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  לז פרק בראשית

ש  ( א) ֵּ֣ ב בוַי  ץ יֲַעק ֹ֔ ר  ֶ֖ א  י בְּ ֵּ֣ גּור  יו מְּ ִ֑ ץ ָאב  ר  ֶ֖ א  ַָֽען בְּ  :כְּנ 

ה׀( ב) ל  ֵּ֣ ֹות א  דֵּ֣ ב ת לְּ ף יֲַעק ֹ֗ ה יֹוס ֵ֞ ֵ֤ ר  שְּ ַבָֽע־ע  ן־שְּ נ ה   ב  ה ש  י ָ֨ ה ה  ֵ֤ יו   ר ע  ח  ת־א  אן א  ּוא ַבצ ֹ֔ ַער וְּהֵּ֣ ֵ֥י נַֹ֗ נ  ת־בְּ ה א  ָ֛ ה  לְּ  ב 

ֵ֥י נ  ת־בְּ ה וְּא  ֶ֖ פ  י ז לְּ ֵּ֣ יו נְּש  ִ֑ א ָאב  ֵ֥ ף וַי ב  ָ֛ ם יֹוס  ֵ֥ ת  ב  ת־ד  ה א  ֶ֖ ע  ָֽם ר  יה  ל־ֲאב   :א 

ל( ג) א ֹ֗ ר  ב וְּי שְּ ף   ָאַהֵ֤ ת־יֹוס  יו א  נ ֹ֔ כ ל־ב  ֵ֥ים מ  ן־זְֻּקנ  ָֽי־ב  ּוא כ  ֹו הֶ֖ ה לִ֑ ש  ֵ֥ ֹו וְּע  נ ת לֶ֖ ים כְּת ֵ֥ ָֽ  :ַפס 

ּו( ד) אֵּ֣ יו וַי רְּ ח ֹ֗ ֹו א  ָֽי־א תֵ֞ ב כ  ם   ָאַהֵ֤ יה  יו ֲאב  ח ֹ֔ כ ל־א  ּו מ  נְּאֶ֖ ָֽי שְּ ֹו ַו א א תִ֑ ּו וְּלֵ֥ לֶ֖ ֹו י כְּ רֵ֥ ם ַדבְּ לָֽ ש   :לְּ

ם( ה) ף   וַיֲַחלֵ֤ ֹום יֹוס  ד ֲחלֹ֔ ֶ֖ יו וַיַג  ִ֑ ח  א  פּו לְּ ֵ֥ ֹוד וַיֹוס  א עֶ֖ נ ֵ֥ ֹו שְּ  :א תָֽ

ר( ו) אמ  ם וַי ֶ֖ ִ֑ יה  א ֲאל  עּו־נ ָ֕ מְּ ֹום ש  ה ַהֲחלֵ֥ ֶ֖ ר ַהז  ֵ֥ י ֲאש  ת  ָֽמְּ ל   :ח 

נ ה( ז) ה  נּו וְְּ֠ חְּ ים ֲאנַַ֜ ֵ֤ מ  ַאלְּ ים   מְּ ֹוְךבְּ  ֲאֻלמ  ה תֵּ֣ ד ֹ֔ ָ֛ה ַהש  נ  ה וְּה  מ  ֵ֥ י ק  ֶ֖ ת  ה ֲאֻלמ  ב  ִ֑ ֵ֤ה וְַּגם־נ צ  נ  ינ ה   וְּה  ֻסב   ם תְּ יכ ֹ֔ ת   ֲאֻלמ ֵּ֣

ין   ַתֲחו ֶ֖ ָֽשְּ י וַת  ָֽ ת   :ַלֲאֻלמ 

רּו( ח) אמְּ יו לֹו   וַי ֵ֤ ח ֹ֔ ְך א  לֵ֤ לְך   ֲהמ  מְּ ינּו ת  ל ֹ֔ ֹול ע  שֵ֥ ם־מ  ל א  ש ֶ֖ מְּ נּו ת  ִ֑ פּו ב  ֵ֤ נ ֵּ֣  עֹוד   וַיֹוס  ֹו אשְּ יו א תֹ֔ ֶ֖ יו ַעל־ֲחלמ ת  ָֽ ר  ב   :וְַּעל־דְּ

ם( ט) ֹום עֹוד   וַיֲַחלֵ֥ ר ֲחלֵּ֣ ר ַאח ֹ֔ ֵ֥ ְַּספ  ֹו וַי יו א תֶ֖ ִ֑ ח  א  ר לְּ אמ  ה וַי ֹ֗ נ ָ֨ י ה  ָֽ ת  מְּ ַלֵ֤ ֹוד ֲחלֹום   ח  ֵּ֧ה עֹ֔ נ  ש וְּה  מ  ֵּ֣ חַ  ַהש  ֹ֗ ד וְַּהי ר  ר   וְַּאַחֵ֤ ש   ע 

ים ב ֹ֔ ים כָֹֽוכ  ַתֲחו ֶ֖ ָֽשְּ י מ  ָֽ  :ל 

ֵּ֣ ( י) ְַּספ  יו   רוַי ל־ָאב  יו   א  ח  ל־א  ֹו וְּא  יו וַי גְַּער־בֵּ֣ ר ָאב ֹ֔ אמ  ֹו וַי ֵּ֣ ה לֹ֔ ָ֛ ֹום מ  ה ַהֲחלֵ֥ ֶ֖ ר ַהז  ֵּ֣ ת   ֲאש  מְּ ִ֑ ל  ֹוא ח  ֹוא ֲהבֵּ֣ ךֵּ֣  ֲאנ י   נ בֹ֗ מְּ  וְּא 

יך ת וְַּאח ֹ֔ ַתֲחֹוֵ֥ שְּ ה  ךֶ֖  לְּ צ ה לְּ רְּ ָֽ  :א 

ֹו( יא) ְַּקנְּאּו־בֶ֖ יו וַי ִ֑ ח  יו א  ֶ֖ ר וְָּאב  ַמֵ֥ ָֽר ש  ב  ת־ַהד   :א 

ּו( יב) כֶ֖ יו וַי לְּ ִ֑ ח  ֹות א  עָ֛ רְּ אן ל  ת־צ ֵ֥ ם א  ֶ֖ יה  ָֽם ֲאב  כ  שְּ  :ב 

ר( יג) אמ  ל וַי ָ֨ א ַ֜ ר  ף י שְּ ל־יֹוס ֹ֗ ֹוא א  יך   ֲהלֵ֤ ים ַאח   ֵּ֣ ם ר ע  כ ֹ֔ שְּ ה ב  ֶ֖ כ  ֲחךֵּ֣  לְּ ל  שְּ ם וְּא  ִ֑ יה  ר ֲאל  אמ  ֹו וַי ֵ֥ ָֽנ י לֶ֖ נ   :ה 

ר( יד) אמ  ֹו וַי ֵּ֣ א לֹ֗ ְך־נ ָ֨ ה ל  א ַ֜ ֹום רְּ לֵ֤ ת־שְּ ֹום יך  ַאח    א  לֵּ֣ ת־שְּ אן וְּא  נ י ַהצ ֹ֔ ֶ֖ ב  ר וֲַהש  ִ֑ ב  הּו   ד  ח   ל  ק וַי שְּ מ  ֵּ֣ ע  ֹון מ  רֹ֔ בְּ א ח   וַי ב ֶ֖

ה ָֽמ  כ   :שְּ

הּו( טו) ֵּ֣ א  צ  יש וַי מְּ ֵ֥ה א ֹ֔ נ  ה וְּה  ֶ֖ ה ת ע  ִ֑ ד  הּו ַבש  ֵּ֧ ָאל  יש וַי שְּ ָ֛ א  ר ה  אמ ֶ֖ ש ל  ָֽ ַבק   :ַמה־תְּ

ר( טז) אמ  י וַי ָ֕ ת־ַאַחֶ֖ י א  ֵּ֣ שמְּ  ָאנ כ  ִ֑ ֵּ֣א ַבק  ה־נ  ָֽיד  י ַהג  ה ל ֹ֔ יפ ֶ֖ ם א  ֵ֥ ים ה  ָֽ  :ר ע 

ר( יז) אמ  יש   וַי ֵ֤ א  ּו ה  עֵּ֣ ה נ סְּ ז ֹ֔ י מ  ֵ֤ י   כ  ת  עְּ ַמ  ים ש  ֹ֔ ר  מְּ ה א ָֽ ֶ֖ כ  יְּנ ה נ לְּ ִ֑ ְך ד ת  ל  ף   וַי ֵ֤ ר יֹוס  יו ַאַחֵּ֣ ח ֹ֔ ם א  ֶ֖ צ א  ן וַי מְּ ָֽ ד ת   :בְּ

