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  לז פרק בראשית
ב( א) ֵּ֣שֶׁ ב ַוי  ץ ַיֲעק ֹ֔ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ י בְּ ֵּ֣ גּור  יו מְּ ִ֑ ץ ָאב  רֶׁ ֶ֖ אֶׁ ַען בְּ ָנָֽ  :כְּ
ה׀( ב) לֶׁ ֵּ֣ ֹות א  דֵּ֣ לְּ ב ת  ף ַיֲעק ֹ֗ ה יֹוס ֵ֞ ֵ֤ ר  שְּ ע־עֶׁ ַבָֽ ן־שְּ ה ָשָנה   בֶׁ ה ָהָיָ֨ ֵ֤ עֶׁ ָחיו   ר  ת־אֶׁ אן אֶׁ ּוא ַבצ ֹ֔ הֵּ֣ ַער וְּ ֵ֥י ַנֹ֗ נ  ת־בְּ ה אֶׁ ָהָ֛ לְּ ֵ֥י ב  נ  ת־בְּ אֶׁ ה וְּ ָפֶ֖ לְּ  ז 

י ֵּ֣ ש  יו נְּ ִ֑ א ָאב  ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֛ ם יֹוס  ָבָתֵ֥ ת־ד  ה אֶׁ ם ָרָעֶ֖ ָֽ יהֶׁ ל־ֲאב   :אֶׁ
ל( ג) ָרא ֹ֗ שְּ י  ב וְּ ף   ָאַהֵ֤ ת־יֹוס  יו אֶׁ ָכל־ָבָנֹ֔ ים מ  ֵ֥ ֻקנ  ן־זְּ י־בֶׁ ָֽ ּוא כ  ֹו הֶ֖ ָשה לִ֑ ָעֵ֥ ֹו וְּ נֶׁת לֶ֖ ת ֵ֥ ים כְּ ָֽ  :ַפס 
ּו( ד) אֵּ֣ רְּ יו ַוי  ָחֹ֗ ֹו אֶׁ תֵ֞ י־א  ָֽ ב כ  ם   ָאַהֵ֤ יהֶׁ יו ֲאב  ָחֹ֔ ָכל־אֶׁ ּו מ  אֶ֖ נְּ שְּ ַֽי  ֹו ַוָֽ תִ֑ א א  ל ֵ֥ ּו וְּ לֶ֖ ֹו ָיכְּ רֵ֥ םלְּ  ַדבְּ  :ָשלָֽ
ם( ה) ף   ַוַיֲחלֵ֤ ֹום יֹוס  ֶ֖ד ֲחלֹ֔ יו ַוַיג  ָחִ֑ אֶׁ פּו לְּ ֵ֥ ֹוד ַויֹוס  א עֶ֖ נ ֵ֥ ֹו שְּ תָֽ  :א 
ר( ו) אמֶׁ ם ַוי ֶ֖ ִ֑ יהֶׁ א ֲאל  עּו־ָנָ֕ מְּ ֹום ש  ה ַהֲחלֵ֥ ֶ֖ ר ַהזֶׁ ֵ֥ י ֲאשֶׁ ת  מְּ  :ָחָלָֽ
נ ה( ז) ה  נּו וְְּ֠ חְּ ים ֲאַנַ֜ ֵ֤ מ  ַאלְּ ים   מְּ ֹוְך ֲאֻלמ  תֵּ֣ ה בְּ ָ֛ה ַהָשדֶֹׁ֔ נ  ה  ָמה וְּ י ָקֵ֥ ֶ֖ ָבה ֲאֻלָמת  ָצִ֑ ַגם־נ  ֵ֤ה וְּ נ  ה  יָנה   וְּ ֻסבֶׁ  ם תְּ יכֶֹׁ֔ ת  ָ  ֲאֻלמ ֵּ֣ ֶ֖ין ַתֲחוֶׁ שְּ ָֽ  ַות 

י ָֽ  :ַלֲאֻלָמת 
רּו( ח) אמְּ יו לֹו   ַוי ֵ֤ ָחֹ֔ ְך אֶׁ לְך   ֲהָמלֵ֤ מְּ ינּו ת  ֹול ָעל ֹ֔ ם־ָמשֵ֥ ל א  ש ֶ֖ מְּ נּו ת  פּו ָבִ֑ ֵ֤ א עֹוד   ַויֹוס  נ ֵּ֣ ֹו שְּ תֹ֔ יו א  ָתֶ֖ יווְּ  ַעל־ֲחלמ  ָבָרָֽ  :ַעל־דְּ
ם( ט) ֹום עֹוד   ַוַיֲחלֵ֥ ר ֲחלֵּ֣ ר ַאח ֹ֔ ֵ֥ ַספ  ֹו ַויְּ תֶ֖ יו א  ָחִ֑ אֶׁ ר לְּ אמֶׁ ה ַוי ֹ֗ נ ָ֨ י ה  ָֽ ת  מְּ ֹוד ֲחלֹום   ָחַלֵ֤ ֵּ֧ה עֹ֔ נ  ה  ש וְּ מֶׁ ֵּ֣ חַ  ַהשֶׁ ֹ֗ ַהָיר  ד וְּ ַאַחֵ֤ ים ָעָשר   וְּ ֹוָכב ֹ֔  כָֽ

ים ֶ֖ ַתֲחו  שְּ ָֽ י מ  ָֽ  :ל 
ר( י) ֵּ֣ ַספ  יו   ַויְּ ל־ָאב  ָחיו   אֶׁ ל־אֶׁ אֶׁ ֹו וְּ ַער־בֵּ֣ גְּ יו ַוי  ֹ֔ ר ָאב  אמֶׁ ֹו ַוי ֵּ֣ ה לֹ֔ ֹום ָמָ֛ ה ַהֲחלֵ֥ ֶ֖ ר ַהזֶׁ ֵּ֣ תָ  ֲאשֶׁ מְּ ֹוא ָחָלִ֑ ֹוא ֲהבֵּ֣ י   ָנבֹ֗ ךֵּ֣  ֲאנ  מְּ א  יך וְּ ַאחֶֹׁ֔  וְּ

