
EXEGESIS IV
ארקמה תונשרפ

THE QUEST FOR P’SHAT:
RASHBAM-YOSEF KARA-B’KHOR SHOR



ב:זל תישארב ם"בשר

The rationalists ( לכש יבהוא( will understand and 
comprehend that which our Rabbis have taught us, 
[namely] that "no verse can be purged of its literal 
sense (p’shat)."  

In spite of the fact that the essence of Torah is to 
instruct us in haggadot, halakhot, and dinim, by means 
of allusions in the literal sense, redundancy (  תוכירא

ןושל ), or through the application of the thirty-two 
[hermeneutic] principles of Rabbi Yossi the Galilean, 
or the thirteen principles of Rabbi Yishmael.

 המ לכש יבהוא וניביו וליכשי•
 ארקמ ןיא יכ וניתובר ונודמילש
.וטושפ ידימ אצוי

 ונדמלל תאב הרות לש הרקיע יכ ףא•
 תודגהה טשפה תזימרב ונעידוהלו
 תוכירא ידי לע ןינידהו תוכלההו
 םיתשו םישלש ידי לעו ןושלה
 יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר לש תודימ
 תודימ הרשע שלש ידי לעו ילילגה
 .לאעמשי 'ר לש



• The ancients, out of piety, preoccupied themselves 
with the hermeneutics (d’rashot), on account of 
their preeminence, and, as a result, never 
familiarized themselves with the profundity of the 
literal sense of Scripture .)ארקמ לש וטושפ קמוע(

• Because our sages dictated : "Do not let your 
children indulge, overly, in speculation ( ןויגה ])" 
[Berakhot 28b], and "preoccupation with Scripture 
has its advantages and disadvantages, while 
preoccupation with Talmud is unsurpassable" [Baba 
Metzia 33a], they never familiarized themselves 
with the literal sense of Scripture.

• [Witness] the Talmud in Shabbat (63a):  "By the 
age of eighteen I had learned the whole Talmud and 
had never realized that a verse cannot be purged of 
its literal sense."

 תוטנל וקסעתנ ,םתודיסח ךותמ ,םינושארהו
 אל ךכ ךותמו ,רקיע ןהש תושרדה ירחא
 .ארקמ לש וטושפ קמועב ולגרוה

 םכינב וברת לא" םימכח ורמאש יפלו
 הדמ ארקמב קסועה" ורמא םגו ,"ןויגהב
 הדמ ךל ןיא דומלתב קסועה הדמ הניאו
 ךכ לכ ולגרוה אל ךכ ךותמו ,"וזמ הלודג
 .תוארקמ לש ןטושפב

 ירס ינמת רב אניוה" תבש תכסמב 'מאדכו
 אנעדי הוה אלו אדומלת הלוכ 'ניסרגו ןינש
 ."וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאד



My maternal grandfather, Rabbi Shelomo, 
who illumined the eyes of the Diaspora, 
paid attention to the interpretation of the 
literal sense of Scripture.  I, Shmuel, son of 
his son-in-law Meir, ztz"l, argued with him, 
even in his presence, and he acknowledged 
to me that if he but had the time he would 
have to compose other interpretations in 
line with the innovative literal explanations 
( םישדחתמה תוטשפה ) that arise daily.

 יניע ריאמ ,ימא יבא המלש ונבר םגו
 ןתנ ,םיבותכו םיאיבנ הרות שריפש ,הלוג
 ינא ףאו .ארקמ לש וטושפ שרפל בל
 יתחכוותנ ,ל"צז ,ונתח ריאמ ר"ב לאומש
 ,יאנפ ול היה וליאש יל הדוהו .וינפלו ומע
 יפל םירחא םישורפ תושעל ךירצ היה
.םוי לכב םישדחתמה תוטשפה



RASHBAM “FRAGMENT”

If you happen to see earlier interpretations 
that incline towards another p’shat in other 
matters, note that they are inconsistent 
with realia and linguistic usage or with the 
context… See what my grandfather
interpreted… This is nonsense… I 
interpreted it properly contextually and 
realistically… 

The interpretation [should be] in accord 
with the context, realia, and reason.

 םיטונש םימודק םישוריפ םיאורה וארי םא
 יכ בל ונתי ,םירחא םיניינעב רחא טשפ דצל
 וא ,םדא ינב ירבד תמכח יפל ץרא ךרד םניא
 ...קוספה ]שור['יפכ

 הז אלה ]...[ ל"צז ינקז שריפ המ הארת אלה
 יפל הפי ויתשריפ ינאו ]...[ לבה רבדה
 ושוריפ ירה ]...[ ץרא ךרד יפלוםיקוספה
 רבדו ץרא ךרדו הלעמלש םיקוספה יפל
.המכח



Gen. 28:10-12



EXODUS 21:1

Rationalists ( לכש יעדוי ) will know and understand that I 
have not come to explain the halakhot, although they are 
dominant—as I explained in Genesis—because haggadot
and halakhot are derived from textual superfluities (  רותיי

תוארקמה ).  Some of them can be found in the 
commentary of my maternal grandfather, Rabbi Shelomo, 
ztz"l. 

I have come to explain the literal sense ( ןטושפ ) of 
Scripture, and I shall explain dinim and halakhot according 
to prevailing norms ( ץרא ךרד ).  In any event, the halakhot
remain preeminent, as our Rabbis said, "halakhah uproots 
mishnah

 יתאב אל יכ לכש יעדוי וניביו ועדי
 ,רקיע םהש י"פעא תוכלה שרפל
 רותימ יכ תישארבב יתשריפש ומכ
 תודגהה ןיעמשנ תוארקמה
 ישוריפב ואצמי ןתצקמו .תוכלההו
 .ל"צז ימא יבא המלש וניבר

 תוארקמ לש ןטושפ שרפל ינאו
 יפל תוכלההו ןינידה שרפאו .יתאב
 רקיע תוכלהה כ"פעאו .ץרא ךרד
 תרקוע הכלה ,וניתובר ורמאש ומכ
:הנשמ



 )ו(א"כ תומש
 ויָ֤נֹדֲא עַ֨צָרְו הָ֑זּוזְּמַה־לֶא ֹו֖א תֶ֔לֶּדַה־לֶא ֹ֙וׁשיִּגִהְו םיִ֔ה=ֱאָ֣ה־לֶא ֙ויָנֹדֲא ֹוׁ֤שיִּגִהְו

.לבויה דע– םלועל ודבעו :י"שר׃םָֽלֹעְל ֹו֖דָבֲעַו ַ֔עֵצְרַּמַּב֙ ֹונְׇזא־תֶא

"Forever:" Literally ( טשפה יפל ), all the days of his 
life, 

as it is written of Samuel, 

“And he remained there forever" (1 Samuel 1:22).

 ,וייח ימי לכ טשפה יפל- םלועל

:לאומשב רמאנש ומכ

".םלוע דע םש בשיו"



ב:גי ארקיו

In all of the chapters of afflictions to humans, 
animals, or buildings; their appearances, the 
calculation of their quarantines; and the 
matter of white, black, or yellow hairs; we 
have no recourse to the literal sense of 
Scripture ( ארקמ לש וטושפ ) at all, neither to 
human expertise ( םדא ינב לש ...תואיקב ) 
based upon experiential data ( ץרא ךרד ).

Rather, rabbinic homilies and traditions are 
essential.

 יעגנו ,םידגב יעגנו ,םדא יעגנ תוישרפ לכ
 תורעשו ,םרגסה ןובשחו ,ןהיתוארמו ,םיתב
 רחא ונל ןיא ,בוהצו רוחש רעשו ,תונבל
 ךרד תואיקב לע אלו ,םולכ ארקמ לש וטושפ
 .םדא ינב לש ץרא

 םהיתוקוחו ,םימכח לש שרדמה אלא
 אוה ,םינושארה םימכחה יפמ םהיתולבקו
:רקיעה



בכ:טמ קרפ יחיו תשרפ תישארב לאיטלפ םייח 'ר

“Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a fountain.” The 
manner of Scripture is to being a statement and not 
complete it, and then complete it later, such as: “[The 
floods have lifted up, O Lord,] the floods have lifted up 
their voice” (Ps. 93:3); or: “Thy right hand, O Lord, 
glorious in power, Thy right hand, O Lord, dashes the 
enemy in pieces” (Exodus 15:6); or: “For, lo, your
enemies, O Lord, for, lo, your enemies shall perish: all the 
workers of iniquity shall be scattered” (Ps. 92:2). 

All these come from the Opus (Y’sod) of R. Shmuel; when 
his grandfather Rashi would reach such verses, he would 
call them “Shmuel’s verses.”

 .ןיע ילע תרופ ןב ףסוי תרופ ןב

 וניאו ורבד ליחתהל קוספה ךרד
 ואשנ" ומכ רמוג כ"חאו הרמוג
 ירדאנ יי ךנימי" ומכו ,"םלוק תורהנ
 יכ" ןכו ,"ביוא ץערת יי ךנימי חכב
 ]ךיביוא הנה יכ יי[ ךיביוא הנה
 ."ודרפתי ודבאי

 היהשכ ;לאומש 'יבר דוסימ הז לכ
 ,םיקוספ םתואל עיגמ וניקז י"שר
.לאומש יקוספ םתוא ארוק היה



’ב:'אתלהקם"בשרלסחוימ

ונושללפוכו ,הלמתליחתקררמאאלןיידע–רמאםילבהלבה
ונלאל" :תמגודהזארקמ .לבהלכהשורבדשרפלולולכלרמול
"תורהנואשני"יתורהנואשנ")'א:ו"טקםילהת("ונלאלי"י
םילהת("ךיביואהנהיכי"יךיביואהנהיכ",)'ג:ג"צםילהת(
אוהשתמחמםשהתאריכזמו ,הלמבהליחתחתופש,)'י:ב"צ
ליחתמןכירחאו ,ותלמךותבוריכזמו ,םשהתאריכזהלטוהל
ןכירחאו ,הלמהתליחתבתלהקםשריכזמהתעןכו .השרפלהב
.הרמוגוהבליחתמ
"םילבהלבה")א:'אתלהק("תלהקירבד"וללהתוארקמיתש
.ןהשתומכםירבדהרדיסשותואםאיכ ,תלהקןרמאאל



'ח:ב"י תלהק ם"בשרל סחוימ

The book ends here, and 
those who redacted it added 
from hereon in, as to say: 
Regarding all worldly matters, 
“Vanity of vanities declared 
Kohelet.”

 םלשנ וישכע– םילבה לבה•
 ורמא והורדיס רשא ןתואו ,רפסה

 ירבד לכ :רמול ,אבהלו ןאכימ
 םילבה לבה" :וב ןיגהונה םלועה
".תלהק רמא



YOSEF KARA

It is not customary for a prophet in any of 
the twenty-four [canonical] books to speak 
so enigmatically that we would require an 
Aggadah to understand him.

One who does not understand the simple 
meaning of Scripture and inclines towards 
Midrash, resembles someone overwhelmed 
by giant waves and submerged in deep water 
who will grasp anything that comes to hand 
in order to save himself. 

ד:ה םיטפוש

 תא םותסיש םירפס ד"כ לכב איבנ ךרד ןיאש דועו
.הדגא ירבדמ םתוא דומלל ךרטציש ידכ וירבד

זי:א א לאומש

 רחא ול הטונו ,ארקמ לש וטושפ עדוי וניאש ימ לכ
 ,רהנ תלוביש והתפטשש הזל המוד ,רבד לשושרדמ
 ודיב הלעי רשא לכ זחואו ,ןיפיצמ םימ יקמעמו
 .לצנהל



ח"י:ג"י םיטפוש ארק ףסוי 'ר

“Why do ask for my name, it is wondrous.” “For 
my name” carries an ethnachta, which makes it 
stand alone.  This informs us that “For myy name” 
is unattached to “it is wondrous; they sre two 
separate things, spoken by different people.

The angel said: “Why do you ask for my name,” 
because you don’t need to be informed of it. The 
prophet who wrote the book said, “it is 
wondrous.”

 ימשל–"יאלפ אוהו ימשל לאשת הז המל"
 ודימעמו ודירפמ םעטהו ,אתחנתאב דוקנ
 אוהו"ל קובד "ימשל" ןיאש ךדמלמו .ומצעל
 אל הז רמאש ימו ,םירבד ינש םהו– "יאלפ
 .הז רמא

 ןיא ",ימשל לאשת הז המל" ול רמא ךאלמה
 תא בתכש איבנהו ,ךל ונעידואש ךירצ התא
".יאלפ אוהו" רמא רפסה



'ו:ז"י םיטפוש ארק ףסוי 'ר

“In those days, there was no king over Israel; every 
man did what he pleased.”

The prophet who wrote the book said this. Lest 
subsequent generations ponder how this came to 
pass, “in those days there was no king over Israel,” 
and no one could stand up to them so everyone did 
as he pleased.

 שיא לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב"

– "השעי ויניעב רשיה

 והמתי לא ,ךכ רמא הז רפס 'תכש איבנה

 עריא ךכש ונירחא םיאבה תורודה

 ךלמ ןיא םהה םימיב יכ םימיה ןתואב
 שיא לכו ןדיב החמיש שיא ןיאו לארשיב

.השעי ויניעב רשיה



'א:'א לאקזחי יצנגלבמ רזעילא 'ר

“I saw divine visions,” and “There was a 
string wind,” Initially, Ezekiel said nothing 
more—even omitting his name—because it 
would be clarified later in the book…

On this account, he saw fit to abbreviate, as 
I explained regarding the 30 years, that it, 
too, would be clarified. But the scribe who 
wrote down all his words added words to 
explain what [Ezekiel] had omitted.

"הרעס חור הנהו"–"םיהלא תוארמ האראו“
 ןתלחתמ לאקזחי ירבד ויה אל .)'ד:'א לאקזחי(
 ונשרפי ורפס ןינעש יפל ,שריפ אל ומש ףאו ,רתוי
 לאקזחי("תפומל םכל לאקזחי היהו" ןוגכ ,הטמל
 לע ,ךל יתרמא רשאכ ,רצקל ךמס הז לעו )ד"כ:ד"כ
 רפוסה לבא ,וילע חיכוי ורפס ןינעש ,םישלש תנש
 םתסש המ שרפל ףיסוה דחי וירבד לכ בתכש
.וללה תוארקמ ינשב רציקו



YOSEF B’KHOR SHOR (FRANCE, LATE 12TH CENTURY) 



A NOVEL READING OF THE TEXT SUPPORTS 
A MIDRASHIC INTERPRETATION.

טמ קרפ יחיו תשרפ תישארב רוש רוכב ףסוי 'ר

Some interpret “from prey my son you have risen” [to mean] of 
your own will and volition; no one can raise you from your prey 
until you wish, to wit: “Like as the lion, or the young lion, 
growling over his prey, though a multitude of shepherds be 
called forth against him, will not be dismayed at their voice, nