. (1Mózes 3:6)  

 Látta” a kígyó„ – ָרֲאָתה ְּדָבָריו ֶׁשל ָנָחׁש – látta az asszony.134 – ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה
szavait, – ְוָהְנאּו ָלּה ְוֶהֱאִמיַנּתּו – [azaz] tetszettek neki [a szavai], és hitt neki. 

ִהים – hogy a fa jó.135 – ִּכי טֹוב ָהֵעץ  Hogy jó Istenhez – ִלְהיֹות ֵּכא
hasonlatosnak lenni. 

הּוא ָלֵעיַנִיםְוִכי ַתֲאָוה   – és gyönyörűsége a szemnek. –  ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָלּה ְוִנְפְקחּו
 ”.Ahogyan [a kígyó] mondta neki: „Megnyílik szemetek – ֵעיֵניֶכם

ְּכמֹו ֶׁשָאַמר  – .kívánatos volt, hogy bölccsé tegye őket – ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל
ָרעָלּה יֹוְדֵעי טֹוב וָ   – Ahogyan [a kígyó] mondta neki: „jónak és rossznak tudói.” 
א ָתמּות ִהיא ְוִיְחֶיה הּוא – .adott férjének is – ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה  Nehogy [az – ֶׁש

legyen, hogy] ő [ti. az asszony] meghal, a férje meg életben marad, – ְוִיָּׂשא ַאֶחֶרת – és 
feleségül vesz egy másik [asszonyt]. 

 .Magába foglalva minden állatot – ְלַרּבֹות ְּבֵהָמה ְוַחָיה – .is – ַּגם
 

, גבראשית (. ֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחֹגֹרתַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה תְ  ,ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם
 )ז

Erre megnyílt mindkettőjük szeme, és megtudták, hogy meztelenek, és 
összefűztek fügefaleveleket, és csináltak maguknak ágyékkötőket. 
(1Mózes 3:7.) 

ְלִעְנַין ַהָחְכָמה  – ...Erre megnyílt mindkettőjük szeme – ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם
א ְלִעְנַין ְרִאָּיה ַמָּמׁש – A vers a tudatra utal – ִּדֶּבר ַהָּכתּוב  és nem a tényleges – ְו
látóképességre, –  ְַוסֹוף ַהִּמְקָרא מֹוִכיח – amint az a vers végére is nyilvánvalóvá 
válik.136  

 – ַאף ַהּסּוָמא יֹוֵדעַ  – ...és megtudták, hogy meztelenek… – ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמים ֵהם
Még egy vak ember is tudja, – ְּכֶׁשהּוא ָערֹום – ha meztelen. – ֶאָּלא ַמהּו – Akkor hát 
mire utal ez: – ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמים ֵהם – „És megtudták, hogy meztelenek”? –  ִמְצָוה ַאַחת
 Volt egy parancsolat, amelyet meg kellett volna tartaniuk [:A válasz] – ָהְיָתה ְּבָיָדם
[hogy ne egyenek a fa gyümölcséből], – ְוִנְתַעְרְטלּו ֵהיֶמָּנה – és ők levetkőzték 
magukról [ennek a parancsolatnak a teljesítését, azzal, hogy megszegték].  

                                                 
134 Mit látott az asszony, ami meggyőzte? 
135 Nyilvánvaló, hogy nem a fa gyümölcsének ízére utalt, hiszen ekkor még meg sem kóstolta azt. 
136 Ezt olvassuk: „…és megtudták, hogy meztelenek”. Nem szükséges látni ahhoz, hogy az ember 

tudja, hogy meztelen. Így aztán nyilvánvalóan a bölcsességre történik utalás. 
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 ,Ez volt az a fa – הּוא ָהֵעץ ֶׁשָאְכלּו ִמֶּמּנּו – ...fügefaleveleket… – ֲעֵלה ְתֵאָנה
amelynek a gyümölcséből ettek. – ַּבָּדָבר ֶׁשִּנְתַקְלְקלּו – Azzal, amivel elkövették a bűnt, 
 De a többi fa – ֲאָבל ְׁשָאר ָהֵעִצים ְמָנעּום – .javítottak [helyzetükön] – ּבֹו ִנְתְקנּו –
meggátolta őket [abban], – ִמִּלּטֹול ֲעֵליֶהם – hogy szakítsanak a leveleikből. –  ּוִמְּפֵני ָמה
א ִנְתַּפְרֵסם ָהֵעץ  – Miért nem mondja meg a Tóra a [tiltott] fa fajtáját? –  ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש
 egyetlen teremtményt sem– ְלהֹונֹות ְּבִרָּיה – Azért, mert Isten nem akar – ָּברּו הּוא ָחֵפץ
megbántani, –  ָא ַיְכִלימּוה  hogy az [,és azért nem említi a Tóra nyíltan a fa nevét] – ֶׁש
emberek ne szégyenítsék meg – ְוֹיאְמרּו ֶזהּו – mondván: „Ez az [a fa], –  ֶׁשָּלָקה ָהעֹוָלם
חּוָמאִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתנְ  – ”.amely miatt a világ [büntetéssel] sújtatott – ַעל ָידוֹ   – A 
Tánchumá rabbi midrása alapján.137 

 
ִהים ִמְתַהֵּל ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום ְיֹהָוהַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול   ְיֹהָוהַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני  ,ֱא

הִ   )ח, גבראשית (. ים ְּבתֹו ֵעץ ַהָּגןֱא

És meghallották az Örökkévaló Isten hangját, mikor hűs alkonyatkor a 
kertben járt; és elrejtőzött az ember és a felesége a kert fái közé az 
Örökkévaló Isten elől. (1Mózes 3:8.)  

 Számos aggádikus – ֵיׁש ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ַרִּבים – .És meghallották – ַוִּיְׁשְמעּו
magyarázata létezik [ennek a versnek], – ּוְכָבר ִסְּדרּום ַרּבֹוֵתינּו ַעל ְמכֹוָנם ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – 
amelyet Bölcseink szépen sorba rendeztek a Brésit rábában – ּוִבְׁשָאר ִמְדָרׁשֹות – és 
más Midrásokban. – א ָבאִתי  – ,Nekem azonban [ehelyütt] csupán az a célom – ַוֲאִני 

א ִלְפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָראֶאּלָ   – hogy a szentírási szöveg egyszerű jelentését közöljem – 
ִּדְבֵרי  – valamint azt az ágádát, amelynek célja, hogy tisztázza – ּוְלַאָּגָדה ַהְמַיֶּׁשֶבת
 .összhangban ezekkel a szavakkal – ָּדָבר ָּדבּור ַעל ָאְפָניו – ,a Szentírás szavait – ַהִּמְקָרא

ָׁשְמעּו ֶאת קֹול  – ?Mit hallottak – ַמה ָּׁשְמעּו – És meghallották.138 – ַוִּיְׁשְמעּו
 .amint a kertben járt – ֶׁשָהָיה ִמְתַהֵּל ַּבָּגן – ,Hallották Isten hangját – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

 – ,abba az irányba [:Jelentése] – ְלאֹותֹו רּוחַ  – .hűs alkonyatkor – ְלרּוַח ַהּיֹום
 vagyis – ְוזֹו ִהיא ַמֲעָרִבית – ,ahonnét a nap [sugarai] érkeznek – ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה ִמָשם
nyugat felé. – ֶׁשִּלְפנֹות ֶעֶרב ַחָּמה ַּבַּמֲעָרב – Mert alkonyatkor a nap nyugaton van [az 
égen], –  ְָרחּו ַּבֲעִׂשיִריתְוֵהם ס  – és ők a tizedik órában vétkeztek.139 

 
ִהים ֶאל  ְיֹהָוהַוִּיְקָרא   )ט, גבראשית (. ַוֹּיאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה ,ָהָאָדםֱא

És megszólította az Örökkévaló Isten az embert, mondván neki: „Hol 
vagy?” (1Mózes 3:9.)  

                                                 
137 Vájérá 14. 
138 Isten nem mondott semmit. Akkor hát mit hallottak? 
139 A nappal tizenkét részórára van felosztva. A tizedik óra idején már közel az alkonyat. 
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ַע ָהָיה ֵהיָכן ֵהםיֹוֵד  – ?Hol vagy – ַאֶּיָּכה  – [Az Örökkévaló] tudta, hol van, –  ֶאָּלא
 csupán [azért kérdezte ezt], hogy beszédbe elegyedjen vele [azaz – ִלָּכֵנס ִעּמֹו ִּבְדָבִרים
Ádámmal] – א ְיֵהא ִנְבָהל ְלָהִׁשיב  és ne rémüljön meg annyira, hogy képtelen – ֶׁש
legyen válaszolni,140 – ִאם ַיֲעִניֵׁשהּו ִּפְתאֹום – [mint abban az esetben], ha váratlanul 
részesítette volna büntetésben. – ְוֵכן ְּבַקִין – Ugyanígy Kájin esetében, –  ָֹאַמר לו – 
amikor azt mondta [az Örökkévaló Kájinnak]:141 – ֵאי ֶהֶבל ָאִחי – „Hol van testvéred, 
Ábel?” – ְוֵכן ְּבִבְלָעם – Ugyanígy Bileám esetében,142 [amikor azt kérdezte az 
Örökkévaló]: – ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ – „Kik ezek a férfiak nálad?” – ִלָּכֵנס ִעָּמֶהם ִּבְדָבִרים 
– abból a célból, hogy beszélgetést kezdeményezzen velük. – ְּבִחְזִקָּיהּו ְוֵכן  – Ugyanígy 
Chizkijáhu esetében – ִּבְׁשלּוֵחי ְמרֹוַד ַּבְלֲאָדן – Mörodách-báládán követeivel 
[kapcsolatban].143 

 
  )י, בראשית ג(. ָוִאיָרא ִּכי ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא ,ַוֹּיאֶמר ֶאת ֹקְל ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן

És felelt az ember: „Hallottam hangodat a kertben és féltem, mert 
meztelen vagyok; azért rejtőztem el.” (1Mózes 3:10.) 

 
בראשית (. ִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלּתָ ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ְלִבלְ  ,ַוֹּיאֶמר ִמי ִהִּגיד ְל ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה

 )יא, ג

És Ő szólt: „Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél a 
fáról, melyről azt parancsoltam neked, hogy ne egyél?” (1Mózes 3:11.)  

 Honnét [:Jelentése] – ֵמַאִין ְל ָלַדַעת – ?Ki mondta meg neked – ִמי ִהִּגיד ְל
tudhatnád, – ַמה ּבֹוֶׁשת ֵיׁש ָּבעֹוֵמד ָערֹום – hogy szégyellni kell a ruhátlanságot? 

 kérdésként.144 [Mintegy költői] – ִּבְתִמָּיה – ?a fáról – ֲהִמן ָהֵעץ
 

 )יב, גבראשית (. ָנְתָנה ִּלי ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי ִהוא ,ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם

És mondta az ember: „Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a 
fáról és én ettem.” (1Mózes 3:12.)  

 Itt [Ádám] – ַּכאן ָּכַפר ַּבּטֹוָבה – akit mellém adtál.145 – ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָּמִדי
hálátlanságáról tesz tanúságot.146 

                                                 
140 Vagyis, hogy lehetőséget adjon neki arra, hogy beismerje és megbánja a bűnét. Lásd Brésit rábá 

4:9. 
141 1Mózes 4:9. 
142 4Mózes 22:9. 
143 Jesájá 39:3.; 2Királyok 20:14. Chizkijáhu király betegsége idején Babilónia királya követeket 

küldött hozzá ajándékokkal. Jesájá próféta megkérdezte, honnét jöttek ezek az emberek, noha 
már tudta. 

144 Hiszen pontosan tudta az Örökkévaló, hogy Ádám evett a fa gyümölcséből. 
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ִהים ָלִאָּׁשה ַמה ֹּזאת ָעִׂשית ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר  , גבראשית (. יַאִני ָוֹאֵכלַהָּנָחׁש ִהּׁשִ  ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ,ֱא

 )יג

Erre az Örökkévaló Isten odaszólt az asszonynak: „Mit tettél!” És az 
asszony felelt: „A kígyó rászedett engem és én ettem.” (1Mózes 3:13.)  

ְּכמֹו  – .félrevezetett engem [:Jelentése] – ִהְטַעִני – .rászedett engem – ִהִּׁשיֲאִני
 Hasonlóan: „Ne engedjétek hát, hogy Chizkijáhu így elámítson – ַאל ַיִּׁשיא ָלֶכם ִחְזִקָּיהּו
és félrevezessen benneteket!”147 

 
ִהים ֶאל ַהָּנָחׁש ִּכי ָעִׂשיָת ֹּזאת ָארּור ַאָּתה ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר  ל עַ  ,ֱא

 )יד, גבראשית (. ָפר ֹּתאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייְּגֹחְנ ֵתֵל ְועָ 

És mondta az Örökkévaló Isten a kígyónak: „Mivel ezt tetted, átkozott 
légy minden barom között és minden mezei vad között, hasadon járj és 
homokot egyél életed minden napjában! (1Mózes 3:14.) 

ֶׁשֵאין ְמַהְּפִכים  – ,Ebből [azt tanuljuk] – ִמַּכאן – Mivel ezt tetted.148 – ִּכי ָעִׂשיָת ֹּזאת
 ֶׁשִאּלּו ְׁשָאלוֹ  – hogy nem próbáljuk meg enyhíteni a csábító bűnét.149 – ִּבְזכּותֹו ֶׁשל ֵמִסית
– Ha ugyanis az Örökkévaló azt kérdezte volna tőle [ti. a kígyótól]: – ָלָמה ָעִׂשיָת ֹזאת – 
„Miért tetted ezt?”, – ָהָיה לֹו ְלָהִׁשיב – ő azt válaszolhatta volna: –  ִּדְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי
 a mestere szavainak vagy a [Amikor az ember azzal szembesül, hogy]„ – ַהַּתְלִמיד
tanítvány szavainak [engedelmeskedjék], – ִּדְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין – vajon kinek kell 
engedelmeskednie?”150 

 minden barom között és minden mezei vad – ִמָּכל ַהְּבֵהָמה ּוִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה
között. – ִאם ִמְּבֵהָמה ִנְתַקֵּלל – Ha átkozottabb volt minden baromnál,151 –  א ָּכל ֵמַחָּיה 
ןֶׁשּכֵ   – akkor nyilvánvalóan átkozottabb volt a mezei vadaknál,152 nem? –  ֶהֱעִמידּו

                                                                                                                                      
145 Ádám itt miért nem egyszerűen azt feleli: „Az asszony adott nekem?” Miért teszi hozzá, hogy „akit 

mellém adtál”? 
146 Azzal, hogy bűnéért a felelősséget arra a tényre hárítja, hogy az Örökkévaló feleséget adott mellé 

(Ávodá zárá 5b.). 
147 2Krónikák 32:15. 
148 Ádámtól és Évától egyaránt megkérdezte az Örökkévaló, miért vétkeztek, lehetőséget adva nekik a 

válaszadásra. A kígyót vajon miért nem kérdezte meg? 
149 Vagyis olyasvalakinek, aki az embereket bálványimádásra csábítja, nem adunk módot arra, hogy 

megindokolhassa, miért tette, amit tett, márpedig a kígyó azzal hitegette őket, hogy olyanokká 
válhatnak, mint Isten. 

150 Természetes, hogy a mesternek. A kígyó ily módon tehát azzal védekezhetett volna, hogy 
Ádámnak és Évának semmi oka nem volt, hogy neki engedelmeskedjék az Örökkévaló parancsa 
ellenében. 

151 Azaz házi állatnál. 
152 Azaz a nem domesztikált, vadon élő állatoknál. 
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 a – ְּבַמֶּסֶכת ְּבכֹורֹות – Bölcseink azért vették bele ezt a midrást – ַרּבֹוֵתינּו ִמְדָרׁש ֶזה
Böchorot traktátusba:153 – ְלַלֵּמד – hogy megtanítsák, –  ֶל ָנָחׁשֶׁשְּיֵמי ִעּבּורֹו ׁש  – hogy a 
kígyó vemhessége – ֶׁשַבע ָׁשִנים – hét évig [tart].154 

 Lábai voltak, amiket [az – ַרְגַלִים ָהיּו לֹו ְוִנְקָצצּו – hasadon járj.155 – ַעל ְּגחֹוְנ ֵתֵל
Örökkévaló] levágott. 

