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  מט פרק בראשית

ו( כט) ם וַיְַצַ֣ אֶמר אֹות ָ֗ ף ֲאנִי   ֲאֵלֶהם   וַי ֹּ֤ ַ֣ י נֱֶאס  י ִקְב֥רּו ֶאל־ַעִמִּ֔ י א ִתִ֖ ָ֑ ה ֶאל־ֲאב ת  ר ִּ֔ ְמע  ר ֶאל־ַהַ֨ ה ֲאֶש֥ י ֶעְפ֥רֹון ִבְשֵדִ֖  :ַהִַֽחִתַֽ

ה( ל) ר ָ֞ ר ַבְמע  ה ֲאֶשַ֨ ה ִבְשֵדֵ֧ ָ֛ ר ַהַמְכֵפל  א ֲאֶש֥ ֶרץ ַעל־ְפנֵי־ַמְמֵרִ֖ ַען ְבֶאַ֣ ָ֑ ה ֲאֶשר   ְכנ  נ ַ֨ ם ק  ה ָ֜ ה ֶאת־ ַאְבר  ֶדָ֗ ת ַהש   ֵמֵאָ֛

ן י ֶעְפר ֥ ֶבר ַהִחִתִ֖ ַֽ  :ַלֲאֻחַזת־ק 

ה( לא) מ  ַ֣ ּו ש  ְברָ֞ ַֽ ם ק  ה ָ֗ ה וְֵאת   ֶאת־ַאְבר  ַ֣ ר  ֹוִאשְ  ש  ה תִּ֔ מ  ּו ש ָׁ֚ ְברַ֣ ק ק  ת ֶאת־יְִצח ִּ֔ ה וְֵאִ֖ ַ֣ ֹו ִרְבק  ה ִאְשתָ֑ מ  ֥ ְרִתי וְש  ַבִ֖  ק 

ַֽה  :ֶאת־ֵלא 

ה ִמְקֵנֵ֧ה( לב) ֶדָ֛ ה ַהש  ֥ ר  ֹו וְַהְמע  ת ֲאֶשר־בִ֖  :ְבנֵי־ֵחַֽת ֵמֵא֥

ל( לג) ת יֲַעק ב   וַיְַכֹּ֤ יו ְלַצּו ַ֣ נ ִּ֔ ף ֶאת־ב  יו וַיֱֶאס ֥ ִ֖ ה ַרְגל  ָ֑ ע ֶאל־ַהִמט  ֶסף וַיְִגַוִ֖ ֥ יו וַיֵא  ַֽ  :ֶאל־ַעמ 

  נ פרק בראשית

ל( א) ף וַיִפ ֥ י יֹוֵסִ֖ יו ַעל־ְפֵנַ֣ ְבךְ ָאִבָ֑ יו וֵַי֥ ִ֖ ל  ֹו ע   :וַיִַשק־לַֽ

ו( ב) ף וַיְַצַ֨ יו   יֹוֵסֹּ֤ ד  ים ֶאת־ֲעב  ְפִאִּ֔ ר ַ֣ ט ֶאת־ה  יו ַלֲחנ ִ֖ ים וַיַַחנְ֥טּו ֶאת־ָאִבָ֑ ר ְפִאִ֖ ֵאַֽל ה   :ֶאת־יְִשר 

ים וַיְִמְלאּו־לֹו  ( ג) ִעַ֣ ֹום ַאְרב  י יִּ֔ ן ִכָ֛ ּו ֵכ֥ י יְִמְלאִ֖ ים יְֵמַ֣ ֹו וַיְִב֥כּו ַהֲחנִֻטָ֑ יִם א תָ֛ ים ִמְצַרִ֖  :יַֹֽום ִשְבִע֥

ַַֽעְברּו  ( ד) י וַַי ֹו יְֵמַ֣ ר ְבִכיתִּ֔ ף וַיְַדֵבַ֣ ית יֹוֵסִּ֔ ה ֶאל־ֵב֥ ר ַפְרע ִ֖ א ֵלאמ ָ֑ אִתי ִאם־נ ַ֨ ֹּ֤ צ  ם ֵחן   מ  ינֵיֶכִּ֔ א ְבֵעַ֣ ה ְבָאְזֵנ֥י ַדְברּו־נ ָ֕  ַפְרע ִ֖