ּו( יח) אֵ֥ ֹו וַי רְּ ק א תֶ֖ ח ִ֑ ר  ם   מ  ר  ט   בי קְּ  ּובְּ ם ַרֵּ֣ יה ֹ֔ ּו ֲאל  נַכְּלֵ֥ ָֽתְּ ֹו וַי  ֹו א תֶ֖ יתָֽ  :ַלֲהמ 

ּו( יט) רֶ֖ יש וַי אמְּ ֵּ֣ יו א  ִ֑ ל־ָאח  ה א  נ ֹ֗ ַעל ה  ֹות ַבָ֛ ה ַהֲחלמֵ֥ ֶ֖ ז  ָֽא ַהל   :ב 

ה׀( כ) ֵּ֣ ּו וְַּעת  כֵּ֣ הּו לְּ ג ֹ֗ ַָֽהרְּ הּו   וְַּנ כ   ל  ד וְּנַשְּ ַאַחֵּ֣ ֹות בְּ נּו ַהב רֹ֔ רְּ ֵ֥ה וְָּאַמָ֕ ה ַחי  ֶ֖ ע  הּו ר  תְּ ִ֑ ל  הוְּנ   ֲאכ  א ָ֕ ּו רְּ יֶ֖ יו ַמה־י הְּ ָֽ  :ֲחלמ ת 

ע( כא) ַמֵּ֣ ן וַי שְּ אּוב ֹ֔ הּו רְּ ֶ֖ ל  ם וַיַצ  ִ֑ י ד  ר מ  אמ  א וַי ָ֕ נּו לֵ֥ ֶ֖ ש נַכ  ָֽפ   :נ 

ר( כב) אמ  ם׀ וַי ָ֨ ֵּ֣ ה  ן   ֲאל  אּוב  ם   רְּ כּו־ד  פְּ שְּ יכּו ַאל־ת  ֵּ֣ ל  ֹו ַהשְּ ֹור א תֹ֗ ל־ַהבֵ֤ ר ַהז ה   א  ֵּ֣ ר ֲאש  ב ֹ֔ דְּ ד ַבמ  ֹו ַאל־ וְּי ֶ֖ חּו־בִ֑ לְּ שְּ  ת 

ַען ַמֹ֗ יל לְּ ֵ֤ ם א תֹו   ַהצ  י ד ֹ֔ ֹו מ  יבֶ֖ ָֽיו ַלֲהש  ל־ָאב   :א 

י( כג) ָֽיְּה ָ֕ א ַו ֵ֥ ר־ב  ף ַכֲָֽאש  ֶ֖ יו יֹוס  ִ֑ ח  ל־א  יטּו א  ֵ֤ ש  ף   וַיַפְּ ת־יֹוס  ֹו א  נְּתֹ֔ ת־ֻכת  נ ת א  ת־כְּת ֵ֥ ים א  ֶ֖ ר ַהַפס  ֵ֥ יו ֲאש  ָֽ ל   :ע 

הּו( כד) ֻחֹ֔ ק  כּו וַי ָ֨ ֵ֥ ל  ֹוא   וַיַשְּ ה תֶ֖ ר  ֹור ַהב ִ֑ ק וְַּהבֵּ֣ ֹ֔ ין ר  ֵ֥ ֹו א  י ם בֶ֖ ָֽ  :מ 

בּו  ( כה) ם   וַי שְּ ח  ֱאכ ל־ל  ָֽ ּו ל  אֵ֤ ם   וַי שְּ ינ יה  ָֽ ּו ע  אֹ֔ נ ה   וַי רְּ ת וְּה  ַחֵּ֣ ים א רְּ אל ֹ֔ ע  מְּ ה י שְּ ֶ֖ א  ד ב  ִ֑ ע  ג לְּ ם מ  ֵּ֣ יה  ים ּוגְַּמל  א ֹ֗  נְּכ את   נ ָֽשְּ

י ֵּ֣ ר  ט ּוצְּ ים ו לֹ֔ ֶ֖ כ  יד הֹולְּ ֵ֥ הֹור  ָֽ  לְּ ר  צְּ המ   :יְּמ 

ר( כו) אמ  ה וַי ֵ֥ ֶ֖ יו יְּהּוד  ִ֑ ח  ל־א  ַצע א  י ַמה־ב ֹ֗ ֵ֤ ינּו נֲַהר ג   כ  ת־ָאח ֹ֔ ינּו א  ֶ֖ ֹו וְּכ ס  מָֽ ת־ד   :א 