 
. ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב הּוא ְיׁשּוְפ ֹראׁש ,ֵבין ַזְרָעּהְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע ּו

 )טו, גבראשית (

És ellenségeskedést teszek közéd és az asszony közé, a te magzatod és 
az ő magzatja közé; ő megsért téged fejeden, te pedig megsérted őt a 
sarkán.” (1Mózes 3:15.)  

ָאִׁשיתְוֵאיָבה   – És ellenségeskedést teszek.156 – ְוֵאיָבה ָאִׁשית – [Az 
Örökkévaló azt mondta:] Egyetlen célod az volt, – ֶאָּלא ֶׁשָּימּות ָאָדם – hogy Ádám 
elpusztuljon – ְּכֶׁשֹּיאַכל הּוא ְּתִחָּלה – azáltal, hogy először eszik [a tiltott gyümölcsből], – 

א ֶאת ַחָּוהְוִתּׂשָ   – te pedig ezt követően elvedd Évát, – א ָּבאָת ְלַדֵּבר ֶאל ַחָּוה ְּתִחָּלה  és – ְו
csupán azért Évát szólítottad meg először, – ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַהָּנִׁשים ַּדְעָּתן ַקּלֹות ְלִהְתַּפּתֹות – 
mert a nők könnyen befolyásolhatók –  ֹת ְלַפּתֹות ֶאת ַּבְעֵליֶהןְויֹוְדעו  – és tudják, hogyan 
hassanak a férjükre. – ְלִפיָכ ְוֵאיָבה ָאִׁשית – Ezért hát: „ellenségeskedést teszek [stb.]” 

ְּכמֹו ָוֶאּכֹות  – ,Összezúz téged [:Jelentése] – ְיַכֶּתְת – .ő megsért téged – ְיׁשּוְפ
ְוַתְרּגּומֹו  – ,157 [szövegrészben](váekot oto) ָוֶאּכֹות אֹותוֹ  a [(váekot) ָוֶאּכֹות a] mint – אֹותוֹ 
 .”amelyet [Onkelosz] úgy fordít: „És összezúztam – ְוָׁשִפית ָיֵתּה

א ְיֵהא ְל קֹוָמה – te pedig megsérted őt a sarkán.158 – ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב  – 
[Jelentése:] Képtelen leszel felegyenesedve állni, –  ְֹוִתְּׁשֶכּנּו ַּבֲעֵקבו – és [kénytelen] 
leszel a sarkán megmarni őt. – ְוַאף ִמָּׁשם ְּתִמיֶתּנּו – De még onnét is [képes] leszel 
megölni őt. – ּוְלׁשֹון ְּתׁשּוֶפּנּו – A ְּתׁשּוֶפּנּו (tösufenu) szó jelentése, akár [a ָנַׁשף (násáf) 
szóé] a – ְּכמֹו ָנַׁשף ָּבֶהם – „már rájuk fuvall”159 [szövegrészben], – ֶּכְׁשַהָּנָחׁש ָּבא ִלְנׁשֹו – 
mert amikor a kígyó marni készül, – הּוא נֹוֵׁשף ְּכִמין ְׁשִריָקה – füttyentésszerű hangot 
bocsát ki magából.160 –  ַָּלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ַהָּלׁשֹוןּוְלִפי ֶׁשה  – Mivel ezek a szavak hasonló 

                                                 
153 8a. 
154 Amiképpen a háziasított állat vemhességének időtartama hétszer hosszabb, mint a vadon élő 

állatoké (pl.: macska: 52 nap, szamár: 12 hónap), a kígyóé hétszer hosszabb, mint a háziasított 
állaté. 

155 Miért, addig hogyan járt? 
156 Miképpen van összhangban ez a büntetés az elkövetett bűnnel? 
157 5Mózes 9:21. 
158 Ez miért számít átoknak? 
159 Jesájá 40:24. 
160 A kérdés azonban továbbra is az, hogy miért használja a Tóra a ְנִׁשיָפה (nösifá) kifejezést a הכָ ְנִׁשי  

(nösichá) – harapás, marás – helyett? 
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hangzásúak, – ָּכַתב ְלׁשֹון ְנִׁשיָפה ִּבְׁשֵניֶהם – a ְנִׁשיָפה (nösifá) alak használtatik mindkettő 
helyett. 

 
ָקֵת ְוהּוא ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּו ,ִניםֶאל ָהִאָּׁשה ָאַמר ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ִעְּצבֹוֵנ ְוֵהֹרֵנ ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי בָ 

 )טז, גבראשית (. ִיְמָׁשל ָּב

És az asszonyhoz így szólott: „Megsokasítom fájdalmadat és 
terhességedet, fájdalommal fogsz szülni gyermekeket, sóvárogni fogsz 
férjed után, és ő uralkodik rajtad.” (1Mózes 3:16.) 

ְּצבֹוֵנעִ   – …fájdalmadat... – ֶזה ַצַער ִּגּדּול ָּבִנים – Ez a gyermeknevelés 
gyötrelmére utal.  

 Ez a terhesség fájdalmára – ֶזה ַצַער ָהִעּבּור – ...és terhességedet… – ְוֵהרֹוֵנ
utal.  

ֶזה ַצַער  – ...fájdalommal fogsz szülni gyermekeket… – ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי ָבִנים
  .Ez a gyermekszülés fájdalmára utal – ַהֵּלָדה

 A – ְלַתְׁשִמיׁש – ...sóvárogni fogsz férjed után… – ְוֶאל ִאיֵׁש ְּתׁשּוָקֵת
házasélet után. – ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ָל ֵמַצח – De mégsem lesz bátorságod, – ְלָתְבעֹו ַּבֶּפה 
– hogy nyíltan követeld tőle, – ֶאָּלא הּוא ִיְמׁשֹול ָּב – hanem inkább ő uralkodik rajtad. 
א ִמֵּמ – ,minden [kezdeményezés] tőle ered majd [Azaz] – ַהֹּכל ִמֶּמּנּו –  és nem – ְו
tőled.  

 fogsz [Olyan értelemben] – ַּתֲאָוֵת – ...sóvárogni fogsz… – ְּתׁשּוָקֵת
vágyakozni, – ְּכמֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה – mint [ebben a versben]: „Sóvárog a lelke”.161 

  
א ֹתאַכל ִמֶּמּנּו  ,ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת ַוֹּתאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֵלאֹמר 

 )יז, גבראשית (. אכֲֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָּצבֹון ּתֹ ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר ְּבעִ 

Az emberhez pedig így szólt: „Mivel hallgattál feleséged szavára és ettél 
a fáról, amelyről azt parancsoltam neked, mondván: ne egyél belőle! 
átkozott legyen a föld miattad, fáradsággal táplálkozzál belőle életed 
minden napjában. (1Mózes 3:17.)  

ַּתֲעֶלה ְל ְּדָבִרים  – .átkozott legyen a föld miattad – ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר
 mint – ְּכגֹון ְזבּוִבים ּוַפְרעֹוִׁשים ּוְנָמִלים – ,Adok én neked átkozott dolgokat – ֲארּוִרים
például legyeket, bolhákat és hangyákat. – ָמָׁשל ַלּיֹוֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה – olyan ez, mint 
mikor valaki lealjasodik – ְוַהְּבִרּיֹות ְמַקְללֹות ָׁשַדִים – és az emberek megátkozzák az 
emlőt, – ֶׁשָּיַנק ֵמֶהם – amely szoptatta.162 

 

                                                 
161 Jesájá 29:8. 
162 Ugyanígy a földet is, amelyből az ember vétetett, megátkozta az Örökkévaló. 
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 )יח, גבראשית (. ְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדהָאכַ וְ  ,ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל

Tövist és bogáncsot is terem majd neked, és enni fogod a mező füvét. 
(1Mózes 3:18.)  

 ָהָאֶרץ – .Tövist és bogáncsot is terem majd neked – ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל
– A föld. –  ְָרִעיםְּכֶׁשִּתְזָרֶעָּנה ִמיֵני ז  – Bármilyen magot is vetsz majd belé, –  ַּתְצִמיַח קֹוץ
ְוֵהן ֶנֱאָכִלין ַעל ְיֵדי  – ,az tövist és bogáncsot fog teremni, dárdár-t és kundász-t – ְוַדְרַּדר
 amelyek különleges előkészítést igényelnek, hogy fogyaszthatóak – ִתּקּון
legyenek.163 

ָּת ֵאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדהְוָאַכלְ   – és enni fogod a mező füvét. –  ֹּוַמה ְּקָלָלה ִהיא זו – Ez 
miért átok? –  ֹא ַּבְּבָרָכה ֶנֱאַמר לו  Nem mondja-e [az Örökkévaló] az áldásában:164 – ַוֲה
 Íme, odaadtam nektek minden magtermő„ – ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב זֹוֵרַע ֶזַרע ְוגֹוֵמר –
füvet, stb.”165 – ֶאָּלא ָמה ָאמּור ַּכאן – De [nézzük csak meg jobban,] mi áll itt –  ְּבֹראׁש
 – ,Átkozott legyen a föld miattad„ – ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר – :a passzus elején – ָהִעְנָין
 Majd e fáradságot – ְוַאַחר ָהִעָּצבֹון – ”.fáradsággal táplálkozzál belőle – ְּבִעָּצבֹון ֹּתאכֲֶלָּנה
követően: – ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל – „Tövist és bogáncsot is terem majd neked.” – 
 ,amikor babot és zöldséget ültetsz a kertben [Vagyis] – ְּכֶׁשִּתְזָרֶעָּנה ִקְטִנּיֹות אֹו ַיְרקֹות ִּגָּנה
ּוְׁשָאר ִעְׂשֵבי  – az tövist és bogáncsot hajt majd neked – ִהיא ַּתְצִמיַח ְל קֹוִצים ְוַדְרַּדִרים –
 és neked nem lesz más – ְוַעל ָּכְרֲח ֹּתאְכֵלם – ,és egyéb mezei füveket – ָׂשֶדה
választásod, mint hogy azokat edd. 

 
. ָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּובִּכי עָ  , ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחּתָ ְּבֵזַעת ַאֶּפי

 )יט, גבראשית (

Arcod verejtékével fogod enni kenyeredet, amíg vissza nem térsz a 
földbe, melyből vétettél, mert por vagy és porrá leszel.” (1Mózes 3:19.)  

 Sok és [:Jelentése] – ְלַאַחר ֶׁשִּתְטַרח ּבֹו ַהְרֵּבה – .Arcod verejtékével – ְּבֵזַעת ַאֶּפי
fárasztó munka révén. 

 
 )כ, גבראשית (. ִּכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָּכל ָחי ,ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו ַחָּוה

És elnevezte az ember feleségét Évának, mert ő lett minden élőnek 
anyja. (1Mózes 3:20.)  

 A – ָחַזר ַהָּכתּוב ְלִעְנָינֹו ָהִראׁשֹון – .És elnevezte az ember – ַוִּיְקָרא ָהָאָדם
Szentírás most visszatért az elbeszélés egy korábbi [fonalához]: – ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות – 
„És az ember nevet adott…”166 – א ִהְפִסיק ֶאָּלא ְלַלֶּמְד  csupán [A Szentírás itt] – ְו
                                                 
163 Vagyis az embernek keményen meg kell dolgoznia az élelemért. 
164 Fentebb 1:29. 
165 Hogy azt egyétek. 
166 Uo. 2:20. 
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azért szakította meg [az elbeszélést], hogy megtanítsa, – ֶׁשַעל ְיֵדי ְקִריַאת ֵׁשמֹות – hogy 
a névadás révén – ִנְזַדְּוָגה לֹו ַחָּוה – lett [Ádám] összepárosítva Évával, –  ֶָּכתּובְּכמֹו ׁש  – 
amint írva van: –  ֹא ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדו  de az ember számára nem talált„ – ּוְלָאָדם 
hozzávaló segítőtársat,”167 – ְלִפיָכ ַוַּיֵּפל ַּתְרֵּדָמה – Következésképp: „az Örökkévaló 
Isten mély álmot bocsátott…”168 – ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָּכַתב – S mivel [később] az áll a 
szövegben: – ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים – „És mindketten [az ember és felesége,] 
mezítelenek voltak,” – ָסַמ לֹו ַּפְרַׁשת ַהָּנָחׁש – ezt a kígyóról szóló epizód követi, – 
ֶׁשָרָאה  – ,hogy annak következtében – ֶׁשִּמּתֹו – ,mintegy tudatva velünk – ְלהֹוִדיֲע
ֲעסּוִקים  – ,és látta – ְוָרָאה אֹוָתם – hogy meglátta őket meztelenül – אֹוָתם ֲערּוִּמים
 megkívánta [a kígyó] – ִנְתַאָּוה ָלּה – ,miközben házaséletet éltek egymással – ְּבַתְׁשִמיׁש
[az asszonyt] –  ְַמֲחָׁשָבה ּוְבִמְרָמהּוָבא ֲעֵליֶהם ּב  – és odament hozzájuk álnok számítással. 

 – szóval,170 [”élő„] (chájá) ַחָּיה Ez játék a – נֹוֵפל ַעל ְלׁשֹון ַחָּיה – Évának.169 – ַחָּוה
ה ֹהֶוה ַּכֲאֶׁשר ֹּתאַמר מֶ  – ,mert [az asszony] életet ad a gyermekeinek – ֶׁשְּמַחָּיה ֶאת ְוָלדֹוֶתיהָ 
ִּבְלׁשֹון  – amint az [itt következő] versben áll: „Mert mi jut az embernek,”171 – ָלָאָדם
 .172 értelemben áll[”lenni„] (hoje) ָהָיה [(hove) ֹהֶוה ahol a] – ָהָיה

 
ִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו  ְיֹהָוהַוַּיַעׂש   )כא, ג בראשית(. ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשםֱא

És csinált az Örökkévaló Isten az embernek és feleségének állatbőr-
köntösöket és felöltöztette őket. (1Mózes 3:21.) 

 Vannak olyan – ֵיׁש ִּדְבֵרי ַאָּגָדה אֹוְמִרים – állatbőr-köntösöket.173 – ָּכְתנֹות עֹור
vélemények az Ágádában, amelyek azt állítják, – ֲחָלִקים ְּכִצּפֹוֶרן ָהיּו – hogy [a ruhák] 
olyan simák voltak, mint a köröm, – ְמֻדָּבִקים ַעל עֹוָרן – egészen rátapadtak a 
bőrükre.174 – ְוֵיׁש אֹוְמִרים – Mások azt állítják: – ָּדָבר ַהָּבא ִמן ָהעֹור – bőrből készült 
anyag, –  ָנִביםְּכגֹון ֶצֶמר ָהַאְר  – mint a nyúlprém, – ֶׁשהּוא ַר ְוַחם – amely puha és meleg, 
 .készített nekik ruhát [az Örökkévaló] [ilyenből] – ְוָעָׂשה ָלֶהם ָּכְתנֹות ִמֶּמּנּו –

 

                                                 
167 Uo. 
168 2:21. 
169 A héber eredetiben Éva = ַחָּוה (Chává). 
170 Az ו ,ה ,א és a י betűk néha felcserélhetők egymással. 
171 Prédikátor 2:22. 
172 Itt a ו helyettesíti a י-ot. 
173 A ָּכְתנֹות עֹור (katnot or) kétféleképpen fordítható: 1. ruházat a bőr számára, 2. bőrből készített 

ruházat. 
174 Vagyis ez a vélemény az előző jegyzet 1-es számú fordítási verziójával van összhangban. 
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ִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר  ן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ְוַעָּתה ּפֶ  ,ֱא
 )כב, גבראשית (. ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלםֵמֵעץ 

És mondta az Örökkévaló Isten: „Íme, az ember olyan lett, mint egyik 
közülünk, tudja a jót és a rosszat”; de nehogy kinyújtsa kezét és vegyen 
az élet fájáról is, hogy egyék belőle és örökké éljen, (1Mózes 3:22.)  

 – ֲהֵרי הּוא ָיִחיד ַּבַּתְחּתֹוִנים – .olyan lett, mint egyik közülünk – ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו
Íme, ő egyedülálló a földi [világban], – ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ָיִחיד ָּבֶעְליֹוִנים – amiképpen én is 
egyedülálló vagyok az égiben. –  ֹּוַמה ִהיא ְיִחידּותו – Miben áll egyedülállósága? –  ָלַדַעת
 amely nem sajátja – ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְבֵהָמה ּוְבַחָּיה – ,A jó és a rossz ismeretében – טֹוב ָוָרע
az állatoknak.175 

 Ha – ּוִמֶׁשִּיְחֶיה ְלעֹוָלם – .de nehogy kinyújtsa kezét – ְוַעָּתה ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוגֹוֵמר
örökéletet nyerne, – ֲהֵרי הּוא ָקרֹוב ְלַהְטעֹות ַהְּבִרּיֹות ַאֲחָריו – valószínűleg rossz útra 
csábítaná az embereket, –  ְַולֹוַמר ַאף הּוא ֱאלֹוּה – és ők azt gondolnák, hogy ő [ti. 
Ádám] is egy isten. –  ְרֵׁשי ַאָּגָדהְוֵיׁש ִמְד  – Léteznek [más] aggádikus magyarázatok is, – 
 de azok nincsenek összhangban a [vers] egyszerű – ֲאָבל ֵאין ְמיָֻּׁשִבין ַעל ְּפׁשּוטוֹ 
jelentésével. 

 
ִהים ִמַּגן ֵעֶדן   )כג, בראשית ג(. םַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמּׁשָ  ,ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיֹהָוה ֱא

...kiűzte tehát őt az Örökkévaló Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a 
földet, amelyből vétetett. (1Mózes 3:23.) 

 
 ֹמר ֶאתַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלׁשְ  ,ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם
 )כד, גבראשית (. ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים

Tehát kiűzte az embert és az Éden kertjének keleti oldalára állította a 
kerubokat és a mindenfelé forduló lángpallost, hogy elállják az élet 
fájának útját. (1Mózes 3:24.)  

 – ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן – .az Éden kertjének keleti oldalára – ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן
[Jelentése:] „Éden kertjétől keletre,” – חּוץ ַלָּגן – a kerten kívülre.176 

 .a pusztító angyalok [Ezek] – ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה – .a kerubokat – ֶאת ַהְּכרּוִבים
 Amely éles – ְוָלּה ַלַהט – .a mindenfelé forduló lángpallost – ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת

volt, – ְלַאֵּים ָעָליו – hogy elijessze őt – ִמִּלָּכֵנס עֹוד ַלָּגן – attól, hogy újra belépjen a 
kertbe. – ַּתְרּגּום ַלַהט – A ַלַהט (láhát) [szó Onkelosz-féle] fordítása – ְׁשַנן – (snán) 
[élesség], –  ַלף ְׁשָנָנאוהּוא ְּכמֹו ְׁש  – mint [a ְׁשָנָנא (snáná)] az „elővonta [éles] pengéjét” 
[szövegrészben]. – א"ּוִבְלׁשֹון ַלַעז למ  – Ófranciául ez lame. – ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש – Vannak 

                                                 
175 És miért ad ez okot az aggodalomra? Hát mert ha most kinyújtja kezét… 
176 Másképp az állna a szövegben, hogy ְּבַגן ֵעֶדן (bögán éden), vagyis „az Éden kertjében”. 
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más aggádikus magyarázatok is, –  ַֹוֲאִני ֵאיִני ָבא ֶאָּלא ִלְפׁשּוטו – de én csupán az 
egyszerű magyarázatot akartam bemutatni. 

 
ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת . אֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ְיֹהָוהַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹ  ,ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתוֹ 

 )ב-א, דבראשית ( ...ָאִחיו ֶאת ָהֶבל

Az ember megismerte feleségét, Évát; s viselős lett Éva és szülte Kájint, 
mondva: férfit szereztem, az Örökkévalót. Ezután gyarapodott és szülte 
testvérét, Ábelt… (1Mózes 4:1–2.) 

 Ez már az – ְּכָבר קֹוֶדם ָהִעְנָין ֶׁשל ַמְעָלה – ...Az ember megismerte – ְוָהָאָדם ָיַדע
előző elbeszélésben közölt eseményt megelőzően történt, – קֹוֶדם ֶׁשָחָטא ְוִנְטַרד ִמַּגן ֵעֶדן 
– azaz mielőtt [az ember] bűnt követett el, és kiűzetett Éden Kertjéből. –  ְוֵכן ַהֵהָריֹון
 És ugyanez igaz a fogantatással és a gyermekszüléssel kapcsolatban is [ezek – ְוַהֵּלָדה
is a bűnbeesést megelőzően történtek]. [Azért nem lehet egyszerűen magyarázni, 
hogy a fenti után „ismerte”, és most születtek meg gyermekei mert:] – ֶׁשִאם ָּכתּוב – 
Ha az állna a szövegben: – ַוֵּיַדע ָאָדם – (vájédá ádám – És megismerte az ember), – 
 ,hogy miután kiűzetett – ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשִּנְטַרד ָהיּו לֹו ָּבִנים – ,akkor az arra utalna – ִנְׁשָמע
gyermekei születtek.  

 ezt a nevet az alapján kapta, [hogy Éva azt [Vagyis] – ַעל ֵׁשם – ...Kájin.. – ַקִין
mondta:] – ָקִניִתי ִאיש – kániti is [„férfit szereztem”].  

 [”Az „et HáSém] – 'ִעם ה – ...az Örökkévalót (et HáSém)… – 'ֶאת ה
ugyanazt jelenti, mint az „im HáSém”, az Örökkévalóval.177 – ְּכֶׁשָּבָרא אֹוִתי ְוֶאת ִאיִׁשי – 
[Ami azt jelenti:] „Amikor [Isten] engem és a férjemet teremtett, – הּוא ְלַבּדֹו ְּבָרָאנּו – 
Ő egyedül teremtett bennünket. –  ֲֹאָבל ָּבֶזה ֻׁשָּתִפים ָאנּו ִעּמו – Ebben [a szülésben] 
azonban partnerei vagyunk.”  

ׁש ֵאִתים – ...Kájint… testvérét, Ábelt… – ֶאת ַקִין ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל  t-ֶאת Az – ָׁש
[tárgyrag, a héber nyelvtan szabályainak látszólag nem megfelelően] háromszor 
hangzik el, – ִרּבּוִיים ֵהם – továbbiakra utalva. – ְמַלֵּמד ֶׁשְּתאֹוָמה נֹוְלָדה ִעם ַקִין – Ez arra 
utal, hogy egy lány ikertestvére is született Kájinnak, – ְוִעם ֶהֶבל נֹוְלדּו ְׁשַּתִים – és két 
lány ikertestvére született Ábelnek.178 – ְלָכ ֶנֱאַמר – Ezért szerepel [Ábellel 
kapcsolatban]: – ַוּתֹוֶסף – „Ezután gyarapodott [és szülte testvérét, Ábelt]”.  

  
 )ב, דבראשית (. אן ְוַקִין ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמהַוְיִהי ֶהֶבל ֹרֵעה צֹ  ,ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל

Ezután szülte testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kájin pedig 
földmíves. (1Mózes 4:2.)  

                                                 
177 Ha Éva csupán azt akarta volna kifejezni, hogy egy férfit kapott Istentől, akkor azt mondta volna, 

hogy מן ה'   (min HáSém – Istentől); az את (et) „-val/-vel”-t is jelenthet. 
178 Az את (et) kétszer szerepel Ábellel kapcsolatban: בלאת אחיו את ה  (et áchiv et hável). 
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 Mivel a földet megátkozta – ְלִפי ֶׁשִּנְתַקְלָלה ָהֲאָדָמה – juhpásztor.179 – ֹרֵעה ֹצאן
[az Örökkévaló], – ָּפַרׁש לֹו ֵמֲעבֹוָדָתּה – [Ábel] tartózkodott attól, hogy megművelje. 

 
  )ג, דבראשית (. ִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַליֹהָוהַוָּיֵבא ַקִין ִמּפְ  ,ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים

És idő multával történt, hogy Kájin áldozatot mutatott be a föld 
gyümölcséből az Örökkévalónak. (1Mózes 4:3.)  

ן ַהָּגרּועַ ִמ  – a föld gyümölcséből.180 – ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה  – [A termés] legsilányabb 
részéből. – ְוֵיׁש ַאָּגָדה – Egy ágádá181 szerint – ֶׁשאֹוֶמֶרת ֶזַרע ִּפְׁשָּתן ָהָיה – ez lenmag volt. 
 – ,gyümölcséből” azt jelenti [a föld]„ – ִמְּפִרי – :Egy eltérő magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר –

דוֹ ֵמֵאיֶזה ֶׁשָּבא ְליָ   – hogy bármiből, ami kéznél volt, – א ֻמְבָחר א טֹוב ְו  – sem a jóból, 
sem [természetesen] a legjobból. 

 
 )ד, דבראשית (. ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתוֹ  ֶאל ְיֹהָוהַוִּיַׁשע  ,ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבֹכרֹות ֹצאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן

Ábel szintén hozott juhai elsőszülöttjei közül, még pedig a kövérjéből. 
És kedvesen tekintett az Örökkévaló Ábelre és áldozatára, (1Mózes 4:4.)  

 Ábel] [:Jelentése] – ַוִּיֶפן – .kedvesen tekintett [az Örökkévaló] – ַוִּיַׁשע
áldozata] felé fordult [az Örökkévaló]. –  ְא ָׁשָעהְוֵכן ְוֶאל ִמנ ָחתֹו   – Hasonlóan [az 5. 
versben] a א ָׁשָעה א ָפָנה – :azt jelenti (vöel mincháto lo sáá) ְוֶאל ִמְנָחתֹו   – „[és az ő 
áldozatára] nem tekintett.” – ְוֵכן ְוַאל ִיְׁשעּו ַאל ִיְפנּו – Hasonlóan: ְוַאל ִיְׁשעּו (vöál jis’u) 
[azt jelenti:] „és ne forduljanak.”182 – ְּפֵנה ֵמָעָליו ְוֵכן ְׁשֵעה ֵמָעָליו  – Hasonlóan:  ְׁשֵעה
 Fordulj el azért tőle.”183„ [:azt jelenti] (söé méáláv) ֵמָעָליו

 – ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה ִמְנָחתוֹ  – kedvesen tekintett [az Örökkévaló].184 – ַוִּיַׁשע
Tűz szállott alá, és felemésztette áldozatát. 

 
א ָׁשָעה   )ה, בראשית ד(. ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד ַוִּיְּפלּו ָּפָניו ,ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו 

...de Káinra és áldozatára nem tekintett. Ez igen bosszantotta Káint és 
arca elborult. (1Mózes 4:5.) 

 

                                                 
179 Ábel miért nem lett Kájinhoz hasonlóan földműves? 
180 Ábellel kapcsolatban a 4. versben az áll, hogy „juhai elsőszülöttjei közül, még pedig a kövérjéből.” 

Annak viszont nincs semmi jele, hogy Kájin hasonlóképpen cselekedett volna. 
181 Tánchumá Brésit 9. 
182 2Mózes 5:9. 
183 Jób 14:6. 
184 Mi jelezte, hogy az Örökkévaló elfogadta Ábel áldozati felajánlását? 
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  )ו, בראשית ד(. ָחָרה ָל ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניָלָּמה  ,ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ָקִין

És szólott az Örökkévaló Káinhoz: „Miért bosszant ez téged és miért 
borult el arcod? (1Mózes 4:6.) 

 
א ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ . ָׁשל ּבוֹ ּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמ ְוֵאֶלי ְּתׁש ,ֲהלֹוא ִאם ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם 

 )ז, דבראשית (

Hiszen ha helyesen cselekszel, felemelkedsz; ha pedig nem helyesen 
cselekszel, az ajtónál hever a bűn, feléd vágyakozik, de te képes vagy 
uralkodni rajta.” (1Mózes 4:7.)  

א ִאם ֵּתיִטיב ְרּגּומֹו ֵּפרּוׁשוֹ ְּכתַ  – .Hiszen ha helyesen cselekszel – ֲה  – [Ez]a 
Tárgum magyarázata szerint értelmezendő.185 

 a sírod [:Jelentése] – ְלֶפַתח ִקְבְר – .az ajtónál hever a bűn – ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֹוֵבץ
ajtajánál – ַחָּטאְת ָׁשמּור – megőrződik a bűnöd. 

 – הּוא ֵיֶצר ָהָרע ָּתִמיד – .A bűn – ֶׁשל ַחָּטאת – .feléd vágyakozik – ְוֵאֶלי ְּתׁשּוָקתוֹ 
vagyis a rossz ösztön szüntelenül – ׁשֹוֵקק ּוִמְתַאֶּוה ְלַהְכִׁשיְל – arra vágyik, hogy 
elcsábítson téged. 

ָליוִאם ִּתְרֶצה ִּתְתַּגֵּבר עָ  – .de te képes vagy uralkodni rajta – ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבוֹ   – 
Ha nagyon akarod, legyőzheted. 

 
, דבראשית (. ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּוַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין  ,ַוֹּיאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו

 )ח

És Kájin szólt testvérének Ábelnek. És történt, hogy mikor a mezőn 
voltak, Kájin rátámadt testvérére Ábelre és megölte őt. (1Mózes 4:8.)  

ִנְכַנס ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי  – És Kájin szólt testvérének Ábelnek.186 – ַוֹּיאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל
 hogy ürügyet találjon – ְלִהְתעֹוֵלל ָעָליו ְלָהְרגוֹ  – ,Vitára provokálta [Ábelt] – ִריב ּוַמָּצה
meggyilkolásához.187 – ְוֵיׁש ָּבֶזה ִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה – Vannak ezzel kapcsolatos aggádikus 
magyarázatok,188 – ַא ֶזה ִיּׁשּובֹו ֶׁשל ִמְקָרא – de ez a vers egyszerű magyarázata. 

 
א יָ  ,ֶאל ַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחי ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר   )ט, דבראשית (. ִכיַדְעִּתי ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאנֹ ַוֹּיאֶמר 

És szólott az Örökkévaló Kájinhoz: „Hol van testvéred, Ábel?” Ő pedig 
felelt: „Nem tudom; testvérem őrzője vagyok-e én?” (1Mózes 4:9.)  

                                                 
185 Vagyis, ha nem helyesen cselekszel, azaz nem javítasz cselekedeteiden, akkor ítéletnapig sem 

szabadulsz meg a bűnödtől. 
186 A versből nem derül ki, mit mondott Kájin. 
187 Tehát nem igazán lényeges, hogy pontosan mit is mondott Kájin Ábelnek. 
188 Lásd Midrás Brésit rábá 21:6. 
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 Hogy – ְלִהָּכֵנס ִעּמֹו ְּבִדְבֵרי ַנַחת – Hol van testvéred, Ábel?189 – ֵאי ֶהֶבל ָאִחי
egy higgadt hangnemű beszélgetést kezdeményezzen vele – אּוַלי ָיׁשּוב ְוֹיאַמר – [és 
hogy esélyt adjon Kájinnak arra,] hogy megbánja bűnét és azt mondja: –  ֲאִני ֲהַרְגִּתיו
 ”.Megöltem őt és [ezzel] vétkeztem Ellened„ – ְוָחָטאִתי ְל

א ָיַדְעִּתי  – Nem tudom. – ַנֲעָׂשה ְּכגֹוֵנב ַּדַעת ָהֶעְליֹוָנה – Úgy cselekedett, mint aki 
meglopja a Legfelsőbb Tudatot.190 

 – ,Kérdésként olvasandó – ְלׁשֹון ֵּתַמּה הּוא – ?…testvérem őrzője – ֲהׁשֹוֵמר ָאִחי
א"ְוֵכן ָּכל הֵ   – mint minden [hasonló helyzetű] ה prefixum esetében, –  ַהְּנקּוָדה ַּבֲחָטף

 .amely chátáf pátáchhal van vokalizálva – ַּפָּתח
 

 )י, דבראשית (.  ֹצֲעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמהקֹול ְּדֵמי ָאִחי ,ַוֹּיאֶמר ֶמה ָעִׂשיתָ 

És szólott Ő: „Mit tettél? testvéred kiontott vére hozzám kiált a földről. 
(1Mózes 4:10.)  

י ָאִחיְּדמֵ   – testvéred kiontott vére.191 – ָּדמֹו ְוַדם ַזְרִעּיֹוָתיו – [Ez utalás] az ő 
[azaz Ábel] vérére és leszármazottainak vérére. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő magyarázat: 
א הָ  – ,sok sebet ejtett rajta [Kájin] – ֶׁשָעָׂשה בֹו ְּפָצִעים ַהְרֵּבה – ָיה יֹוֵדעַ ֶׁש  – mivel nem 
tudta, – ֵמֵהיָכן ַנְפׁשֹו יֹוְצָאה – melyik ponton fog eltávozni [testéből] a lelke.192 

 
, דבראשית (. ת ֶאת ְּדֵמי ָאִחי ִמָּיֶדִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקחַ  ,ְוַעָּתה ָארּור ָאָּתה

 )יא

És most átkozottabb legyél, mint a föld, amely kinyitotta száját, hogy 
felvegye kezedből testvéred kiontott vérét. (1Mózes 4:11.)  

 Vagyis – ִמן ָהֲאָדָמה – .átkozottabb legyél, mint a föld – ִמן ָהֲאָדָמה
átkozottabb, mint amennyire már eddig is meg lett átkozva – ַּבֲעֹוָנּה – bűnéért. –  ְוַגם
 Itt folytatta a vétkezést, amennyiben – ָּבזֹו הֹוִסיָפה ַלֲחטֹוא

 kinyitotta száját, hogy felvegye – ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחי ְוגֹוֵמר
kezedből testvéred kiontott vérét. – ְוִהְנִני מֹוִסיף ָלּה ְקָלָלה ֶאְצְל – És Én ezért 
újfent megátkozom téged illetően: – א ּתֹוֶסף ֵּתת ֹּכָחּה  – „ne adja neked többé 
erejét.”193 

 

                                                 
189 Az Örökkévaló természetesen tudta, hol van Ábel. Akkor hát miért kérdezte meg? 
190 Azaz ostoba módon azt képzelte, hogy félrevezetheti az Örökkévaló Istent. 
 ?szó szerint azt jelenti: „[testvéred] vérei.” Miért a többes szám (dömé) ְּדֵמי 191
192 Azaz melyik lesz a végzetes csapás. 
193 12. vers. 
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א ֹתֵסף ֵּתת ֹּכָחּה   )יב, דבראשית (. ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ ,ָלִּכי ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה 

Ha míveled a földet, ne adja neked többé erejét. Kóbor és bujdosó légy 
a földön. (1Mózes 4:12.)  

 Nem„ – ֵאין ְל ְרׁשּות ָלדּור ְּבָמקֹום ֶאָחד – .Kóbor és bujdosó – ָנע ָוָנד
megengedett számodra, hogy egyetlen helyen lakjál.” 

 
 )יג, דבראשית (. ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹא ,ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר ַקִין ֶאל 

És felelt Kájin az Örökkévalónak: „Nagyobb az én bűnöm, semhogy el 
lehetne viselni. (1Mózes 4:13.)  

 Nagyobb az én büntetésem, semhogy el lehetne – ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹוא
viselni.194 – ִּבְתִמָּיה – Egy hitetlenkedő kérdés.195 –  ּתֹוִניםַאָּתה טֹוֵען ֶעְליֹוִנים ְוַתְח  – 
[Mintha Kájin azt mondta volna:] „Te hordozod a fenti és az alanti [világokat], – 
 ”?és nem vagy képes elhordozni az én bűnömet – ַוֲעֹוִני ִאי ֶאְפָׁשר ִלְטעֹון

 
יִתי ָנע ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ְוָהיִ  ,ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוִמָּפֶני ֶאָּסֵתר

  )יד, בראשית ד(. ַיַהְרֵגִני

Íme elűztél ma a föld színéről és színed elől el kell rejtőznöm; kóbor és 
bujdosó leszek a földön, megeshetik, hogy megöl majd, aki rám talál.” 
(1Mózes 4:14.) 

 
ִּתי ַהּכֹות ֹאתֹו ָּכל ְלַקִין אֹות ְלִבלְ  ְיֹהָוהַוָּיֶׂשם  ,ֵכן ָּכל ֹהֵרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים יָֻּקםלָ  ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר לֹו 

 )טו, דבראשית (. ֹמְצאוֹ 

És mondta neki az Örökkévaló: „Azért bárki öli meg Kájint, hétszeresen 
bűnhődjék miatta!” És jelt tett az Örökkévaló Kájinra, hogy ne üsse 
agyon senki, aki rátalál. (1Mózes 4:15.) 

 Ez – ֶזה ֶאָחד ִמן ַהִּמְקָראֹות – .Azért bárki öli meg Kájint – ָלֵכן ָּכל הֹוֵרג ַקִין
egyike azoknak a verseknek, – ֶׁשִּקְּצרּו ִּדְבֵריֶהם – amelyekben a szavak rövidek, –  ְוָרְמזּו
א ֵפְרׁשּו  és [a vers] jelentését csupán sejtetni engedi [a Szentírás], anélkül, hogy – ְו
részletekbe bocsátkozna. – ָלֵכן ָּכל הֹוֵרג ַקִין – [A helyes magyarázat a következő:] 
„bárki öli meg Kájint,” – ְלׁשֹון ְּגָעָרה – mintegy fenyegetés: –  ֹֹּכה ֵיָעֶׂשה לו – ez fog vele 
történni, –  ָֹּכ ְוָכ ָעְנׁשו – ez és ez lesz a büntetése, –  ֹא ֵפַרׁש ָעְנׁשו  anélkül, hogy – ְו
közelebbről meghatározná [a Szentírás], hogy mi lesz a büntetése. 

                                                 
194 Ez valójában nem állítás és vallomás volt Kájin részéről, hanem… 
195 Azaz: súlyosabb a bűnöm, semhogy Isten elviselhetné azt?! 
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ִין ַעְכָׁשוֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּנֵקם ִמּקַ  – .hétszeresen bűnhődjék miatta – ִׁשְבָעַתִים יָֻּקם  – 
„Nem kívánok most [rögtön] bosszút állni Kájinon, – ְלסֹוף ִׁשְבָעה דֹורֹות – [hanem 
majd inkább] hét nemzedék múlva – ֲאִני נֹוֵקם ִנְקָמִתי ִמֶּמּנּו – állok bosszút rajta, – 
 és megöli – ְוַיַהְרֵגהּו – ,mert felkel majd utódai közül Lemech – ֶׁשַּיֲעמֹוד ֶלֶמ ִמְּבֵני ָּבָניו
őt.” – ְוסֹוף ַהִּמְקָרא ֶׁשָאַמר ִׁשְבָעַתִים יָֻּקם – A vers végén a ִׁשְבָעַתִים יָֻּקם (sivátájim jukám) 
szavak – ְוִהיא ִנְקַמת ֶהֶבל ִמַּקִין – Ábel [halálának] Kájinon való megbosszulására 
utalnak. –  נּוָלַמְד  – Ez azt tanítja, – ֶׁשְּתִחַּלת ַהִּמְקָרא – hogy a vers eleje – ְלׁשֹון ְּגָעָרה ִהיא 
– egy zord fenyegetés, –  ֹא ְּתֵהא ְּבִרָּיה ַמִּזיָקתו  hogy egyetlen teremtmény se – ֶׁש
bántalmazza őt. – ְוַכּיֹוֵצא בֹו ַוֹּיאֶמר ָּדִוד – Hasonlóan: „[Azon a napon] Dávid azt 
mondta: – ָּכל ַמֵּכה ְיבּוִסי ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור – „Mindenki, aki legyőz egy jebuzitát és a 
csatornán át felhatol,”196 –  ֹא ֵפַרׁש ַמה ֵיָעֶׂשה לו  és nem mondja meg a vers, hogy – ְו
mi fog történni vele. –  ֶמזֲאָבל ִּדֶּבר ַהָּכתּוב ְּבֶר  – A vers ehelyett csupán sejtet: –  ָּכל ַמֵּכה
 és a csatornán át felhatol – ְוִיַּגע ַּבִּצּנֹור – bárki, aki legyőz egy jebuzitát [vagyis] – ְיבּוִסי
ֹוֵמרְוֶאת ָהִעְוִרים ְוג – ,és eljut a kapuig és beveszi azt – ְוִיְקַרב ֶאל ַהַּׁשַער ְוִיְכְּבֶׁשּנּו –  – és a 
vakokat, stb. [azaz:] – ְוַגם אֹוָתם ַיֶּכה – és őket is197 megöli, –  ַַעל ֲאֶׁשר ָאְמרּו ָהִעֵּור ְוַהִּפֵּסח 
– mert a vakok és a bénák azt mondták: – א ָיֹבא ֶאל ּתֹו ַהַּבִית  – „Dávid nem jöhet be 
a házba.”198 – ַהַּמֶּכה ֶאת ֵאּלּו – Azt, aki megöli ezeket, – ֲאִני ֶאֱעֶׂשּנּו ֹראׁש ְוָׂשר – 
kinevezem fővezérré. – ַּכאן ִקֵּצר ְּדָבָריו – Itt [Dávid] szavai rövidítve szerepelnek, – 
ִיְהֶיה ְלֹראׁש  – :a Krónikák könyve azonban egyértelműen fogalmaz – ּוְבִדְבֵרי ַהָּיִמים ֵּפַרׁש
 Az lesz a fővezér.”199„ – ּוְלָׂשר

ְלַקִין אֹות' ַוָּיֶׂשם ה  – És jelt tett az Örökkévaló Kájinra.200 –  ָחַקק לֹו אֹות ִמְּׁשמֹו
  .Felírta Isteni Nevének egyik betűjét [Kájin] homlokára – ְּבִמְצחוֹ 

ָּכל  – :Más Rási-kiadások hozzáteszik: Egy eltérő magyarázat – ְסָפִרים ֲאֵחִרים –
 a – ַהְּבֵהמֹות ְוַהַחּיֹות – ”,megöl majd, aki rám talál„ [A kijelentés, hogy] – מֹוְצִאי ַיַהְרֵגִני
(vad)állatokra [utal]. – א ָהיּו ֶׁשִּייָרא  – ,De még nem voltak emberek – ֲאָבל ְּבֵני ָאָדם ֲעַדִין 
א  – ,kivéve apját és anyját – ַרק ָאִביו ְוִאּמוֹ  – ,akiktől félnie kellett volna – ֵמֶהם ּוֵמֶהם 
 Hanem azt – ֶאָּלא ָאַמר – .és attól nem félt, hogy ők megölhetik – ָהָיה ָיֵרא ֶׁשַּיַהְרגּוהּו
mondta: – ַעד ַעְכָׁשו ָהָיה ַּפְחִּדי ַעל ָּכל ַהַחּיֹות – „Mostanáig minden állat rettegett tőlem, 
 – amint írva van: »Féljen és rettegjen tőletek, stb.«201 – ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ּומֹוַרֲאֶכם ְוגֹוֵמר –
א ִייְראּו ִמֶּמִּני ַהַחּיֹות – És most e bűn eredményeképpen – ְוַעְכָׁשו ִּבְׁשִביל ָעֹון ֶזה  – az 
állatok nem fognak többé félni tőlem, – ּוִניְוַיַהְרג  – és megölnek engem.” –  ִמָּיד ַוָּיֶׂשם

ְלַקִין אֹות' ה  – Rögvest [ezt követően tehát ezt olvashatjuk]: „És jelt tett az Örökkévaló 
Kájinra,” – ֶהֱחִזיר מֹוָראֹו ַעל ַהֹּכל – és az állatok újra rettegték őt. 
                                                 
196 2Sámuel 5:8. 
197 Azaz a vakokat és a bénákat. 
198 Uo. 
199 1Krónikák 11:6. 
200 Mi volt ez a jel? 
201 Lentebb 9:2. „Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata és az ég minden madara; minden 

ami mozog a földön és a tenger minden hala hatalmatokba adatott.” 
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 )טז, דבראשית (. ַמת ֵעֶדןֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְד ַוּיֵ  ,ְיֹהָוהַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני 

Ezután elment Kájin az Örökkévaló színe elől és letelepedett Nód 
országában, Édentől keletre. (1Mózes 4:16.)  

 alázattal eltávozott [az [:Jelentése] – ָיָצא ְּבַהְכָנָעה – .elment Kájin – ַוֵּיֵצא ַקִין
Örökkévaló színe elől], – ְּכגֹוֵנב ַּדַעת ָהֶעְליֹוָנה – mint az, aki [megpróbálta] félrevezetni 
a Legfőbb Tudatot.202 

 ,Abba az országba – ְּבֶאֶרץ ֶׁשָּכל ַהּגֹוִלים ָנִדים ָׁשם – .Nód országában – ְּבֶאֶרץ נֹוד
ahová az összes számkivetett vándorol.203 

ֶדןִקְדַמת עֵ   – Édentől keletre. – ָׁשם ָּגָלה ָאִביו – Az volt az a hely, ahová apját 
[Ádámot] száműzte [az Örökkévaló], – ְּכֶׁשּגֹוַרׁש ִמַּגן ֵעֶדן – amikor kiűzte őt Éden 
kertjéből, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van: – ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן – „az Éden kertjének keleti 
oldalára állította [a kerubokat],” – ִלְׁשמֹור ֶאת ְׁשִמיַרת ֶּדֶר ְמבֹוא ַהָּגן – hogy őrizzék a kert 
felé vezető utat,204 – ֶׁשֵּיׁש ִלְלמֹוד ֶׁשָהָיה ָאָדם ָׁשם – ami azt jelzi, hogy Ádám ott volt.205 
רּוַח ִמְזָרִחיתׁשֶ  – ,És azt találjuk – ּוָמִצינּו –  – hogy a keleti irány, –  קֹוֶלֶטת ְּבָכל ָמקֹום ֶאת
 amint írva – ֶׁשֶּנֱאַמר – ,mindig menedékül szolgál a gyilkosok számára – ָהרֹוְצִחים
van:206 – ָאז ַיְבִּדיל ֹמֶׁשה ְוגֹוֵמר – „Akkor kijelölt Mózes stb.207 – ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש – 
napkeletre.” – ָּדָבר ַאֵחר ְּבֶאֶרץ נֹוד – A ְּבֶאֶרץ נֹוד (böerec nód) egy eltérő magyarázata: 
 a föld rengett a – ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְזַּדְעַזַעת ַּתְחָּתיו – ,bármerre járt [Kájin] – ָּכל ָמקֹום ֶׁשהֹוֵל –
lába alatt208 – ְוַהְּבִרּיֹות אֹוְמִרים – és az emberek azt mondták: – סּורּו ֵמָעָליו – 
„Kerüljétek el őt, – ֶזהּו ֶׁשָהַרג ֶאת ָאִחיו – mert ő az, aki megölte a fivérét.” 

 
. ם ָהִעיר ְּכֵׁשם ְּבנֹו ֲחנֹוַוְיִהי ֹּבֶנה ִעיר ַוִּיְקָרא ׁשֵ  ,ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ֲחנֹו

 )יז, דבראשית (

És Kájin megismerte feleségét, ki viselős lett és szülte Chánochot és 
épített egy várost és elnevezte fiának, Chánochnak nevéről. (1Mózes 
4:17.)  

                                                 
202 Mizráchi szerint Rási ezzel azt akarja mondani, hogy Kájin itt őszinte bűnbánatot tanúsított, mivel 

ráeszmélt, hogy Isten pontosan tudta, hogy félre akarta vezetni Őt. A Jefe Toár viszont nem ért 
egyet ezzel, és állítja, hogy Rási itt azt akarja mondani, hogy Kájin csupán tettetett alázatot 
tanúsított, mintha képes lett volna félrevezetni Istent. (Lásd Midrás Brésit rábá 22:13.) 

203 A נֹוד (nód) a ָנִדים (nádim) – vándorlás – szóból ered. 
204 Fentebb 3:24. 
205 A keleti oldalon. 
206 5Mózes 4:41. 
207 „három (menedék)várost.” 
 .mozgás :(nod) נֹוד 208



Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)  57 ָּפָרָׁשת ְּבֵראִׁשית 

  

ּבֹוֶנה ִעיר ַקִיןַוְיִהי   – és [Kájin] épített egy várost –  ְּבנֹו ֲחנֹו ְלֵזֶכרַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהִעיר  – 
és elnevezte emlékül fiának, Chánochnak nevéről. 

 
ֵאל ָיַלד ֶאת ּוְמִחָּייֵאל ָיַלד ֶאת ְמתּוָׁשֵאל ּוְמתּוׁשָ  ,ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹו ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת ְמחּוָיֵאל

 )יח, דבראשית (. ָלֶמ

És Chánochtól született Irád és Irád nemzette Mechujáélt, Mechujáél 
nemzette Metusáélt, Metusáél nemzette Lámechet. (1Mózes 4:18.)  