ר  :ֵלאמ ַֽ

י( ה) נִי ָאִבָ֞ ר ִהְשִביַעַ֣ י ֵמת   ָאנ ִכי   ִהֵנַ֣ה ֵלאמ ָ֗ ר ְבִקְבִרָ֗ יִתי ֲאֶשַ֨ ֶרץ ִלי   כ ִרֹּ֤ ַען ְבֶאַ֣ ה ְכנִַּ֔ מ  ִ֖ נִי ש  ה ִתְקְבֵרָ֑ ָ֛א וְַעת ָ֗ ֱעֶלה־נ   ֶאַֽ

ה ֥ י וְֶאְקְבר  ה ֶאת־ָאִבִ֖ ּוב  שַֽ  :וְא 

אֶמר( ו) ה וַי ִ֖ ה ַפְרע ָ֑ ר ֲעֵלָ֛ יָך ּוְקב ֥ ר ֶאת־ָאִבִ֖  :ִהְשִביֶעַָֽך ַכֲאֶש֥

ַעל( ז) ף וַַי֥ ר יֹוֵסִ֖ יו ִלְקב ַ֣ ּו ֶאת־ָאִבָ֑ ֲַֽעלַ֨ ֹו וַַי י ִאתָ֜ ֹו ִזְקֵנַ֣י ַפְרע ה   כ ל־ַעְבֵדֹּ֤ ל ֵביתִּ֔ יִם זְִקֵנ֥י וְכ ִ֖ ַֽ ֶרץ־ִמְצר   :ֶאַֽ

ית וְכ ל  ( ח) ף ֵבַ֣ יו יֹוֵסִּ֔ ִ֖ ית וְֶאח  יו ּוֵבַ֣ ק ָאִבָ֑ ם   ַרָ֗ ַ֣ם ַטפ  ם וְצ אנ  ר ִּ֔ ּו ּוְבק  ְזבִ֖ ֶרץ ע   :ג ֶַֽשן ְבֶא֥

ַעל( ט) ֹו וַַיַ֣ ֶכב ִעמִּ֔ ים ַגם־ֶרִ֖ ִשָ֑ ר  י ַגם־פ  ה וַיְִה֥ ד ַהַַֽמֲחֶנִ֖ ד כ ֵב֥  :ְמא ַֽ

אּו( י) ֶרן וַי ב ָ֜ ד ַעד־ג ַ֣ ָאט ָ֗ ֶבר ֲאֶשר   ה  ן ְבֵעַ֣ ם ַהיְַרֵדִּ֔ ְסְפדּו־ש ִּ֔ ד וַיִַ֨ ד ג ֥דֹול ִמְסֵפָ֛ ֵבִ֖ ד וְכ  ַעש ְמא ָ֑ יו וַַיֵ֧ ֶבל ְלָאִבָ֛ ת ֵאִ֖  ִשְבַע֥

ים  :י ִמַֽ

ְרא( יא) ֶרץ ֵשב  יֹו וַיַַּ֡ א ַ֨ י ה  ֶבל ַהְַֽכנֲַענִָ֜ ֵאָ֗ ֶרן   ֶאת־ה  ד ְבג   ַָֽאט ִּ֔ ּו ה  אְמרִּ֔ ד וַי ַ֣ ה ֵאֶַֽבל־כ ֵב֥ יִם ֶזִ֖ ָ֑ ן ְלִמְצר  א ַעל־ֵכָ֞ ֹּ֤ ר  ה   ק  ל ְשמ   ָאֵבַ֣

יִם ר ִמְצַרִּ֔ ֶבר ֲאֶשִ֖ ן ְבֵע֥  :ַהיְַרֵדַֽ

יו וַיֲַע֥שּו( יב) ִ֖ נ  ֹו ב  ן לָ֑ ר ֵכִ֖ ַֽם ַכֲאֶש֥  :ִצּו 

ּו( יג) ֹו וַיְִשאַ֨ נ יו   א תֹּ֤ ְרצ ה ב  ַען ַאַ֣ ּו ְכנִַּ֔ ֹו וַיְִקְברַ֣ ת א תִּ֔ ַרִ֖ ה ִבְמע  ה ְשֵדַ֣ ָ֑ ר ַהַמְכֵפל  נ ה   ֲאֶשַ֣ ם ק  ה ַ֨ ה ֶאת־ ַאְבר  ֶדָ֜  ַהש 

ֶבר ת ַלֲאֻחַזת־ֶקָ֗ ן ֵמֵאָ֛ י ֶעְפר ֥ א ַעל־ְפֵנ֥י ַהִחִתִ֖  :ַמְמֵרַֽ

ב( יד) ש  ף וַי ַ֨ ה   יֹוֵסֹּ֤ יְמ  ּוא ִמְצַר  יו הַ֣ ים וְֶאח ִּ֔ ע ִל֥ ֹו וְכ ל־ה  ר ִאתִ֖ יו ִלְקב ַ֣ י ֶאת־ָאִבָ֑ ְב֥רֹו ַאֲחֵרִ֖  :ֶאת־ָאִבַֽיו ק 

ּו( טו) ת ֲאֵחַֽי־יֹוֵסף   וַיְִראֹּ֤ ם ִכי־ֵמַ֣ ּו ֲאִביֶהִּ֔ אְמרִּ֔ נּו ֥לּו וַי ַ֣ ף יְִשְטֵמִ֖ ב יֹוֵסָ֑ ֵשֹּ֤ נּו י ִשיב   וְה  ת ל ִּ֔ ה ֵאָׁ֚ ע ִּ֔ ר  ַ֣ ר כ ל־ה  ְלנּו ֲאֶש֥ ֹו ג ַמִ֖  :א תַֽ

ּו( טז) ף וַיְַצּוָ֕ ר ֶאל־יֹוֵסִ֖ יָך ֵלאמ ָ֑ ה ָאִבַ֣ ֹו ִלְפֵנ֥י ִצּו ִּ֔ ר מֹותִ֖  :ֵלאמ ַֽ

ּו( יז) ף כ ַֽה־ת אְמרַ֣ א ְליֹוֵסָ֗ נ ַּ֡ ַ֣ א א  ַ֣ א ש  ַשע נ ָ֠ יָך ֶפַ֣ ם   ַאֶחֹּ֤ את  ה וְַחט  ַ֣ ע  ּוָך ִכי־ר  לִּ֔ ה   ְגמ  א וְַעת  ַ֣ א ש  ַשע נ ִּ֔ י ְלֶפ֥ י ַעְבֵדִ֖  ֱאֹלֵהַ֣

יָך ְבךְ ָאִבָ֑ ףיֹו וֵַי֥ ם ֵסִ֖ ֥ יו ְבַדְבר  ַֽ  :ֵאל 

יו וַיְֵלכּו  ( יח) ּו ַגם־ֶאח ִּ֔ ַֽיְִפלִ֖ יו ַו ָ֑ נ  ּו ְלפ  אְמרִּ֔ ִדַֽים ְלָךִ֖  ִהֶנ֥נַּֽו וַי ַ֣  :ַלֲעב 

אֶמר( יט) ם וַי ֵ֧ ף ֲאֵלֶהָ֛ אּו יֹוֵסִ֖ ָ֑ י ַאל־ִתיר  ַחת ִכָ֛ נִי יםקֱאֹל ֲהַת֥ ַֽ  :א 

ם( כ) ם וְַאֶתָ֕ י ֲחַשְבֶת֥ ַלִ֖ ה ע  ָ֑ ע  ה ים  קֱאֹל ר  ַ֣ ב  ה ֲחש  ַען ְלט ב ִּ֔ ה ְלַמָ֗ ה ַכ֥יֹום ֲעש ָ֛ ת ַהֶזִ֖ ב ְלַהֲחי ֥ ַֽ  :ַעם־ר 

ה  ( כא) אּו וְַעת  ִּ֔ י ַאל־ִתיר  ל ָאנ ִכָ֛ ם ֲאַכְלֵכ֥ ם ֶאְתֶכִ֖ ם וְֶאַֽת־ַטְפֶכָ֑ ם וַיְנֵַחַ֣ ר אֹות ִּ֔ ַֽם וַיְַדֵבִ֖  :ַעל־ִלב 

ֶשב( כב) יִם יֹוֵסף   וֵַיֹּ֤ ּוא ְבִמְצַרִּ֔ יו יתּוֵבַ֣  הִ֖ י ָאִבָ֑ ף וַיְִחַ֣ ה יֹוֵסִּ֔ ֥ ֶשר ֵמא  ַֽים ו ֶעִ֖ ִנ  :ש 

ְרא( כג) יִם יֹוֵסף   וַַיֹּ֤ י ְלֶאְפַרִּ֔ ים ְבֵנִ֖ ם ִשֵלִשָ֑ י ַגָ֗ ִכיר   ְבֵנֹּ֤ ה מ  ּו ֶבן־ְמנֶַשִּ֔ י יְֻלדִ֖  :יֹוֵסַֽף ַעל־ִבְרֵכ֥

אֶמר( כד) יו יֹוֵסף   וַי ֹּ֤ י ֶאל־ֶאח ִּ֔ ת ָאנ ִכִ֖ ים ֵמָ֑ ַֽאֹלִהָ֞ ד ֵו ק ֵ֧ ד פ  ם יְִפק ַ֣ ה ֶאְתֶכָ֗ ֹּ֤ ֶרץ ֶאְתֶכם   וְֶהֱעל  ַ֣ א  את ִמן־ה  ֶרץ ַהז ִּ֔ א ָ֕  ֶאל־ה 

ר ע ֲאֶש֥ ם נְִשַבָ֛ ֥ ה  ק ְלַאְבר  ִ֖ ב ְליְִצח   :ּוְַֽליֲַעק ַֽ

ע( כה) ף וַיְַשַבַ֣ ל ֶאת־ְבֵנ֥י יֹוֵסִּ֔ ֵאִ֖ ר יְִשר  ד ֵלאמ ָ֑ ק ַ֨ ד פ  ם ים  קֱאֹל יְִפק ֹּ֤ ם ֶאְתֶכִּ֔ י וְַהֲעִלֶת֥ ַֽהמִ  ֶאת־ַעְצמ ַתִ֖  :ֶז
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ת( כו) מ  ַ֣ ף וַי  ה יֹוֵסִּ֔ ֥ ֶשר ֶבן־ֵמא  ִנָ֑ים ו ֶעִ֖ ּו ש  ֹו וַיַַחנְטַ֣ יֶשם א תִּ֔ ֹון וִַי֥ ָארִ֖ יִם ב  ַֽ  :ְבִמְצר 

Alef.  

  .ב+.א1

 כט:אריה על מטגור 

 עד בקבורתו שישתדלו כולם בניו את מצוה שהיה -' אבותי עם' נכתב שלא מה ונראה ...

 אמר ואילו, לשם שיבא עד כולם שישתדלו לומר ורוצה", המערה אל" אמר ולכך, לשם שיגיע

   ...הקבורה בעצם רק ישתדלו לא הם כי לומר סבורים היו' אבותי עם אותי קברו'

 ,.is not remarkable according to the rule established by RaShI, i.e ”אל“ The second .ג   

that the preposition is used when one goes from one place to another. In this 

instance, since the Ma’arat HaMachpeila will require a journey from Egypt to 

Canaan, “אל” needs no interpretation. 

 RaMBaN focuses upon the importance of the Ma’arat HaMachpeila, that is  .א2

enhanced by who was buried there.  

 Mincha Belula1 focuses upon the importance to return to Canaan despite the fact 

that the family has lived in Egypt already for seventeen years.  

 The verses would appear to support RaMBaN. Once Yaakov states where he wishes .ב   

to be buried,  

ו( כט) ם וַיְַצַ֣ אֶמר אֹות ָ֗ ף ֲאנִי   ֲאֵלֶהם   וַי ֹּ֤ ַ֣ י נֱֶאס  י ִקְב֥רּו ֶאל־ַעִמִּ֔ י א ִתִ֖ ָ֑ ה ֶאל־ֲאב ת  ר ִּ֔ ְמע  ר ֶאל־ַהַ֨ ה ֲאֶש֥  ִבְשֵדִ֖

י ֶעְפ֥רֹון  :ַהִַֽחִתַֽ

ה( ל) ר ָ֞ ר ַבְמע  ה ֲאֶשַ֨ ה ִבְשֵדֵ֧ ָ֛ ר ַהַמְכֵפל  א ֲאֶש֥ ֶרץ ַעל־ְפנֵי־ַמְמֵרִ֖ ַען ְבֶאַ֣ ָ֑  ...ְכנ 

The subsequent verses discuss the significance of that cave, rather than the 

significance of the land of Israel: 

ה ֲאֶשר   נ ַ֨ ם ק  ה ָ֜ ה ֶאת־ ַאְבר  ֶדָ֗ ת ַהש  ן ֵמֵאָ֛ י ֶעְפר ֥ ֶבר ַהִחִתִ֖ ַֽ  :ַלֲאֻחַזת־ק 

ה( לא) מ  ַ֣ ּו ש  ְברָ֞ ַֽ ם ק  ה ָ֗ ה וְֵאת   ֶאת־ַאְבר  ַ֣ ר  ֹוִאשְ  ש  ה תִּ֔ מ  ּו ש ָׁ֚ ְברַ֣ ק ק  ת ֶאת־יְִצח ִּ֔ ה וְֵאִ֖ ַ֣ ֹו ִרְבק   ִאְשתָ֑

ה מ  ֥ ְרִתי וְש  ַבִ֖ ַֽה ק   :ֶאת־ֵלא 

ה ִמְקֵנֵ֧ה( לב) ֶדָ֛ ה ַהש  ֥ ר  ֹו וְַהְמע  ת ֲאֶשר־בִ֖  :ְבנֵי־ֵחַֽת ֵמֵא֥

Beit.  

