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מאוחדת. אהבתו של האב ליוסף גרמה לידי  סובר, שהשם "ישראל" מציין את אבי האחים כאבי בני משפחה בנו יעקב

". האב רצה זו של האב עוד תאחד אותם, לפיכך בא בפרק ל"ז ג השם "ישראל שנאה ומחלוקת בין האחים, אבל אהבתו

ישראל" בפרק ל"ז יג. " את השלום בין האחים. לשם זה שלח את יוסף לראות את שלום אחיו. לפיכך בא השם להשיב

ל"ז יג שלח יעקב את יוסף אל האחים, כך שלח -וכמו שב האחים באו מצרימה באחדות מוסרית כבני ישראל )מ"ב, ה(

 [2].מ"ב, ה-האחים אל יוסף ב ישראל )אמנם בלי דעת( את

 .נדמה שבדרך זו אפשר גם לפתור את שאלה ד

------------------------------------------------------------------------------------ 

75 – 63, והודפס שוב בספרו של סגל "מסורת ובקרת", עמודים 256 – 243תרביץ ט' תרצ"ח עמודים  [1] . 

72סגל, שם, עמוד  [2] . 

 בראשית פרק מג
ֶרץ: ד ָבָאָֽ ֵ֥ ב ָכב   )א( ְוָהָרָעָ֖

ב ָ֖ ם ש  יֶהֶּׁ֔ יֶהםּ֙ ֲאבִּ אֶמר ֲאל  ם ַוי ֶׁ֤ יִּ ְצָרָ֑ מִּ יאו מִּ ָ֖ בִּ ר ה  ֶבר ֲאֶשֵ֥ ל ֶאת־ַהֶשֶּׁ֔ ּלוּ֙ ֶלֱאכ ֹ֣ ר כִּ י ַכֲאֶשֶׁ֤ ֶכל:)ב( ַוְיהִִּ֗ נו ְמַעט־א ָֽ ְברו־ָלֵ֥  ו שִּ
נו  ֩ד ָבָּ֨ עִּ ד ה  ֹ֣ ר ָהע  אמ ָ֑ ה ל  יו ְיהוָדָ֖ ָלָ֛ אֶמר א  ם:)ג( ַוי ֹּ֧ ְתֶכָֽ יֶכֵ֥ם אִּ י ֲאחִּ ָ֖ ְלתִּ י בִּ ו ָפַנֶּׁ֔ ְראֹ֣ א־תִּ רּ֙ ל ָֽ אמ  יש ל  ֶׁ֤  ָהאִּ

ֶכל: ה ְלךָ֖ א ָֽ ְשְבָרֵ֥ ה ְונִּ ְרָדָ֕ נו נ  ָתָ֑ ינו אִּ ָ֖ ַח ֶאת־ָאחִּ ֵ֥ ם־ֶיְשךָ֛ ְמַשּל   )ד( אִּ
ו ָפַנֶּׁ֔  ְראֹ֣ א־תִּ ינוּ֙ ל ָֽ ל ָּ֨ ר א  יש ָאַמֶׁ֤ י־ָהאִִּ֞ ָֽ ד כִּ ָ֑ א נ ר  ַח ל ֹ֣ ָ֖ יְנךֵ֥ ְמַשּל  ם־א  ם:)ה( ְואִּ ְתֶכָֽ יֶכֵ֥ם אִּ י ֲאחִּ ָ֖ ְלתִּ  י בִּ

ח)ו(  ֹוד ָלֶכָ֖ם ָאָֽ יש ַהעֵ֥ יד ָלאִֶּּׁ֔ ֹ֣ י ְלַהגִּ ָ֑ ם לִּ ֶתָ֖ ע  ה ֲהר  ל ָלָמֵ֥ ְשָרא ֶּׁ֔ אֶמרּ֙ יִּ  :ַוי ּ֙
ח ַוַנָּ֨  ֹ֣ש ָלֶכֹ֣ם ָאֶּׁ֔ יֶכֵ֥ם ַחיּ֙ ֲהי  ֹוד ֲאבִּ ר ַהעָּ֨ אמ ִ֗ נו ל  ֹוַלְדת ֵּ֜ נו וְלמָֽ יש ָלָֽ אִּ ַאל־ָהָ֠ ֹול ָשָֽ ֶּלה )ז( ַוי אְמ֡רו ָשאֹ֣ ָ֑ ים ָהא  ֹ֣ י ַהְדָברִּ ָ֖ ֹו ַעל־פִּ ֶגד־לֶּׁ֔