ּו( כז) כֵ֞ נּו לְּ ֵּ֣ כְּר  ים וְּנ מְּ אל ֹ֗ ע  מְּ נּו   ַלי שְּ ֹו וְּי ד   י־בֹ֔ ה  ינּו ַאל־תְּ ֵ֥ ָֽי־ָאח  נּו כ  ֶ֖ ר  ש  ּוא בְּ ּו הִ֑ עֶ֖ מְּ ָֽי שְּ ָֽיו ַו ח   :א 

רּו  וַ ( כח) ַָֽעבְּ ים ַי ים ֲאנ ש ָ֨ י נ ַ֜ דְּ ים מ  ֹ֗ ֲחר  כּו   ס ָֽ שְּ ָֽי מְּ ּו ַו ֲָֽעלֵ֤ ף   וַַי ת־יֹוס  ֹור א  ן־ַהבֹ֔ ּו מ  כְּרֵּ֧ ף וַי מְּ ָ֛ ת־יֹוס  ים א  ֶ֖ אל  ע  מְּ ים ַלי שְּ ֵּ֣ ר  שְּ ע   בְּ

ף ס  ִ֑ יאּו כ  ֵ֥ ף וַי ב  ֶ֖ ת־יֹוס  ה א  יְּמ  ָֽ ר  צְּ  :מ 

ב( כט) ש  ן   וַי ֵ֤ אּוב  ֹור רְּ ל־ַהבֹ֔ ֵ֥ה א  נ  ף וְּה  ֶ֖ ין־יֹוס  ֹור א  ע ַבבִ֑ ַרֶ֖ יו וַי קְּ ָֽ ג ד  ת־בְּ  :א 

ב( ל) ֵ֥ש  יו וַי  ֶ֖ ח  ל־א  ר א  ד וַי אַמִ֑ ל  ֵּ֣ נּו ַהי  ינ ֹ֔ י א  ֶ֖ נ ה וֲַאנ  ֵ֥ ָֽא א   :ֲאנ י־ב 

ּו( לא) חֶ֖ נ ת וַי קְּ ת־כְּת ֵּ֣ ף א  ִ֑ ֲחטּו   יֹוס  ָֽי שְּ יר ַו ֵּ֣ ע  ים שְּ ז ֹ֔ ּו ע  לֵ֥ בְּ נ ת וַי טְּ ת־ַהֻכת ֶ֖ ָֽם א   :ַבד 

ּו( בל) חֵ֞ ָֽיְַּשלְּ נ ת ַו ת־כְּת ֵּ֣ ים א  יאּו   ַהַפס ֹ֗ ם וַי ב   יה ֹ֔ ל־ֲאב  ּו א  רֶ֖ את וַי אמְּ אנּו ז ֵּ֣ ִ֑ צ  א מ  נ ת ַהכ ר־נ ֹ֗ נְּךָ֛  ַהכְּת ֵּ֧ וא ב  ֶ֖ א ה  ם־לָֽ  :א 
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ּה( לג) ֵ֤ ר   וַיַכ יר  אמ  נ ת וַי   י כְּת ֵּ֣ נ ֹ֔ ֵ֥ה בְּ ה ַחי  ֶ֖ ע  הּו ר  תְּ ִ֑ ל  ף ֲאכ  ר ֵ֥ ף ט  ָֽף ט ַרֶ֖  :יֹוס 

ע (לד) ַרֵ֤ יו יֲַעק ב   וַי קְּ לת ֹ֔ מְּ ם ש  ֵ֥ש  ק וַי  ִ֑יו ַשֶ֖ נ  תְּ מ  ל בְּ ֵ֥ ַאב  ֹו וַי תְּ נֶ֖ ים ַעל־בְּ ֵ֥ ָֽים י מ   :ַרב 

יו וַי ֻקמּו  ( לה) נ ָ֨ יו כ ל־ב  נ ת ַ֜ ֹו וְּכ ל־בְּ נֲַחמֹ֗ ן   לְּ א  ם וַיְּמ  נַח ֹ֔ תְּ ה  ר לְּ אמ  ד וַי ָ֕ ֵּ֧ ר  ָֽי־א  ָ֛י כ  נ  ל־בְּ ל א  ֶ֖ ה ָאב  ל  א ִ֑ ךְּ שְּ בְּ ֵ֥ ֹו וַי  ָֽיו א תֶ֖  :ָאב 

ים( לו) נ ֹ֔ ד  מְּ ּו וְַּהָ֨ רֵ֥ כְּ ֹו מ  י ם א תֶ֖ ִ֑ ר  צְּ ל־מ  יַפר   א  ֹוט  פָֽ יס לְּ ֵּ֣ ר  ה סְּ ע ֹ֔ ר ַפרְּ ָֽים ַשֶ֖ ח   פ: ַהַטב 

Alef.  

1.   

 לז פרק בראשית

ה׀( ב) ל  ֵּ֣ ֹות א  דֵּ֣ ב ת לְּ ף יֲַעק ֹ֗ ה יֹוס ֵ֞ ֵ֤ ר  שְּ ַבָֽע־ע  ן־שְּ נ ה   ב  ה ש  י ָ֨ ה ה  ֵ֤ יו   ר ע  ח  ת־א  א א  ּוא ןַבצ ֹ֔ ַער וְּהֵּ֣ ֵ֥י נַֹ֗ נ  ת־בְּ  א 

ה ָ֛ ה  לְּ ֵ֥י ב  נ  ת־בְּ ה וְּא  ֶ֖ פ  י ז לְּ ֵּ֣ יו נְּש  ִ֑ א ָאב  ֵ֥ ף וַי ב  ָ֛ ם יֹוס  ֵ֥ ת  ב  ת־ד  ה א  ֶ֖ ע  ָֽם ר  יה  ל־ֲאב   :א 

Although it states at the beginning of Parashat VaYeishev that Yosef was 17,  

  לה פרק בראשית

א( כז) ל־י   יֲַעק ב   וַי ב ֵ֤ קא  ֵּ֣ יו צְּח  א ָאב ֹ֔ ֶ֖ ר  ת ַממְּ ַיֵּ֣ רְּ ע ק  ַבִ֑ ַָֽארְּ וא ה  ֵּ֣ ֹון ה  רֹ֔ בְּ ם ח  ֵ֥ ָֽר־ש  ר־ג  ם ֲאש  ֶ֖ ה  ר  ָֽק ַאבְּ  :וְּי צְּח 

and the Tora states two chapters previously that Yaakov had returned to his parental 

home,  

  לה פרק בראשית

ּו( כח) יֶ֖ ָֽהְּ י וַי  ֵּ֣ ק יְּמ  ִ֑ ח  ת י צְּ ַאֵ֥ ֶ֖  מְּ נ  ֵ֥ים הש  מ נ  ָֽה ּושְּ נ   :ש 

ע( כט) ַָ֨ ק וַי גְּו ֵ֤ ח  ת   י צְּ מ  ף וַי   ס  ֵּ֣ יו וַי א  ל־ַעמ ֹ֔ ן א  ֶ֖ ע ז ק  ַבֵּ֣ ים ּושְּ ִ֑ ּו י מ  רֵּ֣ בְּ ֹו וַי קְּ ו א תֹ֔ ֵ֥ ש  ב ע  ָֽיו וְּיֲַעק ֶ֖ נ   פ: ב 

followed immediately by an account of Yitzchak’s death, 

nevertheless, Yosef was already 29 at the time of Yitzchak’s death.1 Consequently it is 

clear that the verses are not in chronological order. RaLBaG explains that because the 

Tora wished to discuss Eisav’s descendants (Beraishit 36:1-43)  after: relating the 

story of the meeting between the two estranged brothers (Ibid. 32:4-33:20), the 

story of the rape of Dina (Ibid. 34), the return to Canaan, including the death of 

Rachel along the way (Ibid. 35), and the death of Yitzchak is mentioned to close the 

overall course of events, only then in chapter 37 are more details given of what 

happened to the family prior to the death of Yitzchak that had already previously 

been mentioned.  

2.  In the Alon Haderacha re Question 1, Nechama explains that Avraham left a great 

deal earlier (Ibid. 12:4) than the death of Terach (Ibid. 11:32). The explanation for the 

Tora getting away from the chronological order of events in both instances is 

                                                           
1
 Yitzchak lived for 180 years (Beraishit 35:28).  

Yitzchak was 60 when Yaakov and Eisav were born (Ibid. 25:26) Yaakov was 120 when Yitzchak died 

Yosef was 29 when Yitzchak died.  

Yosef was 17 when he was sold by his brothers and ended up in Egypt (Ibid. 37:2) Yaakov was 108 at 

this point.  

Yosef is 30 when he becomes second-in-command in Egypt. (Ibid. 41:46). 

Yosef is 39 (7 years of plenty+2 years of famine) when his family comes to Egypt (Ibid. 41).  

Yaakov is 130 when he comes to Egypt (Ibid. 47:9) Yaakov is 91 when Yosef was born. 

Yaakov was 147 when he died (Ibid. 47:28).  
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because initially, the Tora presents the “big picture” regarding what was happening, 

and then it goes back to supply additional detail.  

 Beit.  

1.  The difficulty in the verse is that after the introduction אלה תולדות יעקב when one 

would expect a listing of Yaakov’s offspring, we have mention only of Yosef and the 

things that happened to him. This suggests that the things that happened to Yaakov 

also happened to Yosef in one form or another.  

2.   

  ו פרק בראשית

ה( ט) ל  ת א ֵ֚ ד ֵּ֣ חַ  תֹולְּ חַ  נ ֹ֔ יש נ ֹ֗ ֵ֥ יק א  ָ֛ ים ַצד  ֵ֥ מ  ה ת  י ֶ֖ יו ה  ִ֑ ר ת  ד ָֽ ֱָֽאלקים בְּ ת־ה  ְך־נ ָֽחַ  א  ַהל  ָֽתְּ  :ה 

    י"רש

( ז י משלי) שנאמר, בשבחו ספר והזכירו להואי - צדיק איש נח נח תולדות אלה( ט)

 :טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם שעיקר, ללמדך אחר דבר. לברכה צדיק זכר

RaShI defines תולדות differently in 6:9. There the word is defined as referring to the 

god works that Noach performed, rather the parallels between father and son as 

RaShI interprets regarding Yaakov.  

3.  Why didn’t RaShI quote all 11 instances of parallels between Yaakov and Yosef in 

order to explain 37:2? The obvious reason is that the story that immediately follows, 

i.e., Yosef’s receiving a special coat from Yaakov, Yosef’s relating his dreams to his 

brothers, ,  and the brothers’ ultimate desire to kill him as a result can all be 

summarized in the two examples that RaShI quotes—both Yaakov and Yosef were 

hated by their brothers (Eisav on the one hand, all of Yosef’s siblings born before him 

on the other), and both were the intended victims of murders (Eisav expresses his 

desire to murder Yaakov when he realizes that his blessing was illegally appropriated 

by his brother; the brothers plot to kill Yosef before Yehuda talks them into throwing 

him into a pit and selling him into slavery.) 

4.  Element #7, how both Yaakov and Yosef were  “stolen” twice: 

Yaakov: his “mind” was stolen (Geneivat Da’at) when a) he ended up marrying 

Leah, although he thought he was marrying Rachel; b) Lavan kept on 

changing the wages he had contracted with Yaakov for shepherding his 

sheep. 

Yosef: a) the passing Midyanim stole him out of the pit into which his brothers 

had thrown him and from which they intended to sell him to Yishmaelim; 

b) the brothers misrepresented what had happened to Yosef when they 

reported to Yaakov that he had been devoured by a wild animal. 

Gimel.  

1.  Various things must have occurred to Yaakov and his family over the course of the 

two years that he spent back in Canaan after fleeing from Lavan and meeting Eisav. 

Yet the only thing that the verse mentions of this entire sojourn is how Yosef 

disappeared as a result of his brothers’ machinations.  
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2.   Melechet Machshevet2 interprets 37:2 as focusing upon Yaakov and describing the 

significant event in his life once he returns to Canaan.  

 RaShI interprets the juxtaposition in the verse between Yaakov and Yosef as 

reflecting the close relationship between Yaakov and Yosef to the point where it is 

suggested that whatever happened to Yaakov, ends up sort of happening to Yosef as 

well.  

Daled.  

 In addition to the problem of the superfluity of mentioning that Yaakov was  .א1

dwelling in a place to which he had come two years previously, Yaakov is also 

addressing the issue of why so much detail is devoted to Yaakov and his history, in 

contrast to the life of Eisav, of which the Tora text makes short shrift.  

 The proof from Yehoshua 24:4 is that whereas all that we are told concerning Eisav  .ב 

and his descendants is the land which they will inherit, when it comes to Yaakov, we 

are going into detail about their history, discussing how they descended to Egypt.  

 ,.It would seem to me that RaShI first has to define what it means to be Mekatzer, i.e  .ג 

simply to mention the names from generation to generation. Once that is 

established, it is sufficient to say “Kitzer” and we will expect a similar exposition of 

names from generation to generation without having to exemplify what is meant.  

בדאלא הוא תשלום המשל בל  .ד  —throwing away the pebbles suggests that something 

negative occurs to those regarding whom the Tora does not go into detail. However, 

there is no indication of this in the text. Consequently, the portion of the Mashal that 

states that the intervening generations were “thrown away” has nothing to do with 

the Nimshal of the cursory mentioning of Eisav’s generations.  

 I suppose one could say that because Eisav’s generations are compared to pebbles  .ה 

rather than sand, grains of sand would simply run through the sieve or colander, 

leaving the precious stone that one was seeking. But if Eisav’s generations are 

compared to pebbles, they too would be caught along with the precious stone, and 

then we would have to pick what we want from that which we don’t want. Perhaps 

the fact that Eisav was Yaakov’s twin does not allow the former’s offspring to be 

dismissed with as much simple dispatch as perhaps the offspring of Noach. 

2.   

 

                                                           
 (3661-3133ר' משה חפץ )מלאכת מחשבת(, איטליה ) 2

 ."סוףמחבר ספר "מלאכת מחשבת" על התורה, ריז"ש כינהו "הפילו
(, 9911הספר נדפס בונציה בשנת ת"ע, ובו כלולים גם דברי תורתו של בנו ר' גרשום שנספה במגפה בשנת ת"ס )

נדפס גם כן ע"י  -וספרו "יד חרוזים: מפתח חרוזים עבריים"  בשירה עסק גרשום עשרה בלבד.-בהיותו בן שבע
ישנם עוד לפחות שני חכמים ששמם משה .ב"םבצירוף הקדמה ובצירוף שיר על תרי"ג מצוות לפי מנין הרמ אביו
עשרה מקהילות סיציליה -( כיהן כאב"ד בעיר מסינה שבאיטליה ונבחר ע"י שבע9441-האחד )נפטר ב :חפץ

להשתדל אצל המלך אלפונסו כדי למנוע גזרות שנגזרו על היהודים. המלך נענה לבקשתו, הגזירות 
בעל קונטרס "הנהגות אדם",  והשני ר' משה חפץ מטשאווס,.לךורופא בחצר המ לנגיד וליועץ נתמנה והוא בוטלו

  .["מגדולי מתנגדיו של הגרש"ז מלאדי, תשובותיו בהלכה נדפסו בספרים "מקור ברוך" ו"יד אהרן
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  יז פסוק לז פרק בראשית על חכמים שפתי

, הם איפה לו שיגיד אלא ביקש לא סףיו דהא, שאלתו על זו תשובה ענין מה י"לרש דקשה( ח)

 לכן, שם מצאן שלא כיון מזה שנסעו יודע היה נמי יוסף הא ועוד, מזה נסעו לו השיב והמלאך

 ל"י, כן לפרש י"לרש ליה ומנא. לשם תלך ואל להרגך ורוצין פירוש, האחוה מן עצמן הסיעו פירש

 אלא יהיו ולא להרגך ורוצין ב"י שיהיו רוצים אינם ל"ר, ב"מי נסעו פירושו והכי, ב"י בגימטריא זה

 אחי את אומר שאתה מזה נסעו כלומר, זה ממלת י"רש הוכחת נמי אי. ה"מז נסעו דהיינו א"י

 :האחוה מן נסעו הם אבל, מבקש אנכי

3.   

 גור ארי'

 כן לא דאם', האחוה מן עצמן הסיעו" 'מזה נסעו" למדרש שצריכין אחר כי. דתות נכלי לבקש[ ל]

", דותינה נלכה אומרים שמעתי כי" דקאמר טעם מה כן ואם -" מזה נסעו" להשיב צרךהו למה

 מן עצמן הסיעו ולפיכך, דתות נכלי לך לבקש שרוצים אומרים שמעתי כי - פירושו כך אלא

 :האחוה

   .א4

  יח פסוק לז פרק בראשית על חכמים שפתי

 שעניינו, מתפעל לשון שהוא כלוויתנ על נופל ם"בחול אותו של הלשון דאין י"לרש דקשה( י)

 על אבל, אותו לשון שפיר הוה וינכלו כתיב הוה אי בשלמא, אותו למלת דבק ואיננו נכלים נתמלאו

 אם ל"ר, ק"בחיר אתו כמו אותו פירש זה ועל, אליו אלא אותו הלשון נופל אינו ויתנכלו של הלשון

 שמצינו כיון נמי אי. ו"וי חסר תיבכ דהא, ק"בחיר אתו קרינן הוה אז כ"א המסורה אחר הולכין

 התרגום פירוש אליו כלומר ועמו, עמו היינו ואתו, אתו כמו נמי אותו כ"א אתנו כמו שהוא אותנו

(. ם"רא, )אליו נאמר כאילו הוה כ"א(, ז, כד לעיל) שרה חיי בפרשת י"רש כדפירש, עמו אליו של

 אלא, להמיתו ויתנכלו אלא למימר הלי הוה ולא מיותר דאותו י"לרש שקשה לפי פירש ל"ומהרש

 תימא דלא לך להורות בא ועדיין, שיהרגוהו בדעתו היה יוסף שגם, עמו פירוש אתו כמו ל"ר

 דעתם היה והם שהוא ליוסף כלומר אליו אמר לכך, אחר אדם את להרוג דעתם היה והם שהוא

 :אחרות גירסות עוד ויש. ל"עכ יוסף את להרוג

 Perhaps the two words suggest that not only one or two of the brothers were  .ב4

plotting, but rather a full-blown consultation took place involving several plans and 

suggestions. 

Heh. 

Sephorno is explaining that Yaakov is not saying “Mah” in the sense of “What”, 

implying that he doesn’t understand the connotation of the dream. Rather he 

understands it only too well and is criticizing Yosef for presenting such a dream with 

the implications that he will rule over the entire family. Furthermore the reference in 

Daniel suggests that this is not simply the product of Yosef’s overwrought 

imagination, but rather it is the result of what he consciously is contemplating during 

the day. Otherwise, how can an individual’s dreams and fantasies while he is asleep 

be criticized? They are not to be taken seriously. However, if the individual is thought 

to have been consciously thinking about these matters while awake, then he is 

culpable for the dreams that he dreams.  

Vav.  

1.  The only thing of importance is the place where Yosef was to go, not the place from 

which he began his journey. Therefore RaMBaN suggests that listing both the starting 
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point and the goal was in order to emphasize the distance that Yaakov expected 

Yosef to traverse.  

2.  When HaShem Commanded Shmuel to anoint David, Shmuel demurred initially by 

responding, “How can I go?”, due to concern that Shaul would find out his intentions 

and kill him.  

  טז פרק א שמואל

ר( ב) אמ  ל  וַי ֵ֤ מּוא  יְך שְּ ֵּ֣ ְך א  ל ֹ֔ ע א  ַמֵ֥ ּול וְּש  אֶ֖ נ י ש  ִ֑ ג  ר ס וֲַהר  אמ  ק וַי ֵּ֣ ת יְּק ו ֹ֗ גְַּלֵ֤ ר   ע  ק  ח ב  ַקֵּ֣ ך ת  י ד ֹ֔ ת ֹ֔  בְּ ַמרְּ ֵּ֣  וְּא 

חַ  זְּב ֵ֥ ק ל  יק ו ֶ֖ י ַלָֽ ָֽאת   :ב 

While RaMBaN’s attributing to Yosef readiness to do his father’s will at the risk of 

what his brothers might do to him, nevertheless Shaul’s anticipated response was far 

more likely than the dangers posed by Yosef’s brothers.  

3.  The Rabbis in the Midrash took the liberty to interpret “Emek” as a reference to 

Avraham, because ordinarily, when a location is mentioned in the Tora, its 

geographical characteristics (e.g., valley) is not included. That renders the word 

superfluous and thus subject to interpretation.  

4.  The term “Eitza” is not used in its typical sense (advice) but rather serves as a 

reference to the prediction at the Covenant between the Pieces (Beraishit 15) that 

the descendants of Avraham would eventually go down to a land that does not 

belong to them. That process could be said to begin with Yosef’s being sent to his 

brothers, who in turn intend to sell him into Egyptian slavery. The rest is “history”.  

5.  The Rabbis attribute the term “Chaver” to Avraham because of the proper noun 

“Chevron”—an acronym of “Chaver Na’eh” (a pleasant “friend”).   

 