 Vannak [a Szentírásban] – ֵיׁש ָמקֹום ֶׁשהּוא אֹוֵמר – .Irád nemzette – ְוִעיָרד ָיַלד
olyan helyek, ahol az áll – ְּבָזָכר הֹוִליד – a férfival kapcsolatban, hogy הֹוִליד (holid) – 
ֶׁשַהֵּלָדה  – ,(jálád) ָיַלד és más helyek, ahol meg az áll, hogy – ְוֵיׁש ָמקֹום ֶׁשהּוא אֹוֵמר ָיַלד
 ֵליַדת ָהִאָּׁשה – :ige két értelemben használható (jálád) ָיַלד mert a – ְמַׁשֶּמֶׁשת ְׁשֵּתי ְלׁשֹונֹות
– 1) egy szülő nőre [vonatkoztatva], –  ְּבַלַעזנשטרא  – ófranciául naître [szülni] –  ּוְזִריַעת
ר ְּבַלַעז"אינינדרי – ,és 2) a férfi nemző [aktusára vonatkoztatva] – ּתֹוְלדֹות ָהִאיׁש  – 
ófranciául engendrer [nemzeni]. – ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר הֹוִליד ִּבְלׁשֹון ִהְפִעיל – Amikor [a 
szövegben] a הֹוִליד (holid) szerepel, ִהְפִעיל (hifil)209 igealakban, – ְמַדֵּבר ְּבֵליַדת ָהִאָּׁשה – 
az a nő szüléséről beszél, –  ְֹּפלֹוִני הֹוִליד ֶאת ִאְׁשּתו – [mintha csak azt mondanánk, 
hogy] X. Y. „született” a feleségével – ֵּבן אֹו ַּבת – egy fiút vagy egy lányt. –  ְֶׁשהּוא ּכ
 akkor – ְמַדֵּבר ִּבְזִריַעת ָהִאיׁש – ,áll [a szövegben] [ige] ( jálád) ָיַלד Amikor a – אֹוֵמר ָיַלד
az a férfi nemzéséről beszél. 

 
 )יט, דבראשית (. ָעָדה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ִצָּלה ֵׁשם ָהַאַחת ,ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמ ְׁשֵּתי ָנִׁשים

És Lemech vett magának két feleséget, az egyiknek neve volt Ádá, a 
másiknak neve volt Cilá. (1Mózes 4:19.) 

א ָהָיה לֹו ְלָפֵרׁש ָּכל ֶזה – ...És Lemech vett magának – ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמ  – Nem lett 
volna szükséges mindezt részletezni, –  ְִנָיןֶאָּלא ְלַלְּמֵדנּו ִמּסֹוף ָהע  – kivéve azért, hogy 
megtanítsa nekünk [az Írás], a beszámoló végén, –  ֶֹׁשִּקֵּים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַהְבָטָחתו – 
hogy Isten teljesítette ígéretét, amelyet tett, – ֶׁשָאַמר – amikor azt mondta:210 – 
ָעַמד ֶלֶמ ְלַאַחר ֶׁשהֹוִליד  – ”.Hétszeresen bűnhődjék aki megöli Kájint„ – ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ַקִין
 és – ְוָעָׂשה ּדֹור ְׁשִביִעי – Fogta magát Lemech, miután gyermekeket nemzett – ָּבִנים
létrehozott egy [Kájintól számított] hetedik nemzedéket211, – ְוָהַרג ֶאת ַקִין – és 
megölte Kájint. –  ֶׁשָאַמרֶזהּו  – Ez az [amire Lemech utal], amikor azt mondja:212 –  ִּכי
 .”…Mert embert öltem sebemért„ – ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי ְוגֹוֵמר

                                                 
209 Azaz műveltető. 
210 15. vers. 
211 1. Kájin; 2. Chánoch; 3. Irád; 4. Möchujáél; 5. Mötusáél; 6. Lemech; 7. Tuvál-Kájin. 
212 23. vers. 
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 Ez volt a szokása – ָּכ ָהָיה ַּדְרָּכן ֶׁשל ּדֹור ַהַּמּבּול – ...két feleséget… – ְׁשֵּתי ָנִׁשים
az Özönvíz nemzedékének; – ַאַחת ִלְפִרָּיה ּוְרִבָּיה – egy feleség gyermeknemzés céljára, 
 ,Azzal a feleséggel – זֹו ֶׁשִהיא ְלַתְׁשִמיׁש – .egy pedig házasélet céljára – ְוַאַחת ְלַתְׁשִמיׁש –
akivel házaséletet élt, – ַמְׁשָקּה ּכֹוס ֶׁשל ִעָּקִרין – megitatott egy fogamzásgátló főzetet, – 
 majd felékesítette, akár egy – ּוְמֻקֶּׁשֶטת ַּכַּכָּלה – ,hogy meddővé váljék – ְּכֵדי ֶׁשֵּתָעֵקר
menyasszonyt, – ּוַמֲאִכיָלּה ַמֲעַדִּנים – finomságokkal táplálta, – ַוֲחֶבְרָּתּה ְנזּוָפה – 
miközben a társfeleségét elhanyagolta, –  ֲַאֵבָלה ְּכַאְלָמָנהו  – és az szomorkodott akár 
egy özvegyasszony. – ְוֶזהּו ֶׁשֵּפַרׁש ִאּיֹוב – Erről írta Jób: – א ֵתֵלד  – רֹוֶעה ֲעָקָרה 
„Gondoskodik a meddőről, aki nem szül gyermeket, – א ְיֵיִטיב  és az – ְוַאְלָמָנה 
özveggyel nem tesz jót”,213–  ְמֹו ֶׁשְּמפֹוָרׁש ְּבַאָּגַדת ֵחֶלקּכ  – amint azt a Chélek kezdetű 
[talmudi] fejezet aggádikus része kifejti.214 

 Ő volt a gyermeknemzés céljára tartott – ִהיא ֶׁשל ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה – ...Ádá… – ָעָדה
feleség, – ְוַעל ֵׁשם ֶׁשְּמֻגָּנה ָעָליו – és azért hívták így, mert visszataszító volt a férje 
számára –  ֹּומּוֶסֶרת ֵמֶאְצלו – és távol maradt tőle (férjétől). – ָעָדה ַּתְרּגּום ֶׁשל סּוָרה – Az 
  .”arámiul annyit jelent: „távol tartott (ádá) ָעָדה

 – .Ő volt a házasélet céljára tartott feleség – ִהיא ֶׁשל ַּתְׁשִמיׁש – ...Cilá… – ִצָּלה
 és azért hívták így, mert mindig a férje árnyékában – ַעל ֵׁשם ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ָּתִמיד ְּבִצּלוֹ 
tartózkodott. – ִּדְבֵרי ַאָּגָדה ֵהם ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – Ezek aggádikus értelmezések a Brésit 
rábá midrásban.215 

  
 )כ, דבראשית (. ה ֲאִבי ֹיֵׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנההּוא ָהיָ  ,ֶאת ָיָבלַוֵּתֶלד ָעָדה 

Ádá szülte Jávált; ő a sátorlakók és baromtenyésztők őse. (1Mózes 4:20.)  

הּוא ָהָיה  – .a sátorlakók és baromtenyésztők őse – ֲאִבי ֹיֵׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה
ֵעי ְּבֵהמֹות ַּבִּמְדָּברֹותְלרוֹ  – Ő volt az első – ָהִראׁשֹון  – azok közül, akik jószágot legeltettek 
a pusztaságban, – ְויֹוֵׁשב ֹאָהִלים ֹחֶדׁש ַּכאן ְוֹחֶדׁש ַּכאן – sátorban lakva, egy hónapig itt, 
egy hónapig ott –  ִֹּבְׁשִביל ִמְרֵעה ֹצאנו – a nyájaik számára [szükséges] legelő miatt; – 
 ,ezen a helyen – ְּבָמקֹום ֶזה – és amikor a legelőt lelegelik [az állatok] – ּוְכֶׁשָּכֶלה ַהִּמְרֶעה
 – .egy másik helyen – ְּבָמקֹום ַאֵחר – megy és felveri a sátrát – הֹוֵל ְותֹוֵקַע ָאֳהלוֹ  –
 hogy – ּבֹוֶנה ָבִּתים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה – ,Egy midrási magyarázatban [az áll] – ּוִמְדַרׁש ַאָּגָדה
[Jávál] szentélyeket épített bálványok tiszteletére, – ְּכָמה ְּדַאְּת ָאַמר ֵסֶמל ַהִּקְנָאה ַהִּמְקֶנה – 
amint írva van:216 „a féltékenység bálványa volt, amely féltékenységre ingerelt.”217 
 ő minden – ּתֹוֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב – Ugyanez a helyzet a testvérével218 – ְוֵכן ָאִחיו –
                                                 
213 Jób 24:21. 
214 Lásd Szánhedrin 108a. 
215 23:2. 
216 Jechezkél 8:3. 
217 Az ֹאֶהל ּוִמְקֶנה (ohel umikne) szövegrészt úgy értelmezi a midrás, mint a féltékenységre ingerlő 

számára épített sátrakat, azaz pogány szentélyeket. 
218 Lásd a következő verset. 
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hárfásnak és fuvolásnak [őse]. – ְלַזֵּמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה – A bálványimádás céljából 
muzsikálnak. 

 
  )כא, בראשית ד(. הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ֹּתֵפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב ,ְוֵׁשם ָאִחיו יּוָבל

Testvérének neve volt Jubál, ő minden hárfásnak és fuvolásnak őse. 
(1Mózes 4:21.) 

 
ֵטׁש ָּכל ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל . ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה ,ְוִצָּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל ַקִין 

 )כב, דבראשית (

Cilá pedig szülte Tuvál-Kájint, aki megélesített mindent, ami 
megmunkálja a bronzot és a vasat. Tuvál-Kájin nővére pedig Náámá 
volt. (1Mózes 4:22.)  

 [Azért nevezték így, mert] – ּתֹוֵבל ֻאָּמנֻתֹו ֶׁשל ַקִין – Tuvál-Kájin.219 – ּתּוַבל ַקִין
kifinomította Kájin „mesterségét”. –  ִיןּתּוָבל ְלׁשֹון ַּתְבל  – A ּתּוָבל (tuvál) [szó] 
rokonságban van a ַּתְבִלין (távlin) [„fűszerek” jelentésű szóval].220 – ִּתֵּבל ְוִהְתִקין – 
[Tuvál-Kájin] feljavította és kifinomította – ֻאָּמנֻתֹו ֶׁשל ַקִין – Kájin „mesterségét” – 
 .azzal, hogy fegyvereket kovácsolt a gyilkosok számára – ַלֲעׂשֹות ְּכֵלי ַזִין ָלרֹוְצִחים

ֵטׁש ָּכל ֹחֵרׁש ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל  – aki megélesített mindent, ami megmunkálja a 
bronzot és a vasat. – ְמַחֵּדד ֻאָּמנּות ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל – [Jelentése:] megélesíti a réz és vas 
[megmunkálásához szükséges] eszközöket, – ְּכמֹו ִיְלטֹוׁש ֵעיָניו ִלי – mint [a ִיְלטֹוׁש 
(jiltos)] a „rám élesítette tekintetét”221 [szövegrészben]. – חֹוֵרׁש ֵאינֹו ְלׁשֹון ֹּפַעל – A 
 ּפֹוֵעל hanem – ֶאָּלא ְלׁשֹון ּפֹוֵעל – alakban van,222 (poel) ֹּפַעל szó nem (chorés) חֹוֵרׁש
(poél) alakban, – ֶׁשֲהֵרי ָנקּוד ָקַמץ ָקָטן – mivel céré-vel van vokalizálva – ְוַטֲעמֹו ְלַמָּטה – 
és a hangsúly az utolsó szótagra esik.223 –  ְַּכלֹוַמר ְמַחֵּדד ּוְמַצְחֵצח – [A vers tehát] azt 
mondja: megélesíti és kifényesíti –  ְֹחֶׁשת ּוַבְרֶזלָּכל ְּכֵלי ֻאָּמנּות נ  – a bronz és vas 
megmunkálásához használt szerszámokat. 

 Ő Noé felesége volt.224 – ִהיא ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ֹנחַ  – .Náámá – ַנֲעָמה
 

                                                 
219 Honnan ered a neve? 
220 A fűszerek is arra valók, hogy feljavítsák és finomítsák az ételek ízét. 
221 Jób 16:9. azaz: „Szúrós tekintetet vetett rám.” 
222 Vagyis a חֹוֵרׁש (chorés) szóban nem szegol van a ר (rés) alatt és a hangsúly nem az első szótagra 

esik, mely esetben azt jelentené a szövegrész, hogy „bronz és vas eszközöket.” 
223 Mely esetben az utalás a szerszámra történik, és a szövegrész értelme a következő: „a bronz és vas 

megmunkálásához használt eszközöket.” 
224 23:3. 
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י ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד ִּכי ִאיׁש ָהַרְגּתִ  ,ַוֹּיאֶמר ֶלֶמ ְלָנָׁשיו ָעָדה ְוִצָּלה ְׁשַמַען קֹוִלי ְנֵׁשי ֶלֶמ ַהְאֵזָּנה ִאְמָרִתי
 )כג, דבראשית (. ְלַחֻּבָרִתי

És szólt Lemech feleségeihez: „Ádá és Cilá, halljátok szavamat. Lemech 
feleségei figyeljetek beszédemre, bizony embert öltem sebemért és 
gyermeket sérülésemért; (1Mózes 4:23.)  

 Mert [a – ֶׁשָהיּו ָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו ִמַּתְׁשִמיׁש – halljátok szavamat.225 – ְׁשַמַען קֹוִלי
feleségei egy ideje már] különváltak tőle, –  ְֹלִפי ֶׁשָהַרג ֶאת ַקִין ְוֶאת ּתּוַבל ַקִין ְּבנו – mivel 
[Lemech] megölte Kájint és a fiát226, Tuvál-Kájint. –  ְתּוַבל ַקִין מֹוְׁשכוֹ ֶׁשָהָיה ֶלֶמ סּוָמא ו  – 
Lemech vak volt, és Tuvál-Kájin vezette őt. – ְוָרָאה ֶאת ַקִין – [Tuvál-Kájin] 
megpillantotta Kájint, – ְוִנְדָמה לֹו ְּכַחָּיה – de azt hitte, egy vadat lát. –  ְוָאַמר ְלָאִביו
 és [akkor Lemech] – ַוֲהָרגוֹ  – ,Mondta apjának, hogy ajzza fel az íját – ִלְמׁשֹו ַּבֶּקֶׁשת
megölte [Kájint]. –  ְֹוֵכיָון ֶׁשָּיַדע ֶׁשהּוא ַקִין ְזֵקנו – Amikor [Lemech] rádöbbent, hogy 
ősatyja, Kájin volt az, [akit megölt,] – ִהָּכה ַּכף ֶאל ַּכף – [fájdalmában] összecsapta két 
kezét, –  ְנֹו ֵּביֵניֶהםְוָסַפק ֶאת ּב  – megütötte a [valamiképpen] közéjük [került] fiát, –  ַֹוֲהָרגו 
– és megölte őt. – ְוָהיּו ָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו – [Erre] a feleségei különváltak tőle, –  ְוהּוא
 .és [Lemech] most megkísérelte kiengesztelni őket – ְמַפְּיָסן

ן קֹוִליְׁשַמעַ   – halljátok szavamat. – ְלִהָּׁשַמע ִלי ְלַתְׁשִמיׁש – [Jelentése:] „Legyetek 
újra hajlandóak házaséletet élni velem. – ְוִכי ִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַרְגִּתי – Vajon az ember, akit 
megöltem, – ְלִפְצִעי הּוא ֶנֱהַרג – az én sebesítésem által halt meg?” – ְוִכי ֲאִני ְּפַצְעִּתיו ֵמִזיד 
– [Azaz] vajon akarattal sebesítettem-e meg, – ֶׁשְּיֵהא ַהֶּפַצע ָקרּוי ַעל ְׁשִמי – hogy nekem 
tulajdonítjátok megsebesítését? – ְוֶיֶלד ֲאֶׁשר ָהַרְגִּתי – És a gyermek, akit megöltem, – 
 Vagyis az én – ְּכלֹוַמר ַעל ְיֵדי ַחּבּוָרִתי – ?vajon az én ütésem ölte-e meg – ְלַחֻּבָרִתי ֶנֱהַרג
[akaratlagos] ütésemnek [köszönhetően halt-e meg]. – ִּבְתִמָּיה – [Lemech kijelentése 
tulajdonképpen] egy kiáltó kérdés: – א ֵמִזיד א ׁשֹוֵגג ֲאִני ְו  Vajon nem véletlenül„ – ַוֲה
és akaratlanul cselekedtem-e? – א ֶזהּו ִּפְצִעי  – Az a seb nem tulajdonítható nekem, – 
א ֶזהּו ַחּבּוָרִתי  ”.és az az ütés nem tulajdonítható nekem – ְו

 egy kard vagy nyílvessző [:Jelentése] – ַמַּכת ֶחֶרב אֹו ֵחץ – .sebemért – ִּפְצִעי
ütötte seb; – ה ְּבַלַעז"רמקאדו  – ófranciául macheure. 

 
 )כד, דבראשית (. ְוֶלֶמ ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ,ןִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ָקיִ 

...mert ha hétszer bosszultatik meg Kájin, Lemech bizony 
hetvenhétszer”. (1Mózes 4:24.)  

ַקִין ֶׁשָהַרג  – .mert ha hétszer bosszultatik meg Kájin – ִּכי ִׁשְבָעַתִים יַֻּקם ָקִין
 a büntetés – ִנְתָלה לוֹ  – ,Ha Kájin [esetében], aki szándékosan ölt – ֵמִזיד
felfüggesztésre került – ַעד ִׁשְבָעה דֹורֹות – hét nemzedéknyi [időre], – ֲאִני ֶׁשָהַרְגִּתי ׁשֹוֵגג – 
                                                 
225 Miért kellett Lemechnek ennyire kérlelnie a feleségeit, hogy hallgassák meg, amit mondani akar 

nekik? 
226 Természetesen nem Kájin fiáról, hanem a saját fiáról van itt szó. 
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[akkor] az én esetemben, aki szándékolatlanul öltem, – א ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּיְתֶלה ִלי  – 
természetes, hogy fel kell függeszteni a büntetést – ְׁשִביִעּיֹות ַהְרֵּבה – sok 
hétnemzedéknyi időre. 

 egy [Lemech itt] – ְלׁשֹון ִרּבּוי ְׁשִביִעּיֹות ָאַחז לוֹ  – .hetvenhétszer – ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה
olyan kifejezést használt önmagára vonatkoztatva, amely sok hétnemzedéknyi 
időtartamot jelent. – ָּכ ָּדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא – Így magyarázza [ezt a szövegrészt] 
Tánchumá rabbi.227 – ּוִמְדַרׁש ְּבֵראִׁשית ַרָּבה – A Midrás Brésit rábá azonban [azt állítja, 
hogy] – א ָהַרג ֶלֶמ ְּכלּום  – Lemech nem ölt meg senkit. – ְוָנָׁשיו ּפֹוְרׁשֹות ִמֶּמּנּו – A 
feleségei elkülönültek tőle – ִמֶּׁשִקְּימּו ְּפִרָיה ּוְרִבָּיה – miután megszülték 
gyermekeiket,228 – ְלִפי ֶׁשִּנְגְזָרה ְּגֵזָרה – mivel elrendeltetett, – ְלַכּלֹות ַזְרעֹו ֶׁשל ַקִין – hogy 
ki kell irtani Kájin leszáramzottait – ְלַאַחר ִׁשְבָעה דֹורֹות – hét nemzedéket követően. – 
 ?Azt mondták [Lemech asszonyai]: „Minek szüljünk hiába – ָאְמרּו ָמה ָאנּו יֹוְלדֹות ַלֶּבָהָלה
אְלָמָחר ַהַּמּבּול ּבָ  –  – Holnap jön majd az özönvíz – ְוׁשֹוֵטף ֶאת ַהֹּכל – és mindent 
elsöpör [a föld színéről].” – ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהן – És ő [ti. Lemech] azt felelte nekik: –  ְוִכי
 [:Azaz] – ְוִכי ֲאִני ָהַרְגִּתי ֶאת ֶהֶבל – ”?Öltem-e embert sebemmel„ – ִאיׁש ָהַרְגִּתי ְלִפְצִעי
„Megöltem-e Ábelt, – ֶׁשָהָיה ִאיׁש ְּבקֹוָמה ְוֶיֶלד ַּבָּׁשִנים – aki termetre férfi volt, de évei 
alapján még gyermek, – ֶׁשְּיֵהא ַזְרִעי ָּכֶלה ְּבאֹותֹו ָעֹון – hogy gyermekeimnek el kelljen 
pusztulniok e bűn miatt? – ּוַמה ַּקִין ֶׁשָהַרג – Amiképpen Kájin [esetében történt], aki 
gyilkosságot követett el, – ִנְתָלה לֹו ִׁשְבָעה דֹורֹות – a büntetése mégis felfüggesztetett 
hétnemzedéknyi időre, – א ָהַרְגִּתי  akkor az én [esetemben], aki nem öltem – ֲאִני ֶׁש
meg senkit, – ֶׁשִּיְתלּו ִלי א ָּכל ֶׁשֵּכן  – természetes, hogy fel kell függeszteni a büntetést 
 Ez [azonban] – ְוֶזה ַקל ָוֹחֶמר ֶׁשל ְׁשטּות – ”!sok hétnemzedéknyi időre – ְׁשִביִעּיֹות ַהְרֵּבה –
egy abszurd kál váchomer, –  ִֹאם ֵּכן ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּגֹוֶבה ֶאת חֹובו – ha ugyanis így 
lenne, akkor az Örökkévaló sosem tudná behajtani a tartozást, –  ֹּוְמַקֵּים ֶאת ְּדָברו – 
sem megtartani a szavát.229 

 
ִהים ֶזַרע ַאֵחר  ,ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְׁשּתֹו ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת ֶבל ַּתַחת הֶ ִּכי ָׁשת ִלי ֱא

 )כה, דבראשית (. ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין

És Ádám megint megismerte feleségét, és az szült fiút, akit Sétnek 
nevezett, mert úgymond, adott nekem Isten más magzatot Ábel helyett, 
mivelhogy őt Kájin megölte. (1Mózes 4:25.)  

 És Ádám megint megismerte [feleségét]... – [Miért – ַוֵּיַדע ָאָדם ְוגֹוֵמר
követi ez közvetlenül a Lemechről és feleségeiről szóló beszámolót?] –  ָּבא לֹו ֶלֶמ ֵאֶצל
 és panaszkodott – ְוָקַבל ַעל ָנָׁשיו – ,Lemech felkereste az Első Embert – ָאָדם ָהִראׁשֹון
neki a feleségei miatt [mivel azok tartózkodtak a vele való együttléttől mondván, 

                                                 
227 Midrás Tánchumá Brésit 11. 
228 Szó szerint: miután eleget tettek a „szaporodjatok és sokasodjatok” parancsolatának. 
229 Hogy elégtételt vesz Kájinon hét nemzedéknyi idő után. 
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hogy úgy is meg fognak halni a tőle születendő gyermekeik Kájin bűne miatt]. –  ָאַמר
 Helyénvaló-e, hogy így„ – ְוִכי ֲעֵליֶכם ְלַדְקֵּדק – :Ő (Ádám) erre ezt mondta nekik – ָלֶהם
szemmel tartjátok –  ְּגֵזָרתֹו ֶׁשל ָמקֹוםַעל  – az Örökkévaló büntetéseit?230 –  ַאֶּתם ֲעׂשּו
 – ְוהּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלוֹ  – ,Ti megteszitek azt, ami megparancsoltatott nektek – ִמְצַוְתֶכם
Ő pedig majd teszi a maga dolgát.” – ָאְמרּו לֹו ְקׁשֹוט ַעְצְמ ְּתִחָּלה – Ők erre ezt 
válaszolták neki: „Először pótold te a mulasztásodat! – א ָּפַרְׁשָּת ֵמִאְׁשְּת  Vajon – ַוֲה
nem tartottad-e magad távol a feleségedtől – ִׁשים ָׁשָנה  az elmúlt 130 – ֶזה ֵמָאה ּוְׁש
évben, – ִמֶּׁשִּנְקְנָסה ִמיָתה ַעל ָיְד – azóta, hogy, miattad, elrendeltetett a halál?” – ִמָּיד – 
Rögtön ezt követően… 

 Mit fejez ki itt – ּוַמהּו עֹוד – ...És Ádám megint megismerte – ַוֵּיַדע ָאָדם ְוגֹוֵמר
az עוד (od – még, megint)? – ְלַלֵּמד – Ez azt tanítja, –  ֶֹׁשִּנּתֹוְסָפה לֹו ַּתֲאָוה ַעל ַּתֲאָותו – 
hogy a felesége iránti vágya nagyobb volt, mint valaha. – ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – A [Midrás] 
Brésit rábá alapján231. 

  
 )כו, דבראשית (. ּוַחל ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ְיֹהָוהָאז ה ,ּוְלֵׁשת ַּגם הּוא יַֻּלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש

Sétnek szintén született fia és elnevezte Enósnak. Ekkor kezdte az 
ember szólítani az Örökkévaló nevét. (1Mózes 4:26.)  

 [szó (huchál) הּוַחל A] – ְלׁשֹון ֻחִּלין – .Ekkor kezdte [az ember] – ָאז הּוַחל
rokonságban van a ֻחִּלין (chulin) [„profán” jelentésű] szóval, –  ָהָאָדםִלְקֹרא ֶאת ְׁשמֹות  – 
azaz [ekkor kezdte az ember] az embereket – ְוֶאת ְׁשמֹות ָהֲעַצִּבים – és a bálványokat – 
 – ַלֲעׂשֹוָתן ֱאִליִלים – ,az Örökkévaló nevével nevezni – ִּבְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
bálványimádás tárgyaivá téve azokat – ה ּותְוִלְקרֹוָתן ֶא  – és isteneknek nevezve őket. 

 
ִהים ָאָדם  ,ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם ִהים ָעָׂשה ֹאתוֹ ְּביֹום ְּבֹרא ֱא  )א, הבראשית (. ִּבְדמּות ֱא

Ez Ádám nemzetségeinek könyve. Amely napon Isten az embert 
teremtette, Isten hasonlatosságára teremtette őt. (1Mózes 5:1.)  

זֹו ִהיא ְסִפיַרת  – .Ez Ádám nemzetségeinek könyve – ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם
ּוִמְדְרֵׁשי ַאָּגָדה ֵיׁש  – .Ez az ember nemzedékeinek története [:Jelentése] – ּתֹוְלדֹות ָאָדם
 .létezik számos más aggádikus magyarázata is [De ennek a szövegrésznek] – ַרִּבים

 Ez – ַמִּגיד – .Amely napon Isten [az embert] teremtette – ְּביֹום ְּבֹרא ְוגֹוֵמר
arról tudósít bennünket, – ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשִּנְבָרא – hogy ugyanazon a napon, amelyen 
megteremtetett, – הֹוִליד – gyermekeket nemzett.232 

                                                 
230 Nem dolgotok megkísérelni kijátszani az Örökkévaló rendelkezéseit azzal, hogy nem 

vagytok hajlandóak gyermekeket szülni. 
231 23:5. 
232 A mondat így is olvasható: ּתֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּבֹרא (toldot ádám böjom böro), a ּתֹוְלֹדת (toldot) szó 

pedig „gyermekek”-nek fordítandó. Ily módon: „azon a napon, amelyen megteremtetett, 
gyermekeket nemzett.” (Midrás Brésit rábá 24:7.) 



Brésit (1Mózes 1:1–6:8.)  63 ָּפָרָׁשת ְּבֵראִׁשית 

  

 
  )ב, בראשית ה(. ַוְיָבֶר ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם ,ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם

Férfinak és nőnek teremtette, megáldotta őket és elnevezte embernek 
azon a napon, amelyen megteremtette őket. (1Mózes 5:2.) 

 
ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ   )ג, הבראשית (. ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת ,מוֹ ְדמּותֹו ְּכַצלְ ַוְיִחי ָאָדם ְׁש

És élt Ádám százharminc évet; akkor nemzett egy fiút a maga 
hasonlatosságára és képére, és elnevezte Sétnek. (1Mózes 5:3.)  

ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ן ָהִאָּׁשהַעד ַּכאן ָּפַרׁש ִמ  – százharminc évet.233 – ְׁש  – Egészen 
eddig különváltan élt a feleségétől.234 

 
  )ד, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוִּיְהיּו ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵׁשת ְׁשֹמֶנה ֵמֹאת ָׁשָנה

És Ádám napjai, miután nemzette Sétet, voltak még nyolcszáz év; és 
nemzett fiakat és leányokat. (1Mózes 5:4.) 

 
ִׁשים ָׁשָנה   )ה, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ּוְׁש

És Ádám összes napjai voltak, amelyeket élt, kilencszáz és harminc év, 
azután meghalt. (1Mózes 5:5.) 

 
  )ו, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ֱאנֹוׁש ,ׁש ָׁשִנים ּוְמַאת ָׁשָנהַוְיִחי ֵׁשת ָחמֵ 

Sét élt százöt évet, akkor nemzette Enóst. (1Mózes 5:6.) 

 
בראשית (. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוְיִחי ֵׁשת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֱאנֹוׁש ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה

  )ז, ה

És élt Sét, miután nemzette Enóst, nyolcszázhét évet; és nemzett fiakat 
és leányokat. (1Mózes 5:7.) 

 

                                                 
233 Ha már azon a napon nemzett gyermekeket, amelyen megteremtette őt az Örökkévaló, akkor 

miért csak ilyen hosszú idő elteltével vállalkozott újra a gyermeknemzésre? 
234 Egész idő alatt Ábelt gyászolta (Midrás Brésit rábá 24:6.), és azon kesergett, hogy az ő révén 

kellett megismernie az emberiségnek a halált (Éruvin 18b.). 
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  )ח, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵׁשת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה

Sétnek összes napjai pedig voltak kilencszáztizenkét év; ezután meghalt. 
(1Mózes 5:8.) 

 
  )ט, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵקיָנן ,ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ִּתְׁשִעים ָׁשָנה

És Enós élt kilencven évet; akkor nemzette Kénant. (1Mózes 5:9.) 

 
. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵקיָנן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה

  )י, בראשית ה(

És Enós élt, miután nemzette Kénant, nyolcszáztizenöt évet; és nemzett 
fiakat és leányokat. (1Mózes 5:10.) 

 
  )יא, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֱאנֹוׁש ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה

Enós összes napjai voltak kilencszázöt év; azután meghalt. (1Mózes 5:11.) 

 
  )יב, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ַמֲהַלְלֵאל ,ַוְיִחי ֵקיָנן ִׁשְבִעים ָׁשָנה

Kénan élt hetven évet, akkor nemzette Mahalalélt. (1Mózes 5:12.) 

 
. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ְרָּבִעים ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנהַוְיִחי ֵקיָנן ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ַמֲהַלְלֵאל ַא

  )יג, בראשית ה(

És élt Kénan, miután nemzette Mahalalélt, nyolcszáznegyven évet; és 
nemzett fiakat és leányokat. (1Mózes 5:13.) 

 
  )יד, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ת ָׁשָנהַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֵקיָנן ֶעֶׂשר ָׁשִנים ּוְתַׁשע ֵמאוֹ 

Kénan összes napjai voltak kilencszáztíz év, azután meghalt. (1Mózes 
5:14.) 

 
  )טו, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ָיֶרד ,ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה

Mahalalél élt hatvanöt évet, akkor nemzette Jeredet. (1Mózes 5:15.) 
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ִׁשים ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה . ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶיֶרד ְׁש
  )טז, בראשית ה(

És élt Mahalalél, miután nemzette Jeredet, nyolcszázharminc évet; és 
nemzett fiakat és leányokat. (1Mózes 5:16.) 

 
  )יז, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ּוְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה

Mahalalél összes napjai pedig voltak nyolcszázkilencvenöt év, azután 
meghalt. (1Mózes 5:17.) 

 
  )יח, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ֲחנֹו ,ה ּוְמַאת ָׁשָנהַוְיִחי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשנָ 

Jered százhatvankét évet élt, akkor nemzette Hanókot. (1Mózes 5:18.) 

 
  )יט, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוְיִחי ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֲחנֹו ְׁשֹמֶנה ֵמאֹות ָׁשָנה

És élt Jered, miután nemzette Hanókot, nyolcszáz évet; és nemzett 
fiakat és leányokat. (1Mózes 5:19.) 

 
  )כ, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֶיֶרד ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה

Jered összes napjai pedig voltak kilencszázhatvankét év, azután 
meghalt. (1Mózes 5:20.) 

 
  )כא, בראשית ה(. ַוּיֹוֶלד ֶאת ְמתּוָׁשַלח ,ַוְיִחי ֲחנֹו ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה

Hanók pedig élt hatvanöt évet; akkor nemzette Metuselahot. (1Mózes 
5:21.) 

 
ִהים ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוֶׁשַלח ׁשְ  . ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ׁש ֵמאֹות ָׁשָנהַוִּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת ָהֱא

  )כב, בראשית ה(

És Hanók járt Istennel, miután nemzette Metuselahot, háromszáz évig; 
és nemzett fiakat és leányokat. (1Mózes 5:22.) 