1.  Since in v. 7-8, we have an inventory of the people who went to bury Yaakov, it does 

not seem necessary to mention that the children and the herds remained. 

Consequently the commentator suggests that this was demanded by the Egyptians 

since they were afraid that the Jews once they got to Canaan, would never come 

back. (This might explain why in Pharoah’s negotiations with Moshe, he initially 

insisted that only the men go, with everyone else remaining behind. In this way he 

thought to assure the return of the men, once they had finished worshipping in the 

desert, as Moshe had requested:  

  י פרק שמות

                                                           
1
 (1520-1596פורט )מנחה בלולה(, איטליה )-ר' אברהם מנחם הכהן רפא 

שם משפחתו המקורי היה 'רפא' אך הוא  .רב ופרשן איטלקי, גדל בפורטו שבמחוז ורונה, וכיהן כרב קהילה בקרמונה
את עיקר השכלתו התורנית והמדעית רכש בונציה, אליה  (הוסיף לו גם את שם עיר הולדתו פורטו )ומכאן: רפאפורט

ובעקבות כך קבע את יום השרפה כיום תענית עד סוף ימיו  -היה עד לשריפת התלמוד  1553בשנת  .הגיע בבחרותו
מאור " ר' עזריה מן האדומים נטל חלק בפולמוס סביב ספרו של (203)על כך ראה בספרו "מנחה בלולה", עמ' 

חיבר גם את "צפנת  "מנחה בלולה", -מלבד חיבורו על המקרא  .מתונה הסתייגות -בגישת ביניים  עיניים" ונקט

 .ותשובותפענח", "מאמר על מציאות ה'", "דעת קדושים" וכן שאלות 

http://www.nechama.org.il/commentators/216.html
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ב( ח) ה וַיּוַשָ֞ ה וְֶאַֽת־ַאֲהר ן   ֶאת־מ ֶשֹּ֤ אֶמר ֶאל־ַפְרע ִּ֔ ם וַי ַ֣ ּו ְל֥כּו ֲאֵלֶהִּ֔ ק ִעְבדִ֖ ם ֶאת־יְק ו ַ֣ י ֱאֹלֵהיֶכָ֑ י ִמ֥  ו ִמִ֖

 :ַהה ְלִכַֽים

אֶמר( ט) ה וַי ַ֣ ינּו מ ֶשִּ֔ ֵר֥ ינּוּובִ  ִבנְע  ְך זְֵקֵנִ֖ ינּו נֵֵלָ֑ נֵַ֨ נּו ְבב  נּו ּוִבְבנֹוֵתָ֜ נּו   ְבצ אֵנֹּ֤ ֵר  ְך ּוִבְבק  י נֵֵלִּ֔ ק ִכ֥ ַֽנּו ַחג־יְק ו ִ֖  :ל 

אֶמר( י) ם וַי ַ֣ י ֲאֵלֶהָ֗ ן יְִהַ֨ ם יְק ו ק   ֵכֹּ֤ ֶכִּ֔ ר ִעמ  ח ַכֲאֶשָ֛ ם ֲאַשַל֥ ם ֶאְתֶכִ֖ ּו וְֶאַֽת־ַטְפֶכָ֑ י ְראָ֕ ה ִכ֥ ִ֖ ע   :ְפנֵיֶכַֽם ֶנֶ֥גד ר 

א( יא) ן ֹלַ֣ א ֵכָ֗ ֹּ֤ ּו־נ  ִרים   ְלכַֽ ּו ַהְגב  ק וְִעְבדַ֣ י ֶאת־יְק ו ִּ֔ ה ִכ֥ ִ֖ ם א ת  ים ַאֶתַ֣ ֶרש ְמַבְקִשָ֑ ַ֣ ם וַיְג  ת א ת ִּ֔  ְפֵנ֥י ֵמֵאִ֖

ה  (:ַפְרע ַֽ

2.  One might wonder why, in addition to Yaakov’s family did the elders of Egypt also 

travel to Canaan. Perhaps, in addition to, or instead of a sign of respect, it was a way 

for the Egyptians to keep an eye on Yosef and his family in order that they should n’t 

get the idea of abandoning Egypt while out of the country. (While the Iron Curtain 

was still in effect, Russian citizens visiting the West always had “keepers” whose 

mandate was to make sure that they not defect while out of the country.) 

Gimel.  

Abrabanel himself explains that this story is included in the Tora to indicate the high 

esteem in which Yaakov was held in Egypt, and despite this fact, he was permitted to 

be buried in Canaan with great honor.  

Daled.  

Alshich2 explains the hint in the verse as follows: 

  יד פסוק נ פרק ויחי פרשת בראשית על אלשיך

 יוסף פני אין כי. בתחלה לאשר, אביהם מות אחרי שבין הפרש ויכירו ראו המה הנה אמנם

 הוא מצרימה יוסף וישב שאומר( יד) הקודם פסוק אל לב בשום והוא. שלשום כתמול אליהם

 ,לבדם והם לבדו הוא רק, אתם בחברה בא שלא כיוון אך. מיותרת הוא מלת כי' כו ואחיו

Heh.  

 Yafeh To’ar’s3 question: Just because the Tora does not record that Yaakov asked .א1

Yosef’s brothers to implore him not to harm them, does not mean that this did not 

                                                           
2
 (1507-1593צפת ) -סלוניקי-ר' משה אלשיך )האלשיך הקדוש(, אנדריאנופול  

נולד בתורכיה בשנת ה"א רס"ז  .לתורה על דרך הסוד פירוש -, מחבר ספר "תורת משה" 16-מרבני צפת במאה ה
עלה לארץ ישראל, התיישב בצפת, והיה חבר  טאיטצק ור' יוסף קארו. ( ולמד אצל גדולי הדור דאז, ר' יוסף1507)

נתמנה לשד"ר  המפורסם. לסנהדרין בפולמוס הסמיכהר' יוסף קארו. נמנה על החכמים שנסמכו  בבית דינו של
כספים לטובת הישוב בצפת( והגיע לכמה קהילות במזרח.  )שלוחא דרבנן, היינו שליח מטעם הקהילה לחו"ל לאיסוף

יה גם תלמידו המפורסם היה ר' חיים ויטאל )שה .הורכבו פירושיו המפורסמים לתורה מדרשותיו על פרשת השבוע
 .(יתלמידו של האר"

3
 (1525-1595ר' שמואל יפה אשכנזי )יפה תואר(, תורכיה ) 

בעל  מרדכי יפה 'ריש הסבורים שהוא בן דודו של  .פירוש "יפה תואר" על מדרש רבה מרבני קושטא. מחבר
בין רבותיו נמנו ר' שלמה אלקבץ )מחבר  .(אביו של ר' יואל סירקיס )הב"ח -הלבושים, ושל ר' שמואל יפה אחר 
נתמנה לרב של כמה קהילות באיסטנבול )שנקראה אז קושטא(,  1564-ב .הפיוט "לכה דודי"( והמהר"י בן לב

  .להלוואה בריבית ק הלכה חשוב בנוגעבראש ישיבה מקומית. היה בין הרבנים שחתמו על פס שגם עמד ואפשר
היה זה נכדו, ר'  נדפסו רק לאחר מותו. מהם ר' שמואל לא הצליח לגייס את הכסף הדרוש להדפסת כל כתביו וחלק

ההבאה לדפוס ולשם כך נדרש להפליג עד ונציאה. לפי עדותו של ר' מנחם  מנחם, אשר לקח על עצמו את משימת
את כל הרכוש  ובבזזו רודוס, דדים השתלטו על הספינה, ניתבו אותה אל האיכמעט ונכחדו לאחר ששו הכתבים

   .בסופו של דבר לדפוס שהיה עליה. רק בדרך נס ניצלו הכתבים, והגיעו
  :מחיבוריו

)הקובץ נכחד ואינו מצוי בידינו, אך תשובות הלכתיות שלו נדפסו גם בקבצים של פוסקים  שו"ת "בית דין יפה"
  (אחרים

 .ש "יפה מראה" על האגדות שבתלמוד הירושלמיפירו
 .פירוש "יפה ענף" על מדרש רבה לחמש מגילות

http://www.nechama.org.il/commentators/196.html
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occur. There are other places in the Tora where a conversation is referenced, even 

though there is no explicit record of it earlier when it was to have taken place.  

 Other instances where a conversation is assumed even though it is not recorded .ב  

include: a) Although for some of the Egyptian plagues, there is no mention of Moshe 

discussing what is about to happen with Pharoah in order to give him a chance to 

repent, there are some who assume that since it is not proper to punish someone 

without first given warning, there in fact was such a conversation before each of the 

plagues—e.g., (Shemot 8:12-3 “And the LORD Said unto Moses: 'Say unto Aaron: 

Stretch out thy rod, and smite the dust of the earth, that it may become gnats 

throughout all the land of Egypt.' And they did so; and Aaron stretched out his hand 

with his rod, and smote the dust of the earth, and there were gnats upon man, and 

upon beast; all the dust of the earth became gnats throughout all the land of Egypt.”; 

b) When Chava tells the Nachash that even touching the Tree of Knowledge of Good 

and Evil would cause terrible consequences, we have to assume that Adam had a 

conversation with her since the original Commandment was Given only to Adam, 

Chava not having been created at this point—(Beraishit 2:16) “And the LORD God 

commanded the man, saying: 'Of every tree of the garden thou mayest freely eat.’”; 

(ibid. 3:2-3) “And the woman said unto the serpent: 'Of the fruit of the trees of the 

garden we may eat; but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, 

God hath said: Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.'”;  c) Yaakov 

complains to Lavan that he continually changed the conditions of his compensation 

for employment, although there is no such record in the Tora—(Ibid. 31:41) “These 

twenty years have I been in thy house: I served thee fourteen years for thy two 

daughters, and six years for thy flock; and thou hast changed my wages ten times.” 

 It would appear that RaMBaN’s argument is a good response to Yafei Toar’s .ג  

question, i.e., the only way that the brothers would go to Yosef to tell him about 

what they claim was their father’s request, was if Yaakov had never found out what 

truly happened. If Yaakov had known, then the brothers instead of going to Yosef, 

should have gone to their father to beg his forgiveness, which is not mentioned. (Of 

course, this could have happened and also wasn’t recorded. But why would the Tora 

omit such an obviously powerful scene?) 

2.  

  :(בראשית רבה ק )ט
דברים בדויים בשביל להטיל  ר' שמעון בן גמליאל אומר: גדול השלום שאף השבטים דיברו

והיכן ציוה?  –יוסף לאמור אביך ציוה...."  שלום בין יוסף לשבטים. הדא הוא דכתיב: "ויצוו אל
 !לא מצינו שציוה

 :פסוק ט"ז ,רש"י 
  .ד"ה אביך ציוה: שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציוה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו

 

                                                                                                                                                                             
 .פירוש "יפה נוף" על מדרש ספר שמואל
 .פירוש "יפה קול" על מדרש שיר השירים

 



5 
 

 

 
 פרשת דברים
 שנת תש"ד

 "אלה הדברים"
   דברים פרק א

 לסגנון רש"י בעבדו את מקורו   .ה

  פסוק י"ז (1
ד"ה כי המשפט לאלוקים: מה שאתה נוטל מזה שלא כדין אתה מזקיקני להחזיר לו,  י"רש

  .נמצא שהטית עלי המשפט
 : סנהדרין ה' ע"א

אלא שמטריחין  –אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלים ממון מזה ונותנים לזה שלא כדין 
 !?אותי להחזיר ממון לבעליו

As opposed to the Midrash which is very specific in its analysis of what took place—
this was something that happened between Yosef and his brothers, and the brothers 
intention was that there should be peace between them and Yosef—RaShI 
generalizes, using the anecdote in the bible as a proof text, i.e., they changed the 
truth in order to engender peace. Furthermore, the Midrash leaves the issue that 
Yefeh Toar explored open-ended, i.e., we don’t find that Yaakov commanded such a 
demand, yet it is still possible that he did and the Tora simply didn’t record it. RaShI is 
far more definitive—Yaakov never said anything of the sort and this was completely 
made up by Yosef’s brothers.  
In the case cited from the Gilayon on Devarim above, whereas the Gemora places the 
complaint in God’s Mouth, so to speak, in the sense that now He will have to Make 
right an error by the judges, RaShI sees this as something that Moshe, in his role as 
chief judge, will have to do. In both of these instances, while RaShI might base 
himself upon sources from Tora SheB’Al Peh, he also takes the liberty to make 
adjustments.  

3.   
  מה פרק בראשית

ּו( כז) יו וַיְַדְברַ֣ ת ֵאל ָ֗ י ֵאַ֣ ר יֹוֵסף   כ ל־ִדְבֵרֹּ֤ ר ֲאֶשַ֣ ם ִדֶבַ֣ ֹות וַיְַרא   ֲאֵלֶהִּ֔ ֲעג לִּ֔ ַ֣ ח ֶאת־ה  ַל֥ ף ֲאֶשר־ש  את יֹוֵסִ֖ ֵשַ֣  ל 
ֹו י א תָ֑ ּוחַ  וְַתִחָ֕ ב רִ֖  :ֲאִביֶהַֽם יֲַעק ֥

If the brothers had truly told Yaakov everything that Yosef had said, they would have 
had to include the fact that they had sold Yosef: 

  םש
ה׀( ה) ַ֣ ּו וְַעת  ְצבָ֗ ַ֣ ַחר   ַאל־ֵתע  י וְַאל־יִ  םְבֵעַ֣ ם נֵיֶכִּ֔ י ִכַֽי־ְמַכְרֶת֥ נ ה א ִתִ֖ י ֵהָ֑ ה ִכַ֣ ְחי ִּ֔ נִי ְלִמַֽ ַח֥  :ִלְפנֵיֶכַֽם יםקֱאֹל ְשל 

By attaching his comment to 45:27 and mentioning 50:16 within it, he demonstrates 
that for all of this time, Yaakov was never made aware of what had actually 
transpired leading to Yosef’s disappearance. 

4. Even the seeming overt references regarding what actually happened to Yosef in 
Yaakov’s “blessings” to his sons, does not necessarily have to mean that Yaakov knew 
what actually transpired. He certainly was able to sense the hostility between the 
brothers and uses poetical language to describe it. Furthermore, if he was speaking in 
a prophetic mode, perhaps he himself didn’t even realize what exactly he was saying. 
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Finally, how the brothers and ourselves, who obviously know what happened parse 
statements by someone who might not have known, will not be the same. Awareness 
of the reality colors our understanding in ways that those who are unaware will not 
understand.  

5.  If as RaMBaM claims, Yosef himself had never informed his father about what had 
transpired, and he assumed that his brothers never did either, then for Yaakov to 
have actually requested that he not avenge himself on his brothers was recognized 
by Yosef as an untruth. Therefore he cried because he had been suspected by them 
as laying in wait until he could finally get his revenge for what had been done to him. 
Furthermore, he had presented the events as something that God had Orchestrated. 
If that were the case, then not only the brothers should be comforted, but he would 
have no right to try to punish them.  

Vav.  
1.  An alternative to R. Eliezer Ashkenazi’s4 interpretation would be: Even if you have 

done something that is objectionable to HaShem, I am not His Representative 
whereby I can decide what your punishment ought to be. This is something that will 
be left between God and yourselves to resolve.  

2.  In Beraishit 30:2, Yaakov was trying to claim that he has nothing to do with whether 
Rachel will conceive or not. We see from the case of Yitzchak who prayed on behalf 
of his wife, that while ultimately, this might be something that God Controls, that 
does not mean that a person can exempt himself from appealing to God to allow 
something to happen. In the case of Ibid. 50:19, Yosef is simply telling his brothers 
that as far as he was concerned, he was prepared to move on and forget what had 
happened all those years ago. God, because He is Eternal, does not Forget and 
therefore there will be an accounting to be given at some time, but Yosef assumes 
that it will not involve anything that he will be called upon to do.  

                                                           
4
 (1513-1586פולין )-פראג-איטליה-ר' אליעזר אשכנזי )מעשי ה'(, פוסטאט 

שימש ברבנות  26אלשיך(. בהיותו בן  רבי יוסף טאיטאצאק ושל ר' יוסף קארו )יחד עם מהר"ם תלמידם של
ועבר לעיר פמגושטה שבקפריסין )על תקופה זו כתב בהקדמתו  נאלץ לצאת ממצרים שנה 20ם. בחלוף במצרי

קצנלנבוגן  משם עבר רבי אליעזר לוניציה אך בשל מחלוקת קשה עם ר' שמואל יהודה .("לספרו "יוסף לקח
אך גם שם  לקרימונה, חזר לאיטליה, הפעם )מהרשי"ק( מפאדובה וסיעתו נאלץ להעתיק מקומו לפראג. מאוחר יותר

 את חייו שימש כאב בית הדין בפוזנא ואף עמד בראש ישיבה מקומית. שם ,לא פסקו נדודיו והוא היגר לפולין
ואת "יוסף לקח" על מגילת אסתר, וכן פירוש להגדה של  חיבר את הספר "מעשי השם" על התורה .בקרקוב סיים

 .פסח ותשובות הלכתיות רבות
  :מגדולי איטליהוכך כתב עליו אחד 

  ,עשר לשונות-הוא בקי בשנים  ...'האשל הגדול בתורה ובחכמה פאר הדור כמוהר"ר אליעזר אשכנזי יצ"ו וכו
והוא עשיר בכמו חמשת או ששת אלפים   ,ובתלמוד השיג עשר ידות ,גדול ליהודים וחכם בהרבה חכמות חיצוניות

 ...יש אלקים נורא כמוהוכי לא מצאתי מיום נסעי מויניציאה עד הנה א...זהב
  .(170עמ'  "אוצר מסעות" :מתוך האגרת "מכתב מאליהו", בתוך)               
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