ם: יֶכָֽ ידו ֶאת־ֲאחִּ ָ֖ ר הֹורִּ י י אַמֶּׁ֔ ֹ֣ ע כִּ ֹוַע נ ַדֶּׁ֔  ֲהָידֹ֣
ה ֶאל אֶמר ְיהוָדֵּ֜ ות ַגם־ֲאַנְֵ֥חנו ַגם־ַאָתָ֖ )ח( ַוי ָּ֨ א ָנמֶּׁ֔ ְחֶיהּ֙ ְול ֹ֣ ָֽ ָכה ְונִּ ָ֑ ל  וָמה ְונ  י ְוָנקֹ֣ ָ֖ תִּ ה ַהַנַָ֛ער אִּ ְלָחֵ֥ יו שִּ ִ֗ ל ָאבִּ ֹ֣ ְשָרא  נו:־יִּ ָֽ  ה ַגם־ַטפ 

יך)ט(  יו ְלָפֶנֶּׁ֔ ֹ֣ ַצְגתִּ יךּ֙ ְוהִּ ֶלָּ֨ יו א  ֶׁ֤ תִּ יא  א ֲהבִּ ם־ל ָּ֨ נו אִּ י ְתַבְקֶשָ֑ ָ֖ ָידִּ נו מִּ ֶעְרֶבֶּׁ֔ יּ֙ ֶאָֽ כִּ נ  ים ָאָֽ ָֽ י ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ ָֽ אתִּ  :ְוָחָטֵ֥
ם: יִּ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפֲעָמָֽ ה ַשָ֖ י־ַעָתֵ֥ ָֽ ְהנו כִּ ְתַמְהָמָ֑ א הִּ ֹ֣ י לול  ָ֖  )י( כִּ

ֵ֥ )יא(  ם ְוהֹורִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל  ֶרץּ֙ בִּ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ו מִּ את ֲעשוּ֒ ְקחִ֞ פֹו֘א ז ֹ֣ ן׀ א  ֹ֣ ם־כ  ם אִּ יֶהִ֗ ל ֲאבִּ ֹ֣ ְשָרא  ם יִּ ֶהֵּ֜ אֶמר ֲאל  ישַוי ָּ֨ ָ֖ יּ֙  ידו ָלאִּ ט ֳצרִּ ה ְמַעֶׁ֤ ְנָחָ֑ מִּ
ים ָֽ דִּ ים וְשק  ָ֖ ט ָבְטנִּ את ָולֶּׁ֔ ש ְנכ ֹ֣ ט ְדַבֶּׁ֔  :וְמַעֹ֣

ם אוַלֵ֥  יבו ְבֶיְדֶכֶּׁ֔ ֹ֣ יֶכםּ֙ ָתשִּ ת  י ַאְמְתח ָֽ ֶׁ֤ ב ְבפִּ ֶסף ַהמוָשָּ֨ ו ְבֶיְדֶכָ֑ם ְוֶאת־ַהֶכֵּ֜ ְשֶנָ֖ה ְקחֹ֣ ֶסף מִּ וא:)יב( ְוֶכֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ  י מִּ
חו וְ  יֶכָ֖ם ָקָ֑ יש:)יג( ְוֶאת־ֲאחִּ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ ומו שֵ֥  קָ֖

ר שָ קל שַ ק)יד( וְ  י ַכֲאֶשֵ֥ ין ַוֲאנִָּ֕ ָ֑ ְנָימִּ ר ְוֶאת־בִּ ָ֖ יֶכֵ֥ם ַאח  ַּלֵ֥ח ָלֶכָ֛ם ֶאת־ֲאחִּ יש ְושִּ ֹ֣י ָהאִֶּּׁ֔ ְפנ  יםּ֙ לִּ ן ָלֶכֶׁ֤ם ַרֲחמִּ ת ָּ֨ י:י יִּ ְלתִּ י ָשָכָֽ ְלתִּ  כ ָ֖
את ה ַהז ֶּׁ֔ ְנָחֹ֣ יםּ֙ ֶאת־ַהמִּ ֲאָנשִּ ו ָהָֽ ְקחֶׁ֤ ף: )טו( ַויִּ ָֽ ֵ֥י יֹוס  ְפנ  ו לִּ ַעְמדָ֖ ם ַוַיָֽ יִּ ְצַרֶּׁ֔ ו מִּ ְרדֹ֣ מוּ֙ ַוי  ן ַוָיק ּ֙ ָ֑ ְנָימִּ ם ְוֶאת־בִּ ו ְבָיָדָ֖ ֶסף ָלְקחֵ֥ ְשֶנה־ֶכָ֛  ומִּ

ַח )טז(  ְיָתה וְטב ֶׁ֤ ים ַהָבָ֑ ָ֖ א ֶאת־ָהֲאָנשִּ ֵ֥ ֹו ָהב  יתֶּׁ֔ ר ַעל־ב  ֲאֶשֹ֣ אֶמרּ֙ ַלָֽ יןּ֒ ַוי ּ֙ ְנָימִּ ָת֘ם ֶאת־בִּ ף אִּ ֹ֣ ְרא יֹוס  ו ֶטּ֙ ַוַיָּ֨ י י אְכלֵ֥ ָ֛ תִּ י אִּ ֵ֥ ן כִּ ַבחּ֙ ְוָהכ ֶּׁ֔
ם יִּ ָצֳהָרָֽ ים ַבָֽ ָ֖  :ָהֲאָנשִּ

ף)יז(  ָֽ יָתה יֹוס  ֵ֥ ים ב  ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ ר יֹוס  ר ָאַמֹ֣ ֲאֶשָ֖ יש ַכָֽ  :ַוַיַֹ֣עש ָהאִֶּּׁ֔
ו עַ  ףּ֒ ַוי אְמרִ֗ ית יֹוס  ֹ֣ וְבא֘ו ב  י הָֽ ֹ֣ ים כִּ ֲאָנשִִּ֗ ו ָהָֽ יְראֹ֣ ָֽ ל )יח( ַויִּ ֶׁ֤ ל  ְתג  ים ְלהִּ ָ֑ וָבאִּ ה ֲאַנְָ֖חנו מָֽ ָּלֶּׁ֔ ינוּ֙ ַבְתחִּ ּ֙ ת  ב ְבַאְמְתח  ֶסףּ֙ ַהָשֶׁ֤ ר ַהֶכּ֙ ל־ְדַבֶׁ֤

ינו: ָֽ ר  ים ְוֶאת־ֲחמ  ָ֖ נו ַלֲעָבדִּ ָתָ֛ ַחת א  ינו ְוָלַקֹּ֧ ל ָעל ֶּׁ֔ ֹ֣ ְתַנפ  ינוּ֙ וְלהִּ  ָעל ָּ֨
ף ַוְידַ )יט(  ָ֑ ית יֹוס  ֹ֣ ר ַעל־ב  יש ֲאֶשָ֖ ְגשוּ֙ ֶאל־ָהאִֶּּׁ֔ ַֽיִּ תַוָֽ יִּ ַתח ַהָבָֽ יו ֶפֵ֥ ָלָ֖ ו א   :ְברֵ֥

ֶכל: ְשָבר־א ָֽ ה לִּ ָּלָ֖ ְדנו ַבְתחִּ ד ָיַרָ֛ י ָיר ֵ֥ ָ֑ נִּ י ֲאד  ֹ֣ ו בִּ  )כ( ַוי אְמרָ֖
ֹו י ַאְמַתְחתֶּׁ֔ ֹ֣ ישּ֙ ְבפִּ ֶסף־אִּ ֶׁ֤ה ֶכָֽ נ  ינו ְוהִּ ת ֶּׁ֔ ְפְתָחהּ֙ ֶאת־ַאְמְתח  ֹון ַוָֽנִּ אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָבֹ֣ י כִּ ְַֽיהִִּ֞ נו)כא( ַוָֽ ָ֖ ֹו   ַכְספ  תָ֖ ֹו ַוָנֵֶ֥שב א  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו: ָֽ  ְבָיד 
ינו: ָֽ ת  נו ְבַאְמְתח  ָ֖ ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ א ָיַדֶּׁ֔ ֶכל ל ֹ֣ ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ ָ֖ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶסף ַאח   )כב( ְוֶכֹּ֧

או ֱאלָּ֨  יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ֹום ָלֶכֵּ֜ ָֽאלק)כג( ַוי אֶמ֩ר ָשלָּ֨ ם ו  ן קיֶכֵּ֜ יֶכםּ֙ ָנַתָּ֨ ם י ֲאבִּ ֶהָ֖ א ֲאל  ֵ֥ י ַויֹוצ  ָלָ֑ א א  ם ַכְסְפֶכָ֖ם ָבֹ֣ יֶכֶּׁ֔ ת  ם ַמְטמֹוןּ֙ ְבַאְמְתח ֹ֣ ָלֶכֶׁ֤
ֹון: ְמעָֽ  ֶאת־שִּ
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ֹוא ַלֲחמ ָֽ )כד(  ְספָ֖ ן מִּ ֵ֥ ת  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ו ַרְגל  ְרֲחצֹ֣ םּ֙ ַויִּ יִּ ֶתן־ַמּ֙ ף ַויִּ ָ֑ יָתה יֹוס  ֹ֣ ים ב  ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ םַוָיב  יֶהָֽ  :ר 
ינוּ֙  ֶחם:)כה( ַוָיכִּּ֙ אְכלו ָלָֽ ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ י ָשָֽ ֹ֣ ם כִּ יִּ ָצֳהָרָ֑ ף ַבָֽ ָ֖ ֹוא יֹוס  ה ַעד־בֵ֥ ְנָחֶּׁ֔   ֶאת־ַהמִּ

ְר  ֹו ָאָֽ ְשַתֲחוו־לָ֖ ְיָתה ַויִּ ם ַהָבָ֑ ה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ְנָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ יּאו לָ֛ ֵ֥ ְיָתה ַוָיבִּ ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס   ָצה:)כו( ַוָיב ֶׁ֤
ל ָלֶהםּ֙  ְשַאֶׁ֤ י:)כז( ַויִּ נו ָחָֽ ם ַהעֹוֶדָ֖ ר ֲאַמְרֶתָ֑ ן ֲאֶשֹ֣ ָ֖ יֶכֵ֥ם ַהָזק  ֹום ֲאבִּ אֶמר ֲהָשלָ֛ ֹום ַוי ִ֗  ְלָשלֶּׁ֔

ו: ְשַתֲחוָֽ ָֽ ו וישתחו ַויִּ ְקדָ֖ ַֽיִּ י ַוָֽ נו ָחָ֑ ינו עֹוֶדֹ֣ ָ֖ ֹום ְלַעְבְדךֵ֥ ְלָאבִּ ו ָשלָ֛  )כח( ַוי אְמרִ֗
ין אָ  ֹ֣ ְנָימִּ ְרא ֶאת־בִּ יו ַוַיִ֞ יָנִ֗ א ע  ָשֹ֣ ר ֱאל)כט( ַויִּ י ַוי אַמָ֕ ָלָ֑ ם א  ר ֲאַמְרֶתָ֖ ן ֲאֶשֵ֥ יֶכֹ֣ם ַהָקט ֶּׁ֔ אֶמר ֲהֶזהּ֙ ֲאחִּ מֹוּ֒ ַוי ִ֗ י֘ו ֶבן־אִּ י:קחִּ ָֽ  ים ָיְחְנךָ֖ ְבנִּ

מָ  ְֵ֥בְך ָשָֽ ְדָרה ַוי  א ַהַחָ֖ ֹות ַוָיב ֵ֥ ְבכָ֑ ש לִּ ָ֖ יו ַוְיַבק  ו ַרֲחָמיוּ֙ ֶאל־ָאחִֶּּׁ֔ ְכְמרֶׁ֤ י־נִּ ָֽ ף כִּ ר יֹוס ִ֗ ֹ֣  ה:)ל( ַוְיַמה 
ֶחם:)לא ימו ָלָֽ ֵ֥ אֶמר שִּ ק ַוי ָ֖ ְתַאַפֶּׁ֔ א ַויִָּּ֨ ָ֑ צ  ץ ָפָנָ֖יו ַוי  ְרַחֵ֥  ( ַויִּ

ון ַהמִּ  א יוְכלֵּ֜ ֩י ל ָּ֨ ם כִּ תֹוּ֙ ְלַבָדֶּׁ֔ ים אִּ ֶׁ֤ ְכלִּ ים ָהא  ִ֞ ְצרִּ ם ְוַלמִּ ם ְלַבָדָ֑ ֹו ְוָלֶהֹ֣ ֹו ְלַבדָ֖ ימו לָ֛ ֵ֥ י־)לב( ַוָישִּ ֶחם כִּ יםּ֙ ֶלֶּׁ֔ ְברִּ עִּ ל ֶאת־ ָהָֽ ים ֶלֱאכ ֶׁ֤ ִ֗ ְצרִּ
ָבֵ֥  ם:תֹוע  יִּ ְצָרָֽ וא ְלמִּ ָ֖  ה הִּ

הו ָֽ ע  יש ֶאל־ר  ֵ֥ ים אִּ ָ֖ ו ָהֲאָנשִּ ְתְמהֵ֥ ֹו ַויִּ ָרתָ֑ ְצעִּ יר כִּ ָ֖ ֹו ְוַהָצעִּ ָרתֶּׁ֔ ְבכ ֹ֣ רּ֙ כִּ יו ַהְבכ  ו ְלָפָנֶּׁ֔ ְשבֹ֣  :)לג( ַוי 
ת כ ָּלָ֖ם ַמְשא ֵ֥ ן מִּ ָ֛ ְנָימִּ ת בִּ ֶרב ַמְשַאֹּ֧ ֶהםּ֒ ַות ֵּ֜ ת ָפָני֘ו ֲאל  ֹ֣ א  ת מ  א ַמְשא ֵּ֜ ָשָּ֨ ֹו: )לד( ַויִּ מָֽ ו עִּ ְשְכרָ֖ ַֽיִּ ו ַוָֽ ְשתֵ֥ ֹות ַויִּ ש ָידָ֑ ֹ֣  ָחמ 

Alef.  
1.    Ben Almozeg1 is intrigued by the fact that Yehuda does not define what sort of punishment 

will be due him, aside from “I will have sinned against you for all time” should he not return 
Binyamin to Yaakov, compared to Reuven who defines very clearly what the result will be.  

2.    In the following verses: 
 דברים פרק טו

ֶמר ְלךָ֡ ֶפן־ִיְהֶיָּׁ֣ה ָדָב֩ר ִעם־ְלָבְבךָ֨ בְ  יךִ֙ )ט( ִהָשָּׁ֣ יְנךֹ֗ ְבָאִחִ֙ ה ֵעָֽ ת־ַהֶשַב֘ע ְשַנָּׁ֣ת ַהְשִמָט֒ה ְוָרָעָּׁ֣ ה ְשַנָֽ ְרָבָּׁ֣ ר ָקָֽ ַעל ֵלאמ ֹ֗ ִלַיַּ֜

ק ְוָהָיֹ֥ה  ָו֔ יךִ֙ ֶאל־ְיק  א ָעֶלָ֨ ן ֑לֹו ְוָקָרָ֤ א ִתֵתֵּ֖ ֶאְב֔יֹון ְול ֹ֥ ְטא:ְבךָהָֽ ֵּ֖ ֵחָֽ ָ 

 
 דברים פרק כא

י־ִיְהֶיָּׁ֣ה  ֶותבְ )כב( ְוִכָֽ ְטא ִמְשַפט־ָמֵּ֖ יש ֵחֵ֛ ץ: ִאֹ֗ ֹו ַעל־ֵעָֽ תֵּ֖ יָת א  ת ְוָתִלֹ֥  ְוהּוָמ֑

 
 דברים פרק כג

ָוָּׁ֣ק ֱאֹל ֶדרִ֙ ַליק  ר ֶנִ֙ י־ִתד ֹ֥ י־ָדר ָ֨ ק)כב( ִכָֽ ר ְלַשְל֑מֹו ִכָֽ א ְתַאֵחֵּ֖ ָוָ֤ק ֱאֹליך ל ֹ֥ ּנּו ְיק  ְך ְוָהָיֹ֥ה קש ִיְדְרֶשַּ֜ ִעָמ֔ ְטא: ְבךֵּ֖ יך ֵמָֽ  ֵחָֽ

the preposition “ב” is used which could indicate that regardless of any subsequent outside 

punishment, the sin is “within” the person in terms of the negative impression that it 

leaves on the individual’s soul.  

3.     Naturally, Yaakov would prefer not having to lose any more family members, since he has 

already lost Yosef and Shimon. Furthermore, all that Reuven offered was to bring Binyamin 

back, allowing for the possibility that something could happen to him between the time 

that they return to Canaan and Yaakov’s lays eyes upon him; Yehuda promised not only to 

bring Binyamin back, but also to place him before Yaakov. 

Beit.  

1.      Perhaps the name Yisrael only makes sense once Yaakov and Rachel’s child has been born. 

As long as Yosef was present, Yaakov was not that much concerned with Binyamin. Once 

Yosef disappears, Binyamin replaces Yosef in Yaakov’s estimation, and should Binyamin 

also disappear, Yaakov no longer will feel entitled to the name Yisrael.   