 
ׁש ֵמאֹות ָׁשנָ  ,ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֲחנֹו   )כג, בראשית ה(. הָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְׁש

Hanók összes napjai pedig voltak háromszázhatvanöt év. (1Mózes 5:23.) 
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ִהים ִהיםְוֵאיֶנּנ ,ַוִּיְתַהֵּל ֲחנֹו ֶאת ָהֱא  )כד, הבראשית (. ּו ִּכי ָלַקח ֹאתֹו ֱא

Chánoch pedig járt Istennel, és nem volt többé, mert magához vette 
Isten. (1Mózes 5:24.)  

 igaz ember [Chánoch] – ַצִּדיק ָהָיה – Chánoch pedig járt.235 – ַוִּיְתַהֵּל ֲחנֹו
volt, –  ְֹוַקל ְּבַדְעּתו – de könnyen rá lehetett venni, –  ַָלׁשּוב ְלַהְרִׁשיע – hogy a rossz utat 
válassza. –  ְוִסְּלקוֹ ְלִפיָכ ִמֵהר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  – Ezért az Örökkévaló [inkább] gyorsan 
eltávolította őt [a világból] –  ֶֹוֱהִמיתֹו קֹוֶדם ְזַמּנו – és idő előtti halálát okozta. –  ְוֶזהּו
 a halálára – ְּבִמיָתתוֹ  – Ezért használ a vers eltérő kifejezést – ֶׁשִּׁשָּנה ַהָּכתּוב
vonatkozóan –  ְִכּתֹוב ְוֵאיֶנּנּול  – azzal, hogy azt írja: ְוֵאיֶנּנּו ָּבעֹוָלם (vöéjnenu) – „és nem 
volt többé” a világban, – את ְׁשנֹוָתיו  .hogy kitöltse az idejét – ְלַמ

 A neki [kiszabott] idő – ִלְפֵני ְזַמּנוֹ  – .mert magához vette Isten – ִּכי ָלַקח אֹותוֹ 
előtt; – ְּכמֹו ִהְנִני לֹוֵקַח ִמְּמ – mint [a  ַלֹוֵקח (lokéách)] az „Én most elveszem tőled 
hirtelen halállal azt, – ֶאת ַמְחַמד ֵעיֶני ְּבַמֵּגָפה – aki neked kedves”236 [szövegrészben]. 

 
  )כה, בראשית ה(. ֶלד ֶאת ָלֶמַוּיוֹ  ,ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ֶׁשַבע ּוְׁשֹמִנים ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה

Metuselah élt száznyolcvanhét évet; akkor nemzette Lemeket. (1Mózes 
5:25.) 

 
ַוּיֹוֶלד ָּבִנים  ,ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶלֶמ ְׁשַּתִים ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה

  )כו, בראשית ה(. ּוָבנֹות

És élt Metuselah, miután nemzette Lemeket, hétszáznyolcvankét évet; és 
nemzett fiakat és leányokat. (1Mózes 5:26.) 

 
  )כז, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח ֵּתַׁשע ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה

Metuselah összes napjai pedig voltak kilencszázhatvankilenc év, azután 
meghalt. (1Mózes 5:27.) 

 
 )כח, הבראשית (. ַוּיֹוֶלד ֵּבן ,ה ּוְמַאת ָׁשָנהַוְיִחי ֶלֶמ ְׁשַּתִים ּוְׁשֹמִנים ָׁשנָ 

Lemech száznyolcvankét évet élt, akkor nemzett egy fiút. (1Mózes 5:28.)  

 Akiből felépült a – ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְבָנה ָהעֹוָלם – .akkor nemzett egy fiút – ַוּיֹוֶלד ֵּבן
világ.237 

                                                 
235 Ha Chánoch Istennel járt, akkor miért vette ilyen hirtelen magához az Örökkévaló? 
236 Jechezkél 24:16. Az Örökkévaló elmondta Jechezkél prófétának, hogy a felesége idő előtti halált 

fog halni. A  ַלֹוֵקח (lokéách) igét tehát itt is az idő előtt bekövetkezett halálra vonatkozóan 
használja a Szentírás. (Midrás Brésit rábá 29:5.) 
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. ֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה ְיֹהָוהֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו ִמן הָ  ,ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֹנַח ֵלאֹמר

 )כט, הבראשית (

És elnevezte őt Noénak, mondván: ez majd enyhet hoz nekünk 
munkánkban és kezünk fáradalmában a földön, melyet elátkozott az 
Örökkévaló. (1Mózes 5:29.) 

 – ַיִּניַח ִמֶּמּנּו ֶאת ִעְּצבֹון ָיֵדינּו – ...ez majd enyhet hoz nekünk… – ֶזה ְיַנֲחֵמנּו
könnyít majd rajtunk, kétkezi munkánk terhén. –  ַא ָבא ֹנחַ ע ד ֶׁש  – Noét megelőzően 
א ָהָיה ָלֶהם ְּכֵלי ַמֲחֵריָׁשה –  – az emberiségnek nem voltak mezőgazdasági eszközei, – 
ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ מֹוִציָאה  – .és ő (Noé) készített [először ilyen eszközöket] – ְוהּוא ֵהִכין ָלֶהם
ְּכֶׁשּזֹוְרִעים  – ,A föld korábban tövises cserjéket és bogáncsot termett – קֹוִצים ְוַדְרַּדִרים
 az Első Ember – ִמִּקְלָלתֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון – ,amikor búzát vetettek bele – ִחִּטים
átkának eredményeképpen, – ּוִביֵמי ֹנַח ָנָחה – Noé idejében azonban ez megszűnt. – 

ִמֶּמּנּוח נַ יָ  ְיַנֲחֵמנּו ְוֶזהּו  – Ez a jelentése a ְיַנֲחֵמנּו (jönácháménu) szónak, mintha [két 
szóból állna és] az lenne írva:  ִָמֶּמּנּוח נַ י  (könnyít rajtunk). – א ְתָפְרֵׁשהּו ָּכ  Ha – ְוִאם 
nem így magyarázod, [hanem úgy fordítod a ְיַנֲחֵמנּו (jönácháménu) szót, hogy 
„megvigasztal minket”] – ֵאין ַטַעם ַהָּלׁשֹון נֹוֵפל – akkor a szó jelentésének semmi –  ַעל
 és akkor inkább – ְוַאָּתה ָצִרי ִלְקרֹות ְׁשמֹו ְמַנֵחם – ,névhez [Noách – ֹנחַ ] köze a – ַהֵּׁשם
Menáchém-nek kellene őt (Noét) nevezni.  

  
. ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות ,ַוְיִחי ֶלֶמ ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֹנַח ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ַוֲחֵמׁש ֵמֹאת ָׁשָנה

  )ל, בראשית ה(

És élt Lemek, miután nemzette Nóét, ötszázkilencvenöt évet; és nemzett 
fiakat és leányokat. (1Mózes 5:30.) 

 
  )לא, בראשית ה(. ַוָּיֹמת ,ֵמי ֶלֶמ ֶׁשַבע ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנהַוְיִהי ָּכל יְ 

Lemek összes napjai pedig voltak hétszázhetvenhét év, azután meghalt. 
(1Mózes 5:31.) 

 
 )לב, הבראשית (. ַח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפתַוּיֹוֶלד נֹ  ,ַוְיִהי ֹנַח ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה

És Noé ötszáz éves lett és nemzette Noé Sémet, Chámot és Jáfetet. 
(1Mózes 5:32.)  

ַמה  – :Judán rabbi azt mondta – ָאַמר ַרִּבי יּוָדן – .ötszáz éves – ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה
הֹוִלידּו ְלֵמָאה  – hogy az összes [korábbi] nemzedék – ָּכל ַהּדֹורֹות – ,Miért van az – ַּטַעם

                                                                                                                                      
237 A ֵּבן (bén) szónak közös a gyöke a ִּבְנַין (binján) [„épület”] szóval. 
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 – ez pedig, [vagyis Noé,] – ְוֶזה – ,százéves korában nemzett gyermekeket – ָׁשָנה
 – ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא – ?ötszáz éves korában [nemzett gyermekeket] – ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות
Isten azt mondta: – ִאם ְרָׁשִעים ֵהם – Ha [Noé gyermekei] gonoszak lesznek, –  ֹיאְבדּו
 ami szívfájdalmat okoz majd – ְוַרע ַלַּצִּדיק ֶזה – ,elpusztulnak az özönvízben – ַּבַּמִים
ennek az igaz embernek [ti. Noénak]. – ְוִאם ַצִּדיִקים ֵהם – Ha viszont igazak lesznek, – 
 hogy több – ַלֲעׂשֹות ֵּתבֹות ַהְרֵּבה – ,akkor meg azt a terhet rovom rá – ַאְטִריַח ָעָליו
bárkát kell építenie.238 –  ָֹּכַבׁש ֶאת ַמְעָינו – [Ezért hát] megfékeztem forrását,239 –  א ְו
 egészen – ַעד ֶׁשָהָיה ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה – és [így Noé] nem nemzett gyermeket – הֹוִליד
ötszáz éves koráig, – א ְיֵהא ֶיֶפת ַהָּגדֹול ֶׁשְּבָבָניו  annak érdekében, hogy Jefet, a – ְּכֵדי ֶׁש
legidősebb fia,240 ne legyen – ָראּוי ְלֹעָנִׁשין ִלְפֵני ַהַּמּבּול – büntethető korú az özönvizet 
megelőzően,241 – ִּדְכִתיב – amint írva van: –  ַַערִּכי ַהּנ  – „Mert a legfiatalabb is –  ֶּבן ֵמָאה
 Vagyis: abban az] – ָראּוי ְלֹעֶנׁש ֶלָעִתיד – százéves korában hal meg.”242 – ָׁשָנה ָימּות
életkorban, amelyben] büntethető lesz a jövőben, – ְוֵכן ִלְפֵני ַמַּתן ּתֹוָרה – és ez volt a 
helyzet a Tóraadást megelőzően is. 

א ֶיֶפת ַהָּגדֹול הּוא – .Sémet, Chámot és Jáfetet – ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת  – ַוֲה
Hát nem Jefet volt a legidősebb?243 – ֶאָּלא ַּבְּתִחָּלה ַאָּתה דֹוֵרׁש ֶאת ֶׁשהּוא ַצִּדיק – De 
először Sémet kell említeni, aki igaz volt – ּוא ָמהּולְונֹוַלד ְּכֶׁשה  – és aki körülmetélten 
született244 – ְוֶׁשַאְבָרָהם ָיָצא ִמֶּמּנּו ְוכּו' – és akitől Ábrahám származott stb., –  ִּבְבֵראִׁשית
 a Brésit rábában [kifejtésre kerül].245 [amint az] – ַרָּבה

 
  )א, בראשית ו(. נֹות יְֻּלדּו ָלֶהםּובָ  ,ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

Történt, hogy mikor az emberek elszaporodni kezdtek a földön és 
leányaik születtek, (1Mózes 6:1.) 

 
ִהים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה ת בראשי(. ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו ַוִּיְקחּו ָלֶהם ,ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱא

 )ב, ו

...az Isten fiai látták az emberek leányait, hogy szépek és vettek 
maguknak feleségeket mindazok közül, akiket választottak. (1Mózes 6:2.)  

                                                 
238 Utódainak több nemzedéke számára. 
239 Isten ideiglenesen terméketlenné tette Noét. 
240 Lásd a 10:21-hez fűzött Rási-kommentárt. 
241 Noé 600 éves volt az özönvíz idején, vagyis Jáfet még épp nem volt 100. Mivel a várható 

élettartam oly sokkal hosszabb volt akkoriban, a büntethetőség korhatára 100 év volt. 
242 Jesájá 65:20. 
243 Mi az oka ennek a sorrendnek? 
244 Ez mutatta igaz mivoltát. 
245 26:3. 
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ִהים  a hercegek és [:Jelentése] – ְּבֵני ַהָּׂשִרים ְוַהּׁשֹוְפִטים – .az Isten fiai – ְּבֵני ָהֱא
uralkodók fiai. – ִהים ִהים A – ָּדָבר ַאֵחר ְּבֵני ָהֱא  egy másik (bné háelohim) ְּבֵני ָהֱא
magyarázata: – ֵהם ַהָּׂשִרים ַההֹוְלִכים ִּבְׁשִליחּותֹו ֶׁשל ָמקֹום – Ők az angyalok, aki az 
Örökkévaló küldötteiként teljesítenek szolgálatot; –  ְָרִבים ָּבֶהםַאף ֵהם ָהיּו ִמְתע  – ők is 
keveredtek velük. – ִהים ֶׁשַּבִּמְקָרא ִהים Valahányszor az – ָּכל ֱא  szó szerepel (elohim) ֱא
a Szentírásban, – ְלׁשֹון ָמרּות – az hatalmat, tekintélyt jelent. –  ְַוֶזה יֹוִכיח – A 
következők is erre utalnak: –  ִהיםְוַאָּתה ִּתְהֶיה לֹו ֵלא  – „te pedig légy neki Isten 
helyében.”246 – ִהים  Nézd, íme Isten helyébe tettelek.”247„ – ְרֵאה ְנַתִּתי ֱא

ֹטֹבת  – :Judán rabbi azt mondta – ָאַמר ַרִּבי יּוָדן – hogy szépek.248 – ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה
יּו ְמִטיִבין אֹוָתּהְּכֶׁשהָ  – ,ֹטֹבת úgy van írva, hogy – ְּכִתיב  – [mert ez azt jelenti, hogy] 
amikor feljavították a [lány] külsejét, – ְמֻקֶּׁשֶטת ִלָּכֵנס ַלֻחָּפה – kicsinosítva őt, hogy 
belépjen a chupá249 alá, – ָהָיה ָּגדֹול ִנְכָנס – a legfőbb [uralkodó] belépett –  ּובֹוֲעָלּה
 .és elsőként ő hált vele – ְּתִחָּלה

 – ַאף ְּבעּוַלת ַּבַעל – .mindazok közül, akiket választottak – ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו
Még férjes asszonyt, – ַאף ַהָּזָכר ְוַהְּבֵהָמה – sőt férfit vagy állatot is [választottak]. 

 
. ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנהְוָהיּו  ,ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר א ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר 

 )ג, ובראשית (

És az Örökkévaló mondotta: „Ne küzdjön szellemem az emberrel 
örökké, mivel ő is csak hús, legyenek tehát napjai százhúsz év.” (1Mózes 
6:3.)  

א ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם  – Ne küzdjön szellemem az emberrel. –  א ִיְתַרֵעם ְוָיִריב
 .az ember miatt – ִּבְׁשִביל ָהָאָדם – Ne háborogjon a szellemem [:Jelentése] – רּוִחי ָעַלי

 ִהֵּנה רּוִחי ִנּדֹון ְּבִקְרִּבי – .hosszú ideig [:Jelentése] – ְלאֹוֶר ָיִמים – .örökké – ְלעֹוָלם
– „Íme, viaskodik Bennem szellemem, – ִאם ְלַהְׁשִחית ְוִאם ְלַרֵחם – hogy vajon 
pusztítsak inkább vagy tanúsítsak könyörületet. – א ִיְהֶיה ָמדֹון ֶזה ְּברּוִחי ְלעֹוָלם  – 
[Azonban] ez a viaskodás nem tart Bennem – ְּכלֹוַמר ְלאֹוֶר ָיִמים – »örökké«, azaz 
hosszú ideig.”250 

 [(böságám) ְּבַׁשַּגם A] – ְּכמֹו ְּבֶׁשַּגם – .mivel ő is csak hús – ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר
ugyanaz, mint a ְּבֶׁשַּגם (bösegám), – ְּכלֹוַמר ִּבְׁשִביל – vagyis: „mert/mivel”: –  ֶׁשַּגם ֹזאת
ְוַאף  – van még ez [a dolog] vele kapcsolatban: hogy ő [csupán] hús„ – ּבֹו ֶׁשהּוא ָּבָׂשר
ּוָמה ִאם  – .sem alázkodik meg Előttem – ֵאינֹו ִנְכָנע ְלָפַני – és ennek ellenére – ַעל ִּפי ֵכן

                                                 
246 2Mózes 4:16. 
247 Uo. 7:1. 
248 Az általánosabb helyesírás ez lenne: טֹובֹות. 
249 A baldachin, amely alatt a házasságkötési ceremónia zajlik. 
250 „Adok nekik 120 évnyi haladékot. Ha ezalatt megbánják bűneiket, megkönyörülök rajtuk, ha nem, 

elpusztítom őket.” 
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 vagy valamilyen kemény – אֹו ָּדָבר ָקֶׁשה – Vajon mi lenne, ha tűzből lenne – ִיְהֶיה ֵאׁש
anyagból?”251 –  ֵא בֹו ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרהַּכּיֹוצ  – Hasonlóan: az ַעד ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרה (ád 
sákámti dvorá)252-t – ֶׁשַּקְמִּתי – ְּכמֹו ֶׁשַּקְמִּתי (sekámti)-nak [kell interpretálni].253 –  ְוֵכן
 ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה – t254-(sáátá mödábér imi) ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי Hasonlóan: a – ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמי
 ְּבַׁשַּגם Ugyanígy a – ַאף ְּבַׁשַּגם ְּכמֹו ְּבֶׁשַּגם – nak [kell interpretálni].255-(seátá) ֶׁשַאָּתה –
(böságám) is [ugyanaz], mint a ְּבֶׁשַּגם (bösegám). 

ַעד ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  – .legyenek tehát napjai százhúsz év – ְוָהיּו ָיָמיו ְוגֹוֵמר
א ָיׁשּובּו – .Visszafogom irántuk táplált haragomat 120 évig – ַאֲאִרי ָלֶהם ַאִּפי  – ְוִאם 
Ha nem bánják meg bűneiket, – ָאִביא ֲעֵליֶהם ַמּבּול – vízözönt hozok rájuk. – ְוִאם ֹּתאַמר 
– Ha azt kérdeznéd: –  ֶיֶפת ַעד ַהַּמּבּולִמֶּׁשּנֹוַלד  – Jáfet születésétől a vízözönig –  ֵאינֹו
 akkor erre azt] – ֵאין ֻמְקָדם ּוְמאּוָחר ַּבּתֹוָרה – csupán száz év telt el,256 – ֶאָלא ֵמָאה ָׁשָנה
felelem, hogy ne feledd,] a Tórában nincs „korábban” vagy „későbben;”257 –  ְּכָבר

ֵזָרה ְּגזּוָרהָהְיָתה ַהּגְ   – a határozat már kimondatott – ֶעְׂשִרים ָׁשָנה קֹוֶדם ֶׁשהֹוִליד ֹנַח ּתֹוָלדֹות – 
húsz évvel azt megelőzően, hogy Noénak gyermekei születtek volna. –  ְוֵכן ָמִצינּו
ַאָּגָדה ַרִּביםֵיׁש ִמְדְרֵׁשי  – Ezt találjuk a Széder Olámban is.258 – ְּבֵסֶדר עֹוָלם  – Sok 
aggádikus magyarázat van – א ָידֹון א ָידֹון a – ְּב  (lo jádon) [szavakra] vonatkozóan, – 
 .ám ez a sima, egyszerű magyarázat – ֲאָבל ֶזה הּוא ִצְחצּוַח ְּפׁשּוטוֹ 

 
ִהים ֶאל ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאׁשֶ  ר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא

 )ד, ובראשית (. ר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשםֵהָּמה ַהִּגֹּבִרים ֲאׁשֶ  ,ָלֶהם

Az óriások voltak a földön azokban a napokban és még azután is, midőn 
Isten fiai eljöttek az emberek leányaihoz és ezek szültek nekik 
gyermekeket; ők voltak azok a hősök, akik ősidőktől fogva hírneves 
férfiak voltak. (1Mózes 6:4.)  

 Azért nevezték őket így, mert – ַעל ֵׁשם ֶׁשָּנְפלּו – .Az óriások – ַהְּנִפִּלים
„elbuktak” [(ָּנְפלּו – náflu)] – ְוִהִּפילּו ֶאת ָהעֹוָלם – és ezzel előidézték a világ elbukását. – 
 .Héberül ez [a szó] azt jelenti: óriások – ּוְבָלׁשֹון ִעְבִרי ְלׁשֹון ֲעָנִקים הּוא

 Azaz Enos és – ִּביֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש ּוְבֵני ַקִין – .azokban a napokban – ַּבָּיִמים ָהֵהם
Kájin fiainak idejében. 

                                                 
251 Mennyivel engedetlenebb lenne akkor! 
252 Bírák 5:7. 
253 És így fordítani: „mígnem fölkeltem én, Debóra.” 
254 Uo. 6:17. 
255 És így fordítani: „hogy valóban te beszélsz velem.” 
256 Noé 500 éves volt, amikor Jefet született (lásd 5:32.) és 600 a vízözön idején (lásd 7:6.). 
257 Vagyis a Tóra elbeszélései nem mindig időrendben követik egymást. 
258 28. fejezet. 
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 Noha – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָראּו ְּבָאְבָדן ֶׁשל ּדֹור ֱאנֹוׁש – .és még azután is – ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן
látták Enos nemzedékének elpusztítását, – ֶׁשָעָלה אֹוְקָינֹוס – amikor az óceán 
megemelkedett – ְוֵהִציף ְׁשִליׁש ָהעֹוָלם – és elöntötte a világ egyharmadát, – ֹור א ִנְכַנע ּד
 hogy – ִלְלמֹוד ֵמֶהם – ,a vízözön nemzedéke [mégsem] alázkodott meg – ַהַּמּבּול
tanuljon tőlük. 

 Vagyis [az anyák] olyan – ָהיּו יֹוְלדֹות – .midőn [Isten fiai] eljöttek – ֲאֶׁשר ָיֹבאּו
gyermekeket szültek, – ֲעָנִקים ְּכמֹוָתם – mint ők, [az apák]. 

 az Örökkévaló elleni [Hősiesek voltak] – ִלְמרֹוד ַּבָּמקֹום – .a hősök – ַהִּגּבֹוִרים
lázadásukban. 

 Azok, akiket – אֹוָתן ֶׁשִּנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות – .hírneves férfiak – ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם
megkülönböztet [a Szentírás] neveik [által]: – ּוָׁשֵאלִעיָרד ְמחּוָיֵאל ְמת  – Irád, Mechujáél, 
Metusáél, – ֶׁשִּנְּקבּו ַעל ֵׁשם ָאְבָדן – akiket pusztulásuk szerint neveztek így, –  ֶׁשִּנּמֹוחּו
 :Egy eltérő magyarázat – ָּדָבר ַאֵחר – .mert eltöröltettek259 és kiszakíttattak260 – ְוֻהְּתׁשּו
 akik elpusztították a – ֶׁשִּׁשְּממּו ֶאת ָהעֹוָלם – ”A pusztítás férfijai„ – ַאְנֵׁשי ִׁשָּממֹון –
világot. 

 
  )ה, בראשית ו(. ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל ַהּיֹום ,ַוַּיְרא ְיֹהָוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ

És az Örökkévaló látta, hogy nagy az ember gonoszsága a földön és 
hogy szívének minden indulata és gondolata mindig csak gonoszság, 
(1Mózes 6:5.) 

 
 )ו, ובראשית (. ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבוֹ  ,ָאֶרץִּכי ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם ּבָ  ְיֹהָוהַוִּיָּנֶחם 

...megbánta az Örökkévaló, hogy alkotta az embert a földön és 
elszomorodott szívében. (1Mózes 6:6.) 

ִּכי ָעָׂשה' ַוִּיָּנֶחם ה  – Megbánta az Örökkévaló, hogy alkotta... – ֶנָחָמה ָהְיָתה ְלָפָניו – 
Vigasztalásul261 szolgált Számára, – ֶׁשְּבָראֹו ַּבַּתְחּתֹוִנים – hogy a földön alkotta meg az 
embert, –  ִֹניםֶׁשִאּלּו ָהָיה ְּבָהֶעְליו  – mert ha az ember a mennyei lények egyike lett 
volna, – ָהָיה ַמְמִריָדן – akkor azokat lázította volna fel. – ִּבְבֵראִׁשית ַרָּבה – A [Midrás] 
Brésit rábá alapján262. 

ֶׁשל  – .szívében – ֶאל ִלּבוֹ  – az ember – ָהָאָדם – …és elszomorodott… – ַוִּיְתַעֵּצב
 – ,Azaz: Istennek eszébe ötlött – ָעָלה ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ָמקֹום – .Isten szívében – ָמקֹום
 Ez az Onkelosz-féle – ֶזהּו ַּתְרגּום אּוְנְקלּוס – .hogy elszomorítsa az embert – ְלַהֲעִציבוֹ 
fordítás szerinti magyarázat, [hogy az „elszomorítás” az emberre és nem Istenre 

                                                 
החָ מָ  a (möchujáél) ְמחּוָיֵאל 259  – eltöröl – gyökből. 
הָּתׁשָ  a (mötusáél) ְמתּוָׁשֵאל 260  – kiszakít – gyökből. 
261 A ָנָחם gyöknek két jelentése van: 1. megbán; 2. megvigasztal, megvigasztalódik. 
262 27:4. 
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utal].– ָּדָבר ַאֵחר ַוִּיָּנֶחם – A ַוִּיָּנֶחם (vájináchem) szó egy eltérő magyarázata 
[„megbánni” értelmében]: – ֶנְהְּפָכה ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשל ָמקֹום – Az Örökkévaló hozzáállása 
megváltozott: – ִמִּמַּדת ַרֲחִמים – az Isteni Könyörületesség helyett – ְלִמַּדת ַהִּדין – az 
Isteni Igazságszolgáltatásra. – ָעָלה ַּבַּמֲחָׁשָבה ְלָפָניו ַמה ַּלֲעׂשֹות ָּבָאָדם – Ismét fontolóra 
vette, mit is tegyen az emberrel, – ֶׁשָעָׂשה ָּבָאֶרץ – akit a földön alkotott. –  ְוֵכן ָּכל ְלׁשֹון

ַּבִּמְקָראִנחּום ׁשֶ   – Ehhez hasonlóan, valahányszor a ִנחּום (nichum) szó szerepel a 
Szentírásban, – ְלׁשֹון ִנְמָל ַמה ַּלֲעׂשֹות – az azt jelenti, hogy [valaki] újra fontolóra 
vette, mit is tegyen. – ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם – [Például:] „Sem emberfia, hogy meggondolja 
magát.”263 – ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם – „És megszánja szolgáit,”264 – ַעל ָהָרָעה' ַוִּיָּנֶחם ה  – „És 
elállott az Örökkévaló a balvégzettől,”265 – ִנַחְמִּתי ִּכי ִהְמַלְכִּתי – „Megbántam, hogy 
királlyá tettem.”266 –  ֵהםֻּכָּלם ְלׁשֹון ַמֲחָׁשָבה ַאֶחֶרת  – Mindezek arra utalnak, hogy [az 
illető vagy Isten] meggondolta magát [valamivel kapcsolatban].  

 – ִנְתַאֵּבל ַעל ָאְבַדן ַמֲעֵׂשה ָיָדיו – .és elszomorodott szívében… – ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבוֹ 
Azaz: [Isten]267 siratta keze munkájának pusztulását, –  ְמֹו ֶנֱעַצב ַהֶּמֶל ַעל ְּבנוֹ ּכ  – mint [a 
következő versben:] „Bánkódik a király a fia miatt.”268 

 Ezt [az alábbit] pedig az eretnek [elgondolásokra] – ְוזֹו ָּכַתְבִּתי ִלְתׁשּוַבת ַהִּמיִנים –
reagálva írtam. –  ֶן ָקְרָחהּגֹוי ֶאָחד ָׁשַאל ֶאת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּב  – Egy nem-zsidó egyszer 
megkérdezte Jehosuá ben Kárchá rabbit, – ָאַמר לֹו ֵאין ַאֶּתם מֹוִדים – e szavakat szólva: 
„Nem értesz egyet azzal, – ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד – hogy Isten ismeri a 
jövendőt?” – ָאַמר לֹו ֵהן – A rabbi erre azt válaszolta: „Dehogynem.” –  ָאַמר לֹו ְוָהא
 És elszomorodott« – ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ִלּבוֹ  – :Mire a nem-zsidó: „De hiszen írva van – ְּכִתיב
szívében [azaz Isten szívében]« [a vers látszólag azt sejteti, hogy az Örökkévaló nem 
tudta előre, mi fog történni]!” –  ָֹאַמר לו – A rabbi így válaszolt neki: –  נֹוַלד ְל ֵּבן ָזָכר
ָאַמר לֹו  – .Igen,” válaszolta a másik„ – ָאַמר לֹו ֵהן – ”?Született-e valaha fiad„ – ִמָּיֶמי

ַמְחִּתי ְוִׂשַּמְחִּתי ֶאת ָאַמר לֹו ׂשָ  – .És hogyan reagáltál rá?” kérdezte a rabbi„ – ּוֶמה ָעִׂשיתָ 
ָאַמר לֹו  – ”.Mire az: „Hát örvendtem, és mindenki mást is megörvendeztettem – ַהֹּכל
א ָהִייָת יֹוֵדעַ  ֶׁשּסֹופֹו  – ,A rabbi erre azt kérdezte tőle: „De hát nem jutott eszedbe – ְו
 erre [A nem-zsidó] – ָאַמר לֹו ִּבְׁשַעת ֶחְדָוָתא – ”?hogy végül [ő is] meg fog halni – ָלמּות
azt válaszolta: „Ha örvendezésnek van itt az ideje, – ֶחְדָוָתא – örvendezzünk, –  ִּבְׁשַעת
ָאַמר לֹו ָּכ ַמֲעֵׂשה  – ”.ha pedig a gyásznak van itt az ideje, gyászoljunk – ֶאְבָלא ֶאְבָלא

 A rabbi erre azt felelte neki: „Éppen így viselkedett az Örökkévaló –  הּואַהָּקדֹוׁש ָּברּו
is. – ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּגלּוי ְלָפָניו – Noha előre tudta, – ֶׁשּסֹוָפן ַלֲחטֹוא – hogy [az emberek] 
végül bűnbe esnek – ּוְלַאְּבָדן – és elpusztíttatnak, –  ְָרָאןא ִנְמַנע ִמְּלב  – mégsem 

                                                 
263 4Mózes 23:19. 
264 5Mózes 32:36. 
265 2Mózes 32:14. 
266 1Sámuel 15:11. 
267 E szerint a másik változat szerint a ַוִּיְתַעֵּצב (vájitácév) Istenre utal. 
268 2Sámuel 19:3. 
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tartózkodott megteremtésüktől, – ִּבְׁשִביל ַהַּצִּדיִקים – mégpedig az igazak kedvéért, – 
  ”.akik a jövőben származnak tőlük – ָהֲעִתיִדים ַלֲעמֹוד ֵמֶהם

  
ם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאדָ  ְיֹהָוהַוֹּיאֶמר 

 )ז, ובראשית (. ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם ,עֹוף ַהָּׁשָמִים

És mondta az Örökkévaló: „Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a föld 
színéről, embert és barmot, csúszó-mászót és az ég madarait, mert 
megbántam, hogy alkottam őket.” (1Mózes 6:7.)  

ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם' ַוֹּיאֶמר ה  – És mondta az Örökkévaló: „Eltörlöm az 
embert. – הּוא ָעָפר ְוָאִביא ָעָליו ַמִים – Porból való. Vizet hozok rá –  ְֹוֶאְמֶחה אֹותו – és 
eltörlöm őt. – ְלָכ ֶנֱאַמר ָלׁשֹון ִמחּוי – Ezért használja [a Szentírás] a ִמחּוי (michuj) 
kifejezést. 

 Ők is – ַאף ֵהם ִהְׁשִחיתּו ַּדְרָּכם – embert és barmot.269 – ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה
elzüllöttek. – ָּדָבר ַאֵחר – Egy eltérő magyarázat: – ַהֹּכל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ָהָאָדם – Minden az 
emberért lett megteremtve, – ְוֵכיָון ֶׁשהּוא ָּכֶלה – márpedig ha ő megszűnik létezni, – 
 ?mi szükség ezekre [az állatokra] – ַמה ֹּצֶר ְּבֵאּלּו

ָחַׁשְבִּתי ַמה  – mert megbántam, hogy alkottam őket.270 – ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם
 a – ַעל ֲאֶׁשר ֲעִׂשיִתים – ,Elgondolkodtam azon, mitévő legyek„ [:Jelentése] – ַּלֲעׂשֹות
tényen, hogy megalkottam őket.” 

 
 )ח, בראשית ו(. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיֹהָוה

Nóé pedig kegyelmet talált az Örökkévaló szemében. (1Mózes 6:8.) 

 
 

 
 

                                                 
269 Miért büntette meg az Örökkévaló az állatokat? 
270 Lásd a 6. vershez fűzött Rási-kommentárt. 
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