ת ַתֲחֹוֵ֥ שְּ ה  ךֶ֖  לְּ ָצה לְּ רְּ  :ָאָֽ
ֹו( יא) אּו־בֶ֖ ַקנְּ יו ַויְּ ָחִ֑ יו אֶׁ ֶ֖ ָאב  ר וְּ ר ָשַמֵ֥ ת־ַהָדָבָֽ  :אֶׁ
ּו( יב) כֶ֖ לְּ יו ַוי  ָחִ֑ ֹות אֶׁ עָ֛ רְּ אן ל  ת־צ ֵ֥ ם אֶׁ ֶ֖ יהֶׁ ם ֲאב  ָֽ כֶׁ שְּ  :ב 
ר( יג) אמֶׁ ל ַוי ָ֨ ָרא ַ֜ שְּ ף י  ל־יֹוס ֹ֗ ֹוא אֶׁ יך   ֲהלֵ֤ ים ַאחֶׁ  ֵּ֣ ע  ם ר  כֶֹׁ֔ שְּ ָכֶ֖ה ב  ָלֲחךֵּ֣  לְּ שְּ אֶׁ ם וְּ ִ֑ יהֶׁ ר ֲאל  אמֶׁ ֹו ַוי ֵ֥ י לֶ֖ נ  ָֽ נ   :ה 
ר( יד) אמֶׁ ֹו ַוי ֵּ֣ א לֹ֗ ְך־ָנָ֨ ה לֶׁ א ַ֜ ֹום רְּ לֵ֤ ת־שְּ יך   אֶׁ ת־שְּ  ַאחֶׁ  אֶׁ ֹוםוְּ אן לֵּ֣ י ַהצ ֹ֔ נ  ֶ֖ ב  ר ַוֲהש  הּו   ָדָבִ֑ ָלח   שְּ ק ַוי  מֶׁ ֵּ֣ ע  ֹון מ  רֹ֔ בְּ א חֶׁ ָמה ַוָיב ֶ֖ ָֽ כֶׁ  :שְּ
הּו( טו) ֵּ֣ ָצא  מְּ יש ַוי  ֵ֥ה א ֹ֔ נ  ה  ה וְּ ֶ֖ עֶׁ ה ת  ִ֑ הּו ַבָשדֶׁ ֵּ֧ ָאל  שְּ יש ַוי  ָ֛ ר ָהא  אמ ֶ֖ ש ל  ָֽ ַבק   :ַמה־תְּ
ר( טז) אמֶׁ י ַוי ָ֕ ת־ַאַחֶ֖ י אֶׁ ֵּ֣ כ  ש ָאנ  ִ֑ ַבק  יָדה־ָנֵּ֣א מְּ ָֽ י ַהג  ה ל ֹ֔ יפ ֶ֖ ם א  ֵ֥ ים ה  ָֽ ע   :ר 
ר( יז) אמֶׁ יש   ַוי ֵ֤ ּו ָהא  עֵּ֣ ה ָנסְּ זֶֹׁ֔ י מ  ֵ֤ י   כ  ת  עְּ ים ָשַמ  ֹ֔ ר  מְּ ָכֶ֖ה א ָֽ ָנה נ לְּ יְּ ָתִ֑ ְך ד  לֶׁ ֵ֤ ף   ַוי  ר יֹוס  יו ַאַחֵּ֣ ָחֹ֔ ם אֶׁ ֶ֖ ָצא  מְּ ן ַוי  ָתָֽ ד   :בְּ
ּו( יח) אֵ֥ רְּ ֹו ַוי  תֶ֖ ק א  ָרח ִ֑ ם   מ  רֶׁ טֶׁ  ב ּובְּ ַרֵּ֣ קְּ ם י  יהֶֹׁ֔ ּו ֲאל  לֵ֥ ַנכְּ תְּ ָֽ ֹו ַוי  תֶ֖ ֹו א  יתָֽ  :ַלֲהמ 
ּו( יט) רֶ֖ יש ַוי אמְּ ֵּ֣ יו א  ִ֑ ל־ָאח  ה אֶׁ נ ֹ֗ ַעל ה  ֹות ַבָ֛ ֶ֖ה ַהֲחלמֵ֥ א ַהָלזֶׁ  :ָבָֽ
ה׀( כ) ַעָתֵּ֣ ּו וְּ כֵּ֣ הּו לְּ ג ֹ֗ ַהרְּ ַנָֽ הּו   וְּ כ   ל  ַנשְּ ד וְּ ַאַחֵּ֣ ֹות בְּ רֹ֔ נּו ַהב  רְּ ָאַמָ֕ ה ַחָיֵ֥ה וְּ הּו ָרָעֶ֖ תְּ אֶָׁ֕  ֲאָכָלִ֑ רְּ נ  ּו הוְּ יֶ֖ הְּ יו ַמה־י  ָתָֽ  :ֲחלמ 
ע( כא) ַמֵּ֣ שְּ ן ַוי  אּוב ֹ֔ הּו רְּ ֶ֖ ל  ם ַוַיצ  ָיָדִ֑ ר מ  אמֶׁ א ַוי ָ֕ נּו ל ֵ֥ ֶ֖ ש ַנכֶׁ פֶׁ  :ָנָֽ
ר( כב) אמֶׁ ם׀ ַוי ָ֨ ֵּ֣ הֶׁ ן   ֲאל  אּוב  כּו־ָדם   רְּ פְּ שְּ יכּו ַאל־ת  ֵּ֣ ל  ֹו ַהשְּ תֹ֗ ֹור א  ל־ַהבֵ֤ ה   אֶׁ ר ַהזֶׁ ֵּ֣ ר ֲאשֶׁ ָבֹ֔ דְּ ָיֶ֖ד ַבמ  ֹו ַאל־ וְּ חּו־בִ֑ לְּ שְּ ַען ת  ַמֹ֗ יל לְּ ֵ֤  ַהצ 

תֹו   ם א  ָיָדֹ֔ ֹו מ  יבֶ֖ יו ַלֲהש  ָֽ ל־ָאב   :אֶׁ
י( כג) ה ָ֕ ַֽיְּ א ַוָֽ ר־ָבֵ֥ ֲאשֶׁ ף ַכָֽ ֶ֖ יו יֹוס  ָחִ֑ ל־אֶׁ יטּו אֶׁ ֵ֤ ש  ף   ַוַיפְּ ת־יֹוס  ֹו אֶׁ תֹ֔ ת־ֻכָתנְּ נֶׁת אֶׁ ת ֵ֥ ת־כְּ ים אֶׁ ֶ֖ ר ַהַפס  ֵ֥ יו ֲאשֶׁ  :ָעָלָֽ
הּו( כד) ָקֻחֹ֔ כּו ַוי ָ֨ ֵ֥ ל  ֹוא   ַוַישְּ ָרה תֶ֖ ֹור ַהב ִ֑ ַהבֵּ֣ ק וְּ ֹ֔ ין ר  ֵ֥ ֹו א  ם בֶ֖ י   :ָמָֽ
בּו  ( כה) ם   ַוי שְּ חֶׁ ֱאָכל־לֶׁ ָֽ ּו לֶׁ אֵ֤ שְּ ם   ַוי  ינ יהֶׁ ָֽ ּו ע  אֹ֔ רְּ נ ה   ַוי  ה  ת וְּ ַחֵּ֣ רְּ ים א  אל ֹ֔ ע  מְּ שְּ ה י  ד ָבָאֶ֖ ָעִ֑ לְּ ג  ם מ  ֵּ֣ יהֶׁ ַמל  ים ּוגְּ א ֹ֗ שְּ כ את   נ ָֽ י נְּ ֵּ֣ ר  ט ּוצְּ  ָולֹ֔

ים ֶ֖ כ  יד הֹולְּ ֵ֥ הֹור  ָמה לְּ יְּ ָרָֽ צְּ  :מ 
ר( כו) אמֶׁ ה ַוי ֵ֥ הּוָדֶ֖ יו יְּ ָחִ֑ ל־אֶׁ ַצע אֶׁ י ַמה־בֶֹׁ֗ ֵ֤ ג   כ  ינּו ַנֲהר  ת־ָאח ֹ֔ ינּו אֶׁ ֶ֖ ס  כ  ֹו וְּ ת־ָדמָֽ  :אֶׁ
ּו( כז) כֵ֞ נּו לְּ ֵּ֣ רֶׁ כְּ מְּ נ  ים וְּ אל ֹ֗ ע  מְּ שְּ נּו   ַלי  ָיד   ֹו וְּ י־בֹ֔ ה  ינּו ַאל־תְּ ֵ֥ י־ָאח  ָֽ נּו כ  ֶ֖ ָשר  ּוא בְּ ּו הִ֑ עֶ֖ מְּ שְּ ַֽי  יו ַוָֽ ָחָֽ  :אֶׁ
רּו  ( כח) ַעבְּ ים ַוַיָֽ ים ֲאָנש ָ֨ ָינ ַ֜ דְּ ים מ  ֹ֗ ֲחר  כּו   ס ָֽ שְּ מְּ ַֽי  ּו ַוָֽ ֲעלֵ֤ ף   ַוַיָֽ ת־יֹוס  ֹור אֶׁ ן־ַהבֹ֔ ּו מ  רֵּ֧ כְּ מְּ ף ַוי  ָ֛ ת־יֹוס  ים אֶׁ ֶ֖ אל  ע  מְּ שְּ ים ַלי  ֵּ֣ ר  שְּ עֶׁ ף בְּ  ָכִ֑סֶׁ

יאּו ֵ֥ ף ַוָיב  ֶ֖ ת־יֹוס  ָמה אֶׁ יְּ ָרָֽ צְּ  :מ 
ן   ַוָיֵָ֤שב( כט) אּוב  ֹור רְּ ל־ַהבֹ֔ ֵ֥ה אֶׁ נ  ה  ף וְּ ֶ֖ ין־יֹוס  ֹור א  ע ַבבִ֑ ַרֶ֖ קְּ יו ַוי  ָגָדָֽ ת־בְּ  :אֶׁ
יו ַוָיֵָ֥שב( ל) ָחֶ֖ ל־אֶׁ ר אֶׁ ד ַוי אַמִ֑ ֵּ֣לֶׁ נּו ַהיֶׁ ינֶֹׁ֔ י א  ֶ֖ ָנה ַוֲאנ  א ָאֵ֥ י־ָבָֽ  :ֲאנ 
ּו( לא) חֶ֖ קְּ נֶׁת ַוי  ת ֵּ֣ ת־כְּ ף אֶׁ ִ֑ ֲחטּו   יֹוס  שְּ ַֽי  יר ַוָֽ ֵּ֣ ע  ים שְּ ז ֹ֔ ּו ע  לֵ֥ בְּ טְּ נֶׁת ַוי  ת־ַהֻכת ֶ֖ םבַ  אֶׁ  :ָדָֽ
ּו( לב) חֵ֞ ַשלְּ ַֽיְּ נֶׁת ַוָֽ ת ֵּ֣ ת־כְּ ים אֶׁ יאּו   ַהַפס ֹ֗ ם ַוָיב   יהֶֹׁ֔ ל־ֲאב  ּו אֶׁ רֶ֖ את ַוי אמְּ אנּו ז ֵּ֣ א ָמָצִ֑ ר־ָנֹ֗ נֶׁת ַהכֶׁ ת ֵּ֧ ךָ֛  ַהכְּ נְּ וא ב  ֶ֖ א ה  ם־ל ָֽ  :א 
ּה( לג) יָרֵ֤ ר   ַוַיכ  אמֶׁ נֶׁת ַוי   ת ֵּ֣ י כְּ נ ֹ֔ ה ַחָיֵ֥ה בְּ הּו ָרָעֶ֖ ף ֲאָכָלִ֑תְּ ף ָטר ֵ֥ ַרֶ֖ ף ט  ָֽ  :יֹוס 
ע( לד) ַרֵ֤ קְּ ב   ַוי  יו ַיֲעק  לָתֹ֔ מְּ ם ש  ק ַוָיֵ֥שֶׁ ָנִ֑יו ַשֶ֖ ָמתְּ ל בְּ ֵ֥ ַאב  תְּ ֹו ַוי  נֶ֖ ים ַעל־בְּ ֵ֥ ים ָימ  ָֽ  :ַרב 
יו ַוָיֻקמּו  ( לה) יו ָכל־ָבָנָ֨ ָתַ֜ נ  ָכל־בְּ ֹו וְּ ַנֲחמֹ֗ ן   לְּ ָמא  ם ַויְּ ַנח ֹ֔ תְּ ה  ר לְּ אמֶׁ ד ַוי ָ֕ ֵּ֧ ר  י־א  ָֽ י כ  ָ֛ נ  ל־בְּ ל אֶׁ ֶ֖ ָלה ָאב  א ִ֑ ךְּ  שְּ ֵ֥בְּ ֹו ַוי  תֶ֖ יו א  ָֽ  :ָאב 
ים( לו) ָדנ ֹ֔ מְּ ַהָ֨ ּו וְּ רֵ֥ ֹו ָמכְּ תֶ֖ ם א  י  ָרִ֑ צְּ ל־מ  יַפר   אֶׁ ֹוט  פָֽ יס לְּ ֵּ֣ ר  ה סְּ ע ֹ֔ ר ַפרְּ ים ַשֶ֖ ָֽ  פ: ַהַטָבח 
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Alef. 

1. Instead of out-and-out jealousy for their father’s love or upset due to his bringing evil 

reports about their activities, Akeidat Yitzchak1 asserts that the brothers’ resentment for 

Yosef stemmed from their observation that only one child per generation is picked to 

continue the line which develops the religion and worships God, and they were fighting to 

prevent their disenfranchisement and exile which had occurred in previous generations to a) 

Yishmael, b) Bnai Ketura and c) Eisav. 

MaLBI”M2 spells all of this out with additional clarity:  

 ד פסוק לז פרק וישב פרשת בראשית ם"מלבי
 אותו אהב כי ראו באשר וכן, אהב אותו כי א"שעז, עצמיית אהבה שאוהבו חשבו הם ...אבל

 אחד רק עתה עד כי והוא, אותו וישנאו ולכן, שעשועים ילד בהם גם ימצא שלא א"וא מכלם

 מפני ועשו יצחק מפני נדחה וישמעאל, כקליפות היו הבנים ויתר והסגולה הלב היה הבנים מן

, האלהיי והדבוק הארץ וירושת והברכה הבכורה אברהם ברכת ירשו ויעקב ויצחק, יעקב

 ונדחה שעיר והר חרב ברכת ירש בבכי ועשו, וישלחם מתנות אברהם נתן הפילגשים ולבני

 ושכל שלמה מטה על האלהי הענין יתנוצץ שעתה השבטים ידעו לא ובאשר', ה מנחלת

 שהוא שחושב מפני שזה חשבו, יוסף את רק אהב שיעקב וראו, וסגולה לב יהיו יה שבטי

 ליחדו שרוצה שמורה פסים כתנת לו שעשה ובפרט, כקליפות בניו ויתר והסגולה הלב

 ובאשר, קודש בד וכתנת כהונה בבגדי יציינהו כ"וע. הבכורה מעלת לו ולתת' ה לעבודת

 בעיני ריחם להבאיש דבה ומוציא עליהם משתרר זדון ואיש גאה איש שהוא להם נדמה

 ומתנות הבכורה ירצה ואם, עליהם למלוך חושב כי החלומות בענין שראו מה בפרט, אביהם

 זה לכל אביו לב להטות יצליח אם שהוא חשבו ז"ועפ, ומשרה במלוכה ירצה איך האלהיות

 לא, כללי לתועלת הכרם מן מכאיב קוץ לכלות חשבו לכן. יעקב לבית ממאיר סילון יהיה

 לגדופים... וישראל יעקב לחרם ויתן קדש שרי יחלל לא למען רק מרעהו איש מקנאת
2.   

  יד פרק בראשית

ֹון קל ּוָברּוְך  ( כ) יֹ֔ לְּ ַֽן עֶׁ ֵ֥ ג  ר־מ  יך ֲאשֶׁ ֶ֖ ך ָצרֶׁ ִ֑ ָידֶׁ ֹו בְּ ן־לֵ֥ תֶׁ ר ַוי  ֶ֖ למ   ַמֲעש   :כ ָֽ

Just like in the case of Avraham’s tithing to MalkiTzedek, from everything that he had, he 

chose an elected portion, indicating that this had holiness while the rest did not, so too, by 

Yaakov preferring Yosef—according to Alsheich3 and Meshech Chachma, it would have been 

                                                           
1 Isaac ben Moses Arama (c. 1420 – 1494) was a Spanish rabbi and author. He was at first principal of a rabbinical 
academy at Zamora (probably his birthplace); then he received a call as rabbi and preacher from the community at 
Tarragona, and later from that of Fraga in Aragon. He officiated finally in Calatayud as rabbi and head of the 
Talmudical academy. Upon the expulsion of the Jews in 1492, Arama settled in Naples, where he died in 1494. 
Arama is the author of Aḳedat YiẓḦaḳ (Binding of Isaac),  a lengthy philosophical commentary on the Pentateuch, 
homiletic in style. From this work he is frequently spoken of as the "Ba'al 'Aḳedah" (author of the Aḳedah). He also 
wrote a commentary upon the Five Scrolls, and a work called Ḥazut Ḳashah (A Difficult Vision), upon the relation of 
philosophy to theology; also Yad Abshalom (The Hand of Absalom), a commentary on Proverbs, written in memory 
of his son-in-law, Absalom, who died shortly after his marriage... 
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_ben_Moses_Arama  
2 Meïr Leibush ben Yehiel Michel Wisser (Russian: Меир-Лейбуш бен Йехиэл-Михл) (March 7, 1809 – September 
18, 1879), better known as The Malbim (Hebrew: מלבי"ם), was a rabbi, master of Hebrew grammar, and Bible 
commentator. The name "Malbim" was derived from the Hebrew initials of his name, and became his nickname by 
frequent usage… https://en.wikipedia.org/wiki/Malbim  
3 Moshe Alshich, also spelled Alshech, (1508–1593, Safed), known as the Alshich Hakadosh (the Holy), was a 

prominent rabbi, preacher, and biblical commentator in the latter part of the 16th century.The Alshich was born in 
1508 in the Ottoman Empire, and was the son of Hayyim Alshich. He later moved to Safed where he became a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Zamora,_Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Tarragona
https://en.wikipedia.org/wiki/Aragon
https://en.wikipedia.org/wiki/Calatayud
https://en.wikipedia.org/wiki/Naples
https://en.wikipedia.org/wiki/Pentateuch
https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Scrolls
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Proverbs
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_ben_Moses_Arama
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_grammar
https://en.wikipedia.org/wiki/Meforshim
https://en.wikipedia.org/wiki/Meforshim
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Malbim
https://en.wikipedia.org/wiki/Safed
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Bible
https://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire
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more natural for Yaakov to have preferred Binyamin who was is actual “Ben Zekunim”—

they concluded that he preferred Yosef over all of them, and that this would result in their 

ultimate rejection and dismissal. 

Alshech, Meshech Chachma:4 Even more than Binyamin who was Yaakov’s chronological 

“Ben Zekunim” (son of old age). 

3. Rivka had received a revelation that one of her children would serve the other. When she 

inferred from Yitzchak’s comments to Eisav that he wished to bless his son before his 

demise, she concluded (incorrectly) that her husband had determined that the preferred 

son was to be Eisav, thereby leaving Yaakov “out in the cold.” According to Akeidat Yitzchak 

(and MaLBIM), Yosef’s brothers, based upon previous precedent, understood that Yosef was 

the chosen son and they mightily resisted being marginalized. 

4. Akeidat Yitzchak reads verses 2 and 3 as stating that the real reason that Yaakov loved 

Yosef, was not because of the evil reports, but rather as v. 3 states explicitly, because he 

considered Yosef his “Ben Zekunim.” Consequently, even though the tattling was 

unpleasant, both Yaakov and the brothers could ignore it, attributing such behavior to 

Yosef’s immaturity. It was the “Ben Zekunim” factor, as manifested in the special treatment 

of making Yosef a special coat, that caused their deep concerns that the die had already 

been cast and their fates sealed by their father.  

Beit.  

 .א1

  א פסוק לז פרק בראשית אריה גור
, לה לעיל" )אביו יצחק אל יעקב ויבא" אצל למעלה זאת פרשה למכתב דהוי פירוש'. כו לך שכתב אחר

 '':וכו משל' דהוא ותירץ, ותולדותיו עשו בישובי הפסיק ולמה, נתיישב בודאי ואז(, כז
  לה פרק בראשית

א( כז) ב   ַוָיב ֵ֤ ק ַיֲעק  ָחֵּ֣ צְּ ל־י  יו אֶׁ ֹ֔ א ָאב  ֶ֖ ר  ַיֵּ֣ת ַממְּ רְּ ע ק  ַבִ֑ ַארְּ וא ָהָֽ ֵּ֣ בְּ  ה  ֹוןחֶׁ ם רֹ֔ ר־ָשֵ֥ ר־ָגָֽ ם ֲאשֶׁ ָרָהֶ֖ ק ַאבְּ ָחָֽ צְּ י   :וְּ
ּו( כח) יֶ֖ הְּ ָֽ י ַוי  ֵּ֣ מ  ק יְּ ָחִ֑ צְּ ת י  ַאֵ֥ ים ָשָנֶ֖ה מְּ ֵ֥ נ  מ  ה ּושְּ  :ָשָנָֽ
ע( כט) ַוָ֨ גְּ ק ַוי  ָחֵ֤ צְּ ָמת   י  ף ַוָי  סֶׁ ָאֵּ֣ יו ַוי  ל־ַעָמֹ֔ ן אֶׁ ֶ֖ ע ָזק  ַבֵּ֣ ים ּושְּ ִ֑ ּו ָימ  רֵּ֣ בְּ קְּ ֹו ַוי  תֹ֔ ו א  ָשֵ֥ ב ע  ַיֲעק ֶ֖ יו וְּ  :ָבָנָֽ

  לו פרק בראשית
ה( א) לֶׁ ָ֛ א  ֹות וְּ דֵ֥ לְּ ו ת  ָשֶ֖ ּוא ע  ֹום הֵ֥  :ֱאדָֽ
ו( ב) ָשָ֛ ח ע  יו ָלַקֵ֥ ת־ָנָשֶ֖ ֹות אֶׁ נֵּ֣ בְּ ָנִַ֑ען מ  ה כְּ ת־ָעָדֹ֗ ילֹון   אֶׁ יַהָֽ  ַבת־א  ת ֹ֔ יָבָמה   ח  ָֽ ת־ָאֳהל  אֶׁ ה וְּ  ַבת־ֲעָנֹ֔

ֹון ַבת־ עֶ֖ בְּ י צ  ָֽ ּו  ח   :ַהָֽ
ת( ג) ַמֵ֥ ת־ָבשְּ אֶׁ אל וְּ ֶ֖ ָמע  שְּ ֹות ַבת־י  ֹות ֲאחֵ֥ ָביָֽ  :נְּ
ד( ד) לֶׁ ֵּ֧ ה ַות  ו ָעָדָ֛ ָשֶ֖ ע  ז לְּ יָפִ֑ ת־ֱאל  ת אֶׁ ַמֹ֔ שְּ ה ּוָבֵּ֣ ָדֶ֖ ל ָילְּ ָֽ עּוא  ת־רְּ  :אֶׁ
יָבָמה  ( ה) ָֽ ָאֳהל  ה וְּ ָדֹ֔ לְּ ת־יעיש ָיָֽ ּוש אֶׁ עֵ֥ ם יְּ ָלֶ֖ ת־ַיעְּ אֶׁ ַרח וְּ ת־ק ִ֑ אֶׁ לֶׁ  וְּ ֵּ֣י הא ֵ֚ נ  ו בְּ ָשֹ֔ ר ע  ֵ֥ ֹו ֲאשֶׁ דּו־לֶ֖  יֻלְּ

ץ רֶׁ ֵ֥ אֶׁ ַען בְּ ָנָֽ  :כְּ
ח( ו) ַקֵּ֣ ו וַי  ָשָׂ֡ ָשיו ע  ת־ָנְ֠ ת־ָבָנֵּ֣יו אֶׁ אֶׁ ָתיו   וְּ נ  ת־בְּ אֶׁ ת־ָכל־נַ  וְּ אֶׁ ֹותוְּ שֵּ֣ יתֹו   פְּ ֵּ֣הּו ב  נ  קְּ ת־מ  אֶׁ ת־ָכל וְּ אֶׁ ־וְּ

ֹו תֹ֗ מְּ הֶׁ ת   בְּ א  ֹו וְּ ָינֹ֔ נְּ ר ָכל־ק  ֵ֥ ץ ָרַכֶ֖ש ֲאשֶׁ רֶׁ ֵּ֣ אֶׁ ָנִַ֑ען בְּ ְך כְּ ֵּ֣לֶׁ ץ ַוי  רֶׁ ל־אֶֹׁ֔ ֶ֖י אֶׁ נ  פְּ ב מ  יו ַיֲעק ֵ֥ ָֽ  :ָאח 
י־ָהָיֵּ֧ה( ז) ָֽ ם כ  כּוָשָ֛ ב רְּ ת ָרֶ֖ בֶׁ ֵּ֣ שֶׁ ו מ  ָדִ֑ א ַיחְּ ל ָ֨ ה וְּ ָלַ֜ כְּ ץ ָיָֽ רֶׁ ֵ֤ גָֽ  אֶׁ ם  מְּ יהֶׁ את ּור  ֵּ֣ ם ָלש  ָתֹ֔ ֶ֖י א  נ  פְּ ָֽ  מ  נ יהֶׁ קְּ  :םמ 

ב( ח) ֵ֤שֶׁ ָשו   וַי  ר ע  ַהֵּ֣ יר בְּ ע ֹ֔ ו ש  ָשֶ֖ ּוא ע  ֹום הֵ֥  :ֱאדָֽ
ה( ט) לֶׁ ָ֛ א  ֹות וְּ דֵ֥ לְּ ו ת  ָשֶ֖ י ע  ֵּ֣ ֹום ֲאב  ר ֱאדִ֑ ַהֶ֖ יר בְּ ָֽ ע   :ש 
ה( י) לֶׁ ֶ֖ ֹות א  מֵּ֣ ו שְּ ָשִ֑ י־ע  ָֽ נ  ז בְּ יַפֹ֗ ן־ָעָדה   ֱאל  ת בֶׁ שֶׁ ֵּ֣ ו א  ָשֹ֔ עּוא ָ֕  ע  ת לרְּ ַמֶ֖ ן־ָבשְּ ת בֶׁ שֶׁ ֵ֥ ו א  ָשָֽ  :ע 
ּו( יא) יֶ֖ הְּ ֵּ֣י ַוי  נ  ז בְּ יָפִ֑ ן ֱאל  יָמֵּ֣ ר ת  ֹו אֹוָמֹ֔ פֵ֥ ם צְּ ָתֶ֖ ַגעְּ ז וְּ ַנָֽ  :ּוקְּ

ה( יט) לֶׁ ֵּ֧ ו א  ָשָ֛ י־ע  נ  ה בְּ לֶׁ ֵ֥ א  ם וְּ ֶ֖ יהֶׁ ּוא ַאלּופ  ֹום הֵ֥  ס: ֱאדָֽ
ה( כ) לֶׁ ֵ֤ יר   א  ע  י־ש  ָֽ נ  י בְּ ֹ֔ ר  י ַהח  ֶ֖ ב  שְּ ץ י  רֶׁ ן ָהָאִ֑ ל לֹוָטֵ֥ שֹוָבֶ֖ בְּ  וְּ צ  ֹוןוְּ ה עֵ֥  :ַוֲעָנָֽ
ֹון( כא) שֵ֥ ד  ר וְּ צֶׁ ֶ֖ א  ן וְּ יָשִ֑ ד  ה וְּ לֶׁ ֵּ֣ י א  ֵּ֧ י ַאלּופ  ָ֛ ר  ֵ֥י ַהח  נ  יר בְּ ֶ֖ ע  ץבְּ  ש  רֶׁ ֵ֥ ֹום אֶׁ  :ֱאדָֽ
ּו( כב) יֵ֥ הְּ ן וַי  נ י־לֹוָטֶ֖ י בְּ ֵּ֣ ר  ם ח  יָמִ֑ ה  ֹות וְּ ן ַוֲאחֵ֥ ע לֹוָטֶ֖ ָנָֽ מְּ  :ת 
ה  ( כג) לֶׁ א   ֵּ֣י וְּ נ  ל בְּ ָוֵַֽ֥ן שֹוָבֹ֔ ל ּוָמַנֶַ֖חת ַעלְּ יָבִ֑ ע  ֹו וְּ פֶ֖ ם שְּ אֹוָנָֽ  :וְּ
ה( כד) לֶׁ ֵ֥ א  ֹון וְּ עֶ֖ בְּ י־צ  ָֽ נ  ַאָיֵּ֣ה בְּ ּוא ַוֲעָנִ֑ה וְּ ה הֵּ֣ ר ֲעָנֹ֗ א ֲאשֶָׁ֨ ם  אֶׁ  ָמָצֵ֤ ר ת־ַהי מ  ָבֹ֔ דְּ ֹו ַבמ  תֵ֥ ע  רְּ ת־ ב  אֶׁ

ים ֶ֖ ר  ֹון ַהֲחמ  עֵ֥ בְּ צ  יו לְּ ָֽ  :ָאב 
ה( כה) לֶׁ ֵ֥ א  י־ֲעָנֶ֖ה וְּ ָֽ נ  ן בְּ ש ִ֑ ה ד  יָבָמֶ֖ ָאֳהל  ה וְּ  :ַבת־ֲעָנָֽ
ה( כו) לֶׁ ֶ֖ א  ֵּ֣י וְּ נ  ן בְּ יָשִ֑ ן ד  ָדֵ֥ מְּ ן חֶׁ ָבֶ֖ שְּ אֶׁ ן וְּ ָרֵ֥ תְּ י  ן וְּ ָרָֽ  :ּוכְּ
ה( כז) לֶׁ ֶ֖ ר א  צֶׁ ִ֑ נ י־א  ן בְּ ָהֵ֥ לְּ ַזֲעָוֶַֽ֖ן ב  ן וְּ  :ַוֲעָקָֽ
ה( כח) לֶׁ ֵ֥ ן א  יָשֶ֖ י־ד  ָֽ נ  ּוץ בְּ ן עֵ֥  :ַוֲאָרָֽ
ה( כט) לֶׁ ֶ֖ י א  ֵּ֣ י ַאלּופ  ִ֑ ר  ּוף ַהח  ּוף לֹוָטן   ַאלֵ֤ ל ַאלֵּ֣ ּוף שֹוָבֹ֔ בְּ  ַאלֵ֥ ֹוןצ  ּוף עֶ֖ ה ַאלֵ֥  :ֲעָנָֽ
ּוף( ל) ן ַאלֵ֥ ש ָ֛ ּוף ד  ר ַאלֵ֥ צֶׁ ֶ֖ ּוף א  ן ַאלֵּ֣ יָשִ֑ ה ד  לֶׁ ֵּ֣ י א  ֵּ֧ ָ֛  ַאלּופ  ר  ם יַהח  ֶ֖ יהֶׁ ַאֻלפ  ץ לְּ רֶׁ ֵ֥ אֶׁ יר בְּ ָֽ ע   פ: ש 
ה  ( לא) לֶׁ א   ים וְּ ָלכ ֹ֔ ר ַהמְּ ֵ֥ ּו ֲאשֶׁ כֶ֖ ץ ָמלְּ רֶׁ ֵּ֣ אֶׁ ֹום בְּ ֵ֥י ֱאדִ֑ נ  פְּ ֶ֖  ל  ָלְך־מֶׁ ְךמְּ ֵ֥י לֶׁ נ  בְּ ל ל  ָֽ ָרא  שְּ  :י 
ְך( לב) לֵּ֣ מְּ ֹוםבֶׁ  וַי  ַלע ֱאדֹ֔ ֶ֖ ֹור בֶׁ עִ֑ ן־בְּ ם בֶׁ ֵ֥ ש  ֹו וְּ ירֶ֖ ָבה ע  ָהָֽ נְּ  :ד 
ַלע וַָיֶָ֖מת( לג) ְך ָבִ֑ לֵּ֣ מְּ יו וַי  ָתֹ֔ ב ַתחְּ ַַֽרח יֹוָבֵ֥ ֶ֖ ן־זֶׁ ה בֶׁ ָרָֽ ָבצְּ  :מ 

                                                           
student of Rabbi Joseph Caro. His students included Rabbi Hayim Vital and Rabbi Yom Tov Tzahalon. He died in 
Safed in 1593. https://en.wikipedia.org/wiki/Moshe_Alshich  
4 Meir Simcha of Dvinsk (1843–1926) was a rabbi and prominent leader of Orthodox Judaism in Eastern Europe in 
the early 20th century. He was a kohen, and is therefore often referred to as Meir Simcha ha-Kohen ("Meir Simcha 
the Kohen"). He is known for his writings on Maimonides' Mishneh Torah, which he titled Ohr Somayach, as well as 
his novellae on the Torah, titled Meshech Chochma. https://en.wikipedia.org/wiki/Meir_Simcha_of_Dvinsk  
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ַנֵּ֣ע׀( יב) מְּ ת  ה וְּ ָתֵּ֣ ש ָהיְּ גֶׁ ילֶֹׁ֗ יַפז   פ  ֱאל  ָֽ ו לֶׁ ָשֹ֔ ן־ע  ד בֶׁ לֶׁ ֵ֥ יַפֶ֖  ַות  ֱאל  ק זלֶׁ ִ֑ ת־ֲעָמל  ה אֶׁ לֶׁ ֵ֥י א ָ֕ נ  ה בְּ שֶׁ  ָעָדֶ֖ ֵ֥  תא 
ו ָשָֽ  :ע 

ה  ( יג) לֶׁ א   ֵּ֣י וְּ נ  ל בְּ עּוא ֹ֔ ַַֽרח ַנֵַ֥חת רְּ ֶ֖ ה ָוזֶׁ ה ַשָמֵּ֣ ָזִ֑ ה ּומ  לֶׁ ֵּ֣ ֵ֥י ּוָהיֹ֔  א  נ  ת בְּ ַמֶ֖ שֶׁ  ָבשְּ ֵ֥ ו תא  ָשָֽ  :ע 
ה( יד) לֶׁ ֵּ֣ א  ּו וְּ י ָהיֹ֗ נ ָ֨ ה בְּ יָבָמֵּ֧ ֹון ַבת־ֲעָנָ֛ה ָאֳהל  עֶ֖ בְּ ת ַבת־צ  שֶׁ ֵּ֣ ָשִ֑  א  ד וע  לֶׁ ֵּ֣ ו ַות  ָשֹ֔ ע  ת־יעיש לְּ ּוש אֶׁ עֵ֥  יְּ

ת־ אֶׁ ם וְּ ָלֶ֖ ַרח ַיעְּ ת־ק ָֽ אֶׁ  :וְּ
ה( טו) לֶׁ ֶ֖ י א  ֵּ֣ ו ַאלּופ  ָשִ֑ י־ע  ָֽ נ  י בְּ ֵ֤ נ  יַפז   בְּ ֹור ֱאל  כֵּ֣ ו בְּ ָשֹ֔ ּו ע  יָמן   ףַאלֵ֤ ּוף ת  ר ַאלֵּ֣ ּוף אֹוָמֹ֔ ֹו ַאלֵ֥ פֶ֖  ּוףַאלֵ֥  צְּ

ז ַנָֽ  :קְּ
ַרח( טז) ּוף־ק ָ֛ ּוף ַאלָֽ ם ַאלֵ֥ ָתֶ֖ ּוף ַגעְּ ק ַאלֵּ֣ ִ֑ ה ֲעָמל  לֶׁ ֵּ֣ י א  ֵ֤ ץ יַפז  ֱאל   ַאלּופ  רֶׁ ֵּ֣ אֶׁ ֹום בְּ ה ֱאדֹ֔ לֶׁ ֶ֖ ֵ֥י א  נ   :הָעָדָֽ  בְּ
ה( יז) לֶׁ א ֹ֗ י וְּ ֵ֤ נ  ל   בְּ עּוא  ו רְּ ָשֹ֔ ן־ע  ּוף בֶׁ ַחת   ַאלֵ֥ ּוף ַנ  ַרח ַאלֵּ֣ ּוףאַ  זֶֹׁ֔ ה לֵ֥ ּוף ַשָמֶ֖ ָזִ֑ה ַאלֵּ֣ ה מ  לֶׁ ֵּ֣ יַאלּו א  ֵ֤  פ 

ל   עּוא  ץ רְּ רֶׁ ֵּ֣ אֶׁ ֹום בְּ ה ֱאדֹ֔ לֶׁ ֵ֥י א ָ֕ נ  ת בְּ ַמֶ֖ ת ָבשְּ שֶׁ ֵ֥ ו א  ָשָֽ  :ע 
ה( יח) לֶׁ א ֹ֗ י וְּ ֵ֤ נ  יָבָמה   בְּ ָֽ ת ָאֳהל  שֶׁ ֵּ֣ ו א  ָשֹ֔ ּוף ע  ּוש ַאלֵ֥ עָ֛ ּוף יְּ ם ַאלֵ֥ ָלֶ֖ ּוף ַיעְּ ַרח ַאלֵּ֣ ה ק ִ֑ לֶׁ ֵּ֣ י א   ַאלּופ ֵ֞

ה יָבָמָ֛ ֳהל  ת ַבת־ֲעָנֶ֖ה ָאָֽ שֶׁ ֵ֥ ו א  ָשָֽ  :ע 
 

ב ַוָיֶָ֖מת( לד) ְך יֹוָבִ֑ לֵּ֣ מְּ יו ַוי  ָתֹ֔ ם ַתחְּ ץ ֻחָשֶ֖ רֶׁ ֵ֥ אֶׁ י מ  ָֽ יָמנ   :ַהת 
ם ַוָיֶָ֖מת( לה) ְך ֻחָשִ֑ לָ֨ מְּ יו וַי  ָתַ֜ ד ַתחְּ ד ֲהַדֵּ֣ ַדֹ֗ ן־בְּ ה בֶׁ ֵ֤ ָין  אֶׁ  ַהַמכֶׁ דְּ ה ת־מ  ֵּ֣ ד  שְּ ב ב  ם מֹוָאֹ֔ ֵ֥ ש  ֹו וְּ ירֶ֖  ע 

ית ָֽ  :ֲעו 
ד וַָיֶָ֖מת( לו) ְך ֲהָדִ֑ לֵּ֣ מְּ יו וַי  ָתֹ֔ ָלֶ֖ה ַתחְּ המ   ַשמְּ ָקָֽ ר   :ַמשְּ
ה וַָיֶָ֖מת( לז) ָלִ֑ ְך ַשמְּ לֵּ֣ מְּ יו וַי  ָתֹ֔ ּול ַתחְּ ֹות ָשאֶ֖ בֵ֥ ח  רְּ ר מ   :ַהָנָהָֽ
ּול וַָיֶָ֖מת( לח) ְך ָשאִ֑ לֵּ֣ מְּ יו ַוי  ָתֹ֔ ַעל ַתחְּ ֹור ָחָנֶַֽ֖ן ַבֵ֥ בָֽ ן־ַעכְּ  :בֶׁ
ַעל ַוָיָמת  ( לט) בֹור   ָחָנֵַּֽ֣ן ַבֵּ֣ ן־ַעכְּ ְך בֶׁ לֵ֤ מְּ ָתיו   ַוי  ר ַתחְּ ֵ֥  ֲהַדֹ֔ ש  ֹו םוְּ ירֶ֖ עּו ע  ם ָפִ֑ ש ָ֨ ֹו וְּ תֵ֤ שְּ יטַ  א  ָֽ ה  ל  מְּ א   בְּ

ד ַבת־ ֹ֔ ר  ת ַמטְּ י ַבֶ֖ ֵ֥ ב מ   :ָזָהָֽ
ה( מ) לֶׁ א  ֹות וְְּ֠ מֵ֞ י שְּ ֵ֤ ָשו   ַאלּופ  ם ע  ָתֹ֔ ח  פְּ שְּ מ  ם לְּ ָתֶ֖ מ  ק  מְּ ם ל  ָתִ֑ מ  שְּ ּוף ב  ָנָ֛ע ַאלֵ֥ מְּ ּוף ת  ָוֶ֖ה ַאלֵ֥ לְּ  ַעָֽ

ּוף ת ַאלֵ֥ ָֽ ת   :יְּ
ּוף( מא) ה ַאלֵּ֧ יָבָמָ֛ ּוף ָאֳהל  ָלֶ֖ה ַאלֵ֥ ּוף א  ן ַאלֵ֥ ינ ָֽ  :פ 
ּוף( מב) ַנָ֛ז ַאלֵ֥ ּוף קְּ ן ַאלֵ֥ יָמֶ֖ ּוף ת  ר ַאלֵ֥ ָצָֽ בְּ  :מ 
ּוף( מג) ל ַאלֵ֥ ֶ֖ יא  ד  ּוף ַמגְּ ם ַאלֵּ֣ יָרִ֑ ה׀ ע  לֶׁ ֵּ֣ י א  ֵּ֣ ֹום ַאלּופ  ָתם   ֱאדֹ֗ ב  שְּ מ ָֽ ץ לְּ רֶׁ ֵּ֣ אֶׁ ם בְּ ּוא ֲאֻחָזָתֹ֔ ו הֵ֥ ָשֶ֖  ע 

י ֵ֥ ֹום ֲאב   פ: ֱאדָֽ
 Eisav is associated with Mt. Seir, which could be distinct from Eretz Sei and even Eretz    .ב

Edom. Furthermore, a number of these individuals are identified by places from which they 

came. Also key cities are identified which imply that not everyone lived in the same place 

that Eisav did. Finally, v. 40 mentions that one of the variables concerning the individuals 

listed is “their places,” also reinforcing the impression that Eisav’s offspring lived in different 

places and did not all take up residence in the location established by Eisav himself. 

  .ג

  א פסוק לז פרק בראשית אריה גור
' חשובים'ו, נתיישבו איך לפרש -' ספונים' פירוש.  (and important)וחשובים (distinguished) ספונים

 :מלחמותיהם לפרש -
 The additional information about Noach, aside from everything associated with     .ד

the Flood, includes: 

  ה פרק בראשית
ְך( כח) מֶׁ י־לֶָׁ֕ ח  ַֽיְּ ם ַוָֽ י  ַתֵּ֧ ים שְּ ָ֛ נ  מ  ת ָשָנֶ֖ה ּושְּ ַאֵּ֣ ד ָשָנִ֑ה ּומְּ ֹולֶׁ ן ַויֶ֖ ָֽ  :ב 
א( כט) ָרֵּ֧ קְּ ֹו ַוי  מָ֛ ת־שְּ חַ  אֶׁ ר נ ֶ֖ אמ ִ֑ ה ל  ֵ֞ נּו זְֶׁ֠ ֵ֤ ַנֲחמ  נּו   יְּ ַמֲעש ָ֨ ָֽ ֹון מ  בֵּ֣ צְּ ע  ינּו ּומ  ה ָיד ֹ֔ ֲאָדָמֹ֔ ן־ָהֵּ֣ ר מ  ֵ֥ ּה ֲאשֶׁ ָרֶ֖ רְּ ָֽ ָוָֽק א  ק   :יְּ

  ו פרק בראשית
חַ ( ח) נ ָ֕ ָצא וְּ ן ָמֵ֥ ֶ֖ ֵ֥י ח  ינ  ע  ָוָֽק בְּ ק   פ: יְּ

חַ  )ט( אלה תולדות נח יש נ ֹ֗ ֵ֥ יק א  ָ֛ ים ַצד  ֵ֥ יו ָהָיֶ֖ה ָתמ  ָתִ֑ ר  ד ָֽ ים בְּ ֶ֖ ֱאלה  ת־ָהָֽ חַ  אֶׁ ְך־נ ָֽ ַהלֶׁ תְּ ָֽ  :ה 

(I believe that even the incident where Noach becomes drunk and curses one of his sons 

while blessing the other two can be attributed to the Flood, about which Noach suffered 

“survivor guilt.”) 

 For some of the generations between Noach and Avraham, the text offers more information   .ה

than simply who gave birth to whom: 

  י פרק בראשית
ה( ה) לֶׁ א  ּו מ ְ֠ דֵ֞ רְּ פְּ י נ  ֵ֤ י  ם   א  ם ַהגֹוי  ָתֹ֔ צ  ַארְּ יש בְּ ֶ֖ ֹו א  נִ֑ ש  לְּ ם ל  ָתֶ֖ ח  פְּ שְּ מ  ם לְּ ָֽ גֹוי הֶׁ  :בְּ

  שם
ּוש( ח) כֶ֖ ד וְּ ד ָיַלֵּ֣ ר ִ֑ מְּ ת־נ  ּוא אֶׁ ח ֹ֔  הֵּ֣ ֹות לה  יֶ֖ הְּ ָֽ ר ל  ב ֶ֖ ץ ג  רֶׁ  :ָבָאָֽ
ד הּוא־ָהָיֵ֥ה( ט) י  ר־ַצֶ֖ ב ָֽ ֵּ֣י ג  נ  פְּ ָוִ֑ק ל  ק  ן   יְּ ר ַעל־כ  ָאַמֹ֔ ָֽ ד י  ר ָ֛ מְּ נ  ֹור כְּ בֵ֥ ד ג  י  ֵ֥י ַצֶ֖ נ  פְּ ָוָֽק ל  ק   :יְּ
י( י) ה ָ֨ ית ַותְּ ֵ֤ אש  תֹו   ר  ַלכְּ ל ַממְּ ְך ָבבֶֹׁ֔ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ ַאַכֵּ֣ד וְּ ִ֑ה וְּ נ  ַכלְּ ץ וְּ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ ר בְּ ָעָֽ נְּ  :ש 
ץ( יא) רֶׁ ן־ָהָאֵ֥ וא מ  ֶ֖ א ַהה  ּור ָיָצֵּ֣ ן   ַאשִ֑ בֶׁ ה ַוי   ו ֹ֔ ינְּ ֵּ֣ ת־נ  ת אֶׁ ב ֵ֥ ח  ת־רְּ אֶׁ יר וְּ ֶ֖ ַלח ע  ת־ָכָֽ אֶׁ  :וְּ
ן( יב) סֶׁ ֹ֔ ת־רֶׁ אֶׁ ָֽ ין וְּ ֵ֥ ֶ֖ה ב  ו  ינְּ ָֽ ין נ  ֵּ֣ וא ָכִַ֑לח ּוב  ֶ֖ יר ה  ֵ֥ ה ָהע  ָלָֽ ד   :ַהגְּ

  שם
ה( לב) לֶׁ ֵּ֣ ת א  ח ֵּ֧ פְּ שְּ חַ  מ  י־נ ָ֛ נ  ם בְּ ָתֶ֖ ד  תֹולְּ ם לְּ ִ֑ גֹוי הֶׁ א ַ֜  בְּ הּומ  ּו לֶׁ דֵּ֧ רְּ פְּ ָ֛ם נ  ץ ַהגֹוי  רֶׁ ר ָבָאֶ֖ ּול ַאַחֵ֥   : ַהַמבָֽ

  יא פרק בראשית
י( א) ֵ֥ ה  ַֽיְּ ץ ַוָֽ רֶׁ ה ָכל־ָהָאֶ֖ ת ָשָפֵּ֣ ָחִ֑ ים אֶׁ ֶ֖ ָבר  ים ּודְּ ָֽ  :ֲאָחד 
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י( ב) ֶ֖ ה  ַֽיְּ ם ַוָֽ ָעֵּ֣ ָנסְּ ם בְּ דֶׁ ִ֑ קֶׁ ּו מ  אֵ֥ צְּ מְּ ַֽי  ה ַוָֽ ָעָ֛ קְּ ץ ב  רֶׁ ֵ֥ אֶׁ ר בְּ ָעֶ֖ נְּ בּו ש  ֵ֥שְּ ם ַוי   :ָשָֽ
ּו( ג) רֵ֞ יש ַוי אמְּ ֵּ֣ הּו א  ע ֹ֗ ל־ר  ָבה אֶׁ ָנֵּ֣ה ָהֵ֚ בְּ לְּ ים נ  נ ֹ֔ ב  ה לְּ ָפֶ֖ רְּ שְּ נ  ה וְּ ָפִ֑ ר  שְּ יוַ  ל  ה ָ֨ ם תְּ ֵ֤ ָנה   ָלהֶׁ ב  ן ַהלְּ בֶׁ ָאֹ֔ ר לְּ ָמֹ֔ ח  ַהֵּ֣  ָיֵ֥ההָ  וְּ

ם ֶ֖ ר ָלהֶׁ מֶׁ  :ַלח ָֽ
ּו( ד) רֵ֞ ָבה׀ ַוי אמְּ נּו ָהֵּ֣ נֶׁה־ָלֵּ֣ בְּ יר נ  ָדל   ע ֹ֗ גְּ ֹו ּומ  ר אשֵּ֣ ם וְּ י  ֲעשֶׁ  ַבָשַמֹ֔ ַנָֽ נּווְּ ם ה־ָלֶ֖ ִ֑ ּוץ ש  ן־ָנפֶ֖ ֵ֥י פֶׁ נ  ץ ַעל־פְּ רֶׁ  :ָכל־ָהָאָֽ
ד( ה) ַֽרֶׁ ֵּ֣ ק ַוי  ָוֹ֔ ק  ת יְּ א ֵ֥ רְּ יר ל  ֶ֖ ת־ָהע  ל אֶׁ ָדִ֑ גְּ ת־ַהמ  אֶׁ ר וְּ ֵ֥ ּו ֲאשֶׁ ֵ֥י ָבנֶ֖ נ   :םָהָאָדָֽ  בְּ
ר( ו) אמֶׁ ק ַוי ֵּ֣ ָוֹ֗ ק  ן יְּ ֵּ֣ ם ה  ָחד   ַעֵ֤ ה אֶׁ ָשָפֵ֤ ם ַאַחת   וְּ ֻכָלֹ֔ ֶ֖ה לְּ זֶׁ ם וְּ ָלֵּ֣ ַעָתה   ֹותַלֲעשִ֑  ַהח  בָ  וְּ א־י  רל ָֽ ֵּ֣ ם צ  הֶֹׁ֔ ל מ  ר כ ָ֛ ֵ֥ ּויָ  ֲאשֶׁ מֶ֖  זְּ

ֹות ֲעשָֽ  :ַלָֽ
ָבה( ז) ה ָהֵ֚ ָדֹ֔ ַֽרְּ ָֽ ה נ  ָלֵ֥ ָנבְּ ם וְּ ם ָשֵ֥ ָפָתָֽ ר   שְּ א ֲאשֶׁ ּו ל ֵּ֣ עֹ֔ מְּ שְּ יש י  ֶ֖ ת א  ַפֵ֥ ָֽ  שְּ ע   :הּור 
ץ( ח) פֶׁ ָוֵ֥ק ַוָיָ֨ ק  ם יְּ ָתָ֛ ם א  ָשֶ֖ ֵּ֣י מ  נ  ץ ַעל־פְּ רֶׁ ּו ָכל־ָהָאִ֑ לֶ֖ דְּ ַַֽיחְּ ת ַוָֽ נ ֵ֥ בְּ ָֽ  ל   :ירָהע 
ן( ט) א ַעל־כ ֵ֞ ָמּה   ָקָרֵ֤ ל שְּ ם ָבבֶֹׁ֔ י־ָשָ֛ ל כ  ָוֶ֖ק ָבַלֵ֥ ק  ת יְּ ַפֵּ֣ ץ שְּ רֶׁ ם ָשם  ּומ   ָכל־ָהָאִ֑ יָצֵּ֣ ק ֱהפ  ָוֹ֔ ק  ֶ֖י יְּ נ  רֶׁ  ָכל־ ַעל־פְּ  פ: ץָהָאָֽ

Nevertheless, the information that is provided is lacking when it comes to detail. 

 By virtue of the several digressions during the listing of the generations between Noach and    .ו

Avraham, as compared to the more straightforward listing between Adam and Noach, it is 

more appropriate to use the terminology of “coming to Noach” in contrast to Avraham, 

where the language is “when we finally arrive at Avraham.” 

 The “sand” are all the personages that do not play a role in the development of the Jewish     .ז

people, while the “pearl/jewel” are the key individuals who are central to the Jewish story.  

 I think that the Levush’s5 interpretation that the Tzerorot (the non-jewels) nevertheless play    .ח

a role in the development of the Jewish people, even as they are cast to the wayside in the 

confrontations with the Jews, whether or not the Tora spends a great deal of time detailing 

their respective histories, is a more appropriate interpretation. The opponents of the Jews, 

especially Mitzrayim, come from somewhere, and therefore still play a significant role in the 

Jewish story, even as they are defeated and discarded.  

2.       There is a psychological difference between the two verses. In 22:1, Avraham has yet to be 

told what God is Coming to Demand from him. 

  כב פרק בראשית
י( א) ה ֹ֗ ים ַאַחר   ַויְּ ֵּ֣ ָבר  ה ַהדְּ לֶׁ ֱאלקים ָהא ֹ֔ ָהֵּ֣ ה וְּ ָסֶ֖ ם נ  ָרָהִ֑ ת־ַאבְּ ר אֶׁ אמֶׁ יו ַוי ֵּ֣ ָלֹ֔ רָ  א  םַאבְּ ר ָהֶ֖ אמֶׁ י ַוי ֵ֥ נ  ָֽ נ   :ה 
ר( ב) אמֶׁ א ַוי ָׂ֡ ך   ַקח־ָנְ֠ נְּ ת־ב  ךֵ֤  אֶׁ ידְּ ָֽ ח  ת־יְּ ָת   אֶׁ בְּ ר־ָאַה  ק ֲאשֶׁ ָחֹ֔ צְּ ת־י  ְך־ אֶׁ לֶׁ ךֹ֔ וְּ ץ לְּ רֶׁ ֶ֖ ל־אֶׁ ָיִ֑ה אֶׁ ר  הּו ַהמ  ֵ֤ ַהֲעל   ָשם   וְּ

ה ָלֹ֔ ע  ל לְּ ד ַעֵ֚ ים ַאַחֵּ֣ ֹ֔ ָהר  ָֽ ר הֶׁ ֶ֖ ר ֲאשֶׁ ַמֵ֥ יך א  ָֽ לֶׁ  :א 

Only in verse 2 does he learn of the daunting test that he will be subjected to, so the term 

“Zerizut” (alacrity, despite the difficulty that he confronts) is not appropriate; only “Zimun” 

(preparedness for whatever is to come).  

In 37:13, the verse opens with Yaakov wanting to send Yosef to his brothers, who the text 

has already established as hating their younger sibling. Yosef knows that he is being sent 

into the lion’s den, and yet he says “Hineni” indicating not only readiness, but also 

eagerness to carry out his father’s Command. 

3.      

  כ פסוק לז פרק בראשית ן"רמב
 . לו נשתחוה אם מותו אחרי נראה, לעג דרך מליצה - חלמתיו יהיו מה ונראה( כ)

 . עלינו ימלוך מלוך מידינו יצילוהו אם כי, חלומותיו יהיו מה נראה עתה אמרו כי בעיני והנכון

                                                           
5 Mordecai ben Avraham Yoffe (or Jaffe or Joffe) (c. 1530 in Prague – March 7, 1612 in Posen; Hebrew:  מרדכי בן

 was a Rabbi, Rosh yeshiva and posek. He is best known as author of Levush Malkhut, a ten-volume (אברהם יפה
codification of Jewish law that particularly stressed the customs of the Jews of Eastern Europe. He is known as "the 
Levush", for this work… https://en.wikipedia.org/wiki/Mordecai_Yoffe  
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 ממני יקום מי דבר כלומר, חלומותיו יהיו מה נראה אומרת הקדש רוח( שם) אמרו רבותינו אבל

   :ומהם
Perhaps RaShI does not believe that the brothers were sardonic to the point that killing 

Yosef was simply in order to waylay the dreams. Rather, they were sufficiently religious to 

go about testing whether the dreams had the potency of prophecy by seeing if their plot to 

kill Yosef would be allowed to proceed, or whether it would be short-circuited—the latter  

having to be attributed to Workings of the Divine, however against their best interests it 

seemed to be.  

    .א4

  כב פסוק לז פרק בראשית( ם"רא) 6מזרחי

 הוא ידוע כי, זה לומר הוצרך למה שמעתי לא. ראובן על מעידה הקדש רוח[ אותו הציל למען( ]כב)

 שיאמר יתכן שלא מפני ( ואם2, מידכם ולא" מידם" מלשון ( אם1, ראובן מדברי זה שאין מעצמו

 . מידם להצילו - לזה שמכוין לאחיו ראובן

, כדלקמן, בו יש ועקרבים נחשים אבל דמשמע" מים בו אין רק והבור( "כד פסוק) שאמר ממה אבל

 מלאה לחפירה, שמת עליו מעידין אין אריות לבור נפל(: "א קכא יבמות) דיבמות בתרא בפרק ותניא

 אלא אינו", מעידין אין" ואמר דפליג בתירא בן יהודה רבי ואף", שמת עליו מעידין ועקרבים נחשים

ר שמא דחייש משום  ראובן כוון לא כן דאם, מעידים, גונא האי כי ביה שייך דלא הכא אבל, הוא ַחבָּ

 שאר ידעו שאילו, אחיו ולא ראובן לא, נחשים בו שיש ידעו שלא למימר דאיכא, קשיא לא, להצילו

 נבוכדנאצר שהרי. הנחשים מן ונוצל כזה גדול נס לו שנעשה מאחר אותו מוכרין היו לא, זה האחים

, ו דניאל) ואמר תשובה הרהר מיד, אריות מבור שנוצל דניאל את כשראה, רשעותו כל עם, הרשע

 כןש כל", ונשיהון בניהון אינון רמו אריותא ולגוב דניאל די קרצוהי אכלו די אילך גובריא והיתיו(: "כה

 The אל יוסף את שהשליכו אחר לאחיו יהודה שאמר ממה לאקשויי וליכא. הקדש זרע אבינו יעקב בני

 ותובא שהיו יודעים שהיו דמשמע( כז - כו פסוקים" )ונמכרנו לכו אחינו את נהרוג כי בצע מה" הבור

 שם לו היה שלא מפני רק, זה אמר ועקרבים הנחשים מפני שלא למימר דאיכא. ועקרבים נחשים בור

 :למות וסופו מזון ולא מים לא
 The connotation of “Ruach HaKodesh” is that the last phrase in the verse, beginning with 

“LeMa’an Hatzeil…” is the voice of the anonymous narrator, rather than Reuven himself, 

whose words are quoted in the first portion of the verse.  

 Gur Aryeh:7 One might have thought that the end of the verse is God “Talking,” Indicating .1ב

why he had Reuven convince the other brothers to only place Yosef in a pit, thereby keeping 

Yosef alive and the possibility of God’s Orchestrating Yosef being returned to Yaakov. He 

                                                           
6 Elijah Mizrachi (Hebrew: אליהו מזרחי) (c. 1455 – 1525 or 1526) was a Talmudist and posek, an authority on 
Halakha. He is best known for his Sefer ha-Mizrachi, a supercommentary on Rashi's commentary on the Torah. He 
is also known as Re'em (רא״ם), the Hebrew acronym for "Rabbi Elijah Mizrachi", coinciding with the Biblical name 
of an animal, sometimes translated as "unicorn"… https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Mizrachi  
7 Judah Loew ben Bezalel, alt. Loewe, Löwe, or Levai, (c. 1520 – 17 September 1609)[1] widely known to scholars of 
Judaism as the Maharal of Prague, or simply The MaHaRaL, the Hebrew acronym of "Moreinu Ha-Rav Loew," 
("Our Teacher, Rabbi Loew") was an important Talmudic scholar, Jewish mystic, and philosopher who, for most of 
his life, served as a leading rabbi in the cities of Mikulov in Moravia and Prague in Bohemia. Within the world of 
Torah and Talmudic scholarship, he is known for his works on Jewish philosophy and Jewish mysticism and his 
work Gur Aryeh al HaTorah, a supercommentary on Rashi's Torah commentary. The Maharal is the subject of a 
nineteenth-century legend that he created The Golem of Prague, an animate being fashioned from clay. 
Rabbi Loew is buried at the Old Jewish Cemetery, Prague in Josefov, where his grave and intact tombstone can still 
be visited. His descendants' surnames include Loewy, Loeb, Lowy, Oppenheimer, Pfaelzer, Lowenstein and Keim… 
https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel#Works  
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then states that this is impossible since it wasn’t Yosef who was returned to Yaakov, but just 

the opposite. Therefore per force the final phrase is describing Reuven’s actual intentions. 

Divrei David:8 Since the first portion of the verse implies that Reuven simply didn’t want 

Yosef to be directly killed by the brothers, the end of the verse clarifies that Reuven wasn’t 

really arguing that Yosef should be killed only indirectly, but was actually intending to try to 

return Yosef to Yaakov in order to protect himself from incurring blame for not taking care 

of his younger brother.  

Of the two commentaries, Divrei David is the more appealing to me. To say that the proper 

interpretation hangs upon the word order in the final phrase, as does Gur Aryeh, seems to 

me to be too contrived.  

2. A support from RaShI on this chapter to Divrei David could be brought from:  

  לז פרק בראשית י"רש
. כאמו שגדלתו ת,לבלהה מגיעין שהדברים יודע היה לא והוא. מתה כבר אמך והלא - נבוא הבוא

 שלא בניו מלבב הדבר להוציא נתכוון ויעקב. בטלים דברים בלא חלום שאין מכאןא למדו ורבותינו

 :בטל הוא השאר כך באמך אפשר שאי כשם', וגו נבוא הבוא לו אמר לכך, יקנאוהו

This is another instance where a character says one thing, but according to RaShI, meant 

another. 

                                                           
8 David ha-Levi Segal (c. 1586 – 20 February 1667), also known as the Turei Zahav (abbreviated Taz (ט"ז)) after the 
title of his significant halakhic commentary on the Shulchan Aruch, was one of the greatest Polish rabbinical 
authorities… https://en.wikipedia.org/wiki/David_HaLevi_Segal  
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