                                                           
  1822)-(1900אמוזג )אם למקרא(, איטליה-ר' אליהו בן 1

 .רב ופילוסוף, כתב פירוש למקרא

הוסמך  18הצליח לרכוש השכלה רחבה וכבר בגיל  ,(4 )נפטרו בהיותו בן בן למשפחה ששורשיה בפאס שבמרוקו. למרות שגדל ללא הורים

 .ליוורנו במשך כחמישים שנה לרבנות, ושימש כרב העיר

)למשל בספרו "ישראל והאנושות"(. ניתן לזהות  הגותו ביקש להדגיש את היסוד האוניברסליסטי שלטענתו משתקף מהדת היהודיתב

 .רעיונותיהם של קאנט, הגל, פיכטה, ופילוסופים אחרים נסיונות להתמודד עם בכתביו

 



3 
 

2.     One might think that to get Yaakov to allow Binyamin out of his sight, he has to suppress his 

fatherly feelings for this son. Therefore, the text adds the word “Avihem” to emphasize 

that Yaakov’s was still acting as a father, but with the interests of his entire family in mind 

rather than protecting his interest in the remaining son from Rachel.  

Gimel.  

1.      If the “ה” in “Hareiotem” is not to indicate a question, then it should be interpreted as the 

causative, i.e., “Why have you caused harm to me?” 

2.        

 קהלת פרק ג
ם  ֹ֣י ָהָאָדֶּׁ֔ ַע ֚רוַח ְבנ  י יֹוד ִ֗ ֹ֣ ְעָלה)כא( מִּ יא ְלָמָ֑ ָ֖ ה הִּ ָלֵ֥ וַחּ֙ ַהְבה   ָהע  ֶרץ:ְורּ֙ ָטה ָלָאָֽ יא ְלַמֵ֥ ָ֖ ֶדת הִּ ֶרֵ֥ ה ַהי   ָמֶּׁ֔

The Midrash distinguishes re human spirits between those of the righteous vs. those of the 

evildoers: 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( קהלת פרק ג סימן כא
ים אשר נתנה. ק)כא( מי יודע רוח העולה היא למעלה. והלא כתיב )להלן יב, ז( והרוח תשוב אל האל

עדן, לא תני בין נפשות הצדיקים ובין נפשות הרשעים עולות למעלה, אלא של צדיקים נתונות בגן א

ואמר מי יודע רוח בני האדם, הצדיקים שהיא עולה למעלה אי זה מקומה ומה יעשה בה, שהרי כתיב 

יך. אבל מי יודע באי זה מקום ק' אלה)שמואל א כה, כט( והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את 

)שם(  ורוח הבהמה נפשותיהם של רשעים, לאחר שעלו למעלה עוד מורידין אותם לגיהנם, שנאמר

ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע, מלאך לחבירו. לכך נאמר ורוח הבהמה היורדת למטה 

 לארץ בשאול מטה מי יודע אי זה מקומה.

Therefore, it could be said that the “ה” in 3:21 is distinguishing between those spirits, 

emphasizing that only the spirits of the righteous will both rise and remain above.  

3.      if under the “ה” in 3:21 there was a Chataf Patach, then it would be likely that it should be 

interpreted as a “Heh HaShe’eila.” But since there is a Kamatz under the “ה” we are at 

liberty to interpret it in an alternate manner.  

Daled.  

Kohelet 10:16 

Woe to thee, O land, when thy king is a boy, and thy princes feast in the morning!   

 

Heh.  

1.      The problems are precipitated by the ambiguities created by v. 17, 19 and 24.  

          v. 17 implies that they were brought into Yosef’s home.  

          v. 19 implies that they had a conversation at the doorway of the home, but that they had 

not as yet entered.  

          v. 24 implies once again that they were brought into Yosef’s home.  

2.       a. Beraishit Rabba, RaShI—they were pushed inside, but they pushed back and returned to 

outside.  

           b. RaShBaM, Bechor Shor—v. 19 is a flashback to what occurred just before they entered 

Yosef’s home.  

            c. Ohr HaChaim—They were on their way in, but they stopped at the entrance to have a  

conversation, before preceding all the way in.  

3.        Beraishit Rabba could reference v. 19 use of the verb “VaYigshu,” suggesting that the 

brothers, although already within Yosef’s home, forced their way out, in order to have 

a word with the person at the door.  

4.         
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 בראשית פרק כח
ַבע  ר ָשָ֑ ֹ֣ ְבא  ב מִּ א ַיֲעק ָ֖ ֵ֥ ָנה)י( ַוי צ  ֶָ֖לְך ָחָרָֽ  :ַוי 

ֹ֣י ַהָמקֶּׁ֔  ַאְבנ  ַקחּ֙ מ  ֶמש ַויִּ א ַהֶשֶּׁ֔ י־ָבֹ֣ ֹום ַוָיֶֶׁ֤לן ָשםּ֙ כִּ ע ַבָמקֵּ֜ ְפַגָּ֨ וא:)יא( ַויִּ ֹום ַההָֽ ְשַכָ֖ב ַבָמקֵ֥ יו ַויִּ ָתָ֑ ֲאש   ...ֹום ַוָיֶָ֖שם ְמַרָֽ

 בראשית פרק כט
יו  ב ַרְגָלָ֑ א ַיֲעק ָ֖ ָשֵ֥ ֶדם)א( ַויִּ י־ֶקָֽ ְרָצה ְבנ  ֶָ֖לְך ַאֵ֥  :ַוי 

  רד"ק 
 נען הוא חרןוהעיר הסמוכה לספר ארץ ככי הארץ מזרחית לארץ ישראל,  -וילך ארצה בני קדם 

כמו שכתבנו, אלא כלל ואמר ארצה בני קדם, שיצא מארץ כנען לארץ בני קדם, 

 :ובהיותו קרוב לחרן ראה באר אחד בשדה

Even though he was travelling to Charan, he did not immediately get there, but rather 

stopped on the way, where the iconic dream with the ladder and the angels took place.  

5.    Perhaps Nechama is referring to v. 16 and 29, where Yosef first sees Binyamin, but does not 

personally react. Only later, once he is in his house, it seems as if he is seeing Binyamin for 

the first time and this is when he is moved. If there is a continuum suggested by v. 16 and 

29, the process begins at one point, is interrupted and then continues.  

 while the brothers may have been on their way to Yosef’s house, but—ולעולם עדיין לא נכנסו    .6

never actually entered it until a later point.  

Vav.  

1.     

 גור אריה בראשית פרק מג פסוק ב
)ב( יהודה אמר להם וכו'. דאם לא כן מה ראה יהודה להמתין בדבריו שאמר "אם לא הביאותיו אליך 

וק ט( עד בסוף, ולמה לא אמר יהודה בתחלה, מיד כאשר לא קבל דברי וחטאתי לך כל הימים" )פס

ראובן )לעיל מב, לח( היה לו ליהודה לומר זה, אלא ש'יהודה אמר להם וכו''. ומה שפירש רש"י זה 

בכאן, לפי שלשון "כאשר כלו לאכול" משמע שכך היה בלא שום עצה, לכך פירש שלא היה זה בלא 

שאם לא יהודה נתן העצה קשיא לך למה לא אמר מיד הדברים שדבר עצה אלא יהודה נתן העצה, 

 אחר כך:

2.    

 בראשית פרק כד
ד  ב ַעֵ֥ יךּ֙ ֶאְשָאֶּׁ֔ ְגַמֶּלָּ֨ אֶמר ַגֶׁ֤ם לִּ ֹו ַות ִ֗ תָ֑ ת)יט( ַוְתַכָ֖ל ְלַהְשק  ְשת ָֽ ו לִּ ּלָ֖ ם־כִּ  :אִּ

  תרגום אונקלוס 
 :עד דיספקון למשתילי )יט( ושיציאת לאשקיותיה ואמרת אף לגמלך אמ

  רש"י 
כששתו  , שזו היא גמר שתייתןדי ספקוןהרי אם משמש בלשון אשר, אם כלו,  -)יט( עד אם כלו 

 די ספוקן:
Since the verse could be talking about either their finishing eating, or the food that they had 

brought had run out, RaShI wants to demonstrate that the latter is the case and that 

Onkelos is precise when he says that the food ran out, because he uses different language 

when Eliezer’s animal had drunk their fill and no longer had to be given water.  

3.     RaShI uses the analogy of technical witnesses where they are required to give warning to 

the person they are observing committing a transgression in order to be able to testify in 

court, in order to say that Yaakov cared more about the fact that he was warning Yehuda 

and the rest of his sons about returning Binyamin, rather that having objective witnesses 

who could attest that Yehuda had made such a commitment to him.  

   .ג.א4

 רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת מקץ פרק מג פסוק ג
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בלתי" פה משמשת )ג( ]לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם[ לא תראוני בלא אחיכם אתכם. כי מלת "

, כמו )ישעיהו יד, ו( "ַמַכת בלתי סרה" שפירושו מכה שלא תסור, "עד בלתי שמים" )איוב לאבמקום 

יד, יב( עד לא שמים, ויחסר בי"ת השמוש כאלו אמר: בבלתי אחיכם אתכם. וכמוהו )לח, יא( "שבי 

 אלמנה בית אביך" בבית אביך. 

גויתנו, וכן )שמות כב, יט( "בלתי לה'  אלאנשאר  לאשו ולא כמו )מז, יח( "בלתי אם גויתנו" שפירו

לבדו" אלא לה' לבדו. שאם כן תחסר מלת "כאשר", שהיה לו לכתוב: לא תראו פני בלתי כאשר 

 אחיכם אתכם. שאין מנהג הכתוב לקצר זאת המלה בשום מקום. 

עמכון" צריך ולכן המתרגם שתרגם אותו במקום אלא והוסיף מלת כאשר ואמר "אלהין כד אחוכון 

 לומר שהוא פתרון ענין לא פירוש מלה, כמו שכתב רש"י.
 .ב

 xשמות פרק כב 

ֹו: ָוָ֖ק ְלַבדָֽ י ַליק  ֵ֥ ְלתִּ ם בִּ ֳחָרָ֑ ים ָיָֽ ָ֖ ַח ָלֱאלהִּ ֵ֥ ב   )יט( ז 
 

 שעיהו פרק ידי √

י חָ  ֵ֥ ף ְבלִּ ְרָדָ֖ ם מ  ה ָבַאףּ֙ גֹויִֶּּׁ֔ ֶדֶׁ֤ ה ר  י ָסָרָ֑ ֹ֣ ְלתִּ ה ַמַכָ֖ת בִּ יםּ֙ ְבֶעְבָרֶּׁ֔ ה ַעמִּ ְך:)ו( ַמֶכֶׁ֤  ָשָֽ
 

x בראשית פרק כא 

ם אָ  י ְוַגֹּ֧ ְַֽדָת ּלִִּ֗ ַגֹ֣ ה ל א־הִּ ה ְוַגם־ַאָתִ֞ ר ַהֶזָ֑ ה ֶאת־ַהָדָבֹ֣ י ָעָשָ֖ ֵ֥ י מִּ ְעתִּ א ָיַדֶּׁ֔ ֶלְך ל ֹ֣ יֶמֶּׁ֔ אֶמר ֲאבִּ י )כו( ַוי ֹ֣ ְעתִּ א ָשַמָ֖ י ל ֵ֥ ָ֛ כִּ נ 

ֹום: י ַהיָֽ ֵ֥ ְלתִּ  בִּ
 

x במדבר פרק יא 

 ָֽ ינ  ן ע  י ֶאל־ַהָמֵ֥ ָ֖ ְלתִּ ל בִּ ין כ ָ֑ ֹ֣ ה א  ָשָ֖ נו ְיב  ֵ֥ ה ַנְפש   ינו:)ו( ְוַעָתָ֛

 

 ישעיהו פרק י √ 

ֹו ְנטוָיָֽה: ֹוד ָידֵ֥ ֹו ְועָ֖ ב ַאפֶּׁ֔ לו ְבָכל־ז אתּ֙ ל א־ָשֹ֣ פ ָ֑ ים יִּ ָ֖ ַחת ֲהרוגִּ יר ְוַתֵ֥ ַחת ַאסִֶּּׁ֔ י ָכַרעּ֙ ַתֹ֣ ֶׁ֤ ְלתִּ  )ד( בִּ

    .א5

 ר' יוסף בכור שור בראשית פרשת מקץ פרק מג פסוק יח
גנבים, כי אין דרך הסוחרים )יח( כי הובאו בית יוסף: סברו כי למשמר מביאים אותם על דבר הכסף כ

 להביאם בית יוסף, אלא למשמר או לוועד.

 in this instance is “because.” Since this was abnormal, they suspected the ”כי“ The usage of .ב

worst.  

   .א6

 גור אריה בראשית פרשת מקץ פרק מג פסוק יח
ועוד יש לפרש מפני שכתיב סתם "מובאים", ואין דרך לכתוב סתם "מובאים" אם לא שיפרש אל מה הם 

תוב, אבל "אנחנו מובאים" הוא מובאים, ואין לומר שכבר כתיב בקרא "כי הובאו בית יוסף", דזהו לשון הכ

לשון עצמם, והיה להם לפרש, ולפיכך פירש שאין צריך לפרש, דרוצה לומר 'אל תוך הבית הזה', שהוא 

 לפניהם, ועליו אמרו ש'אל תוך הבית הזה' אנחנו מובאים:

 What is included in the potential of the language.” One defines what“—מה שנכלל בכח הלשון .ב

is stated in v. 18 by what is stated previously in v. 17.  

 

 

 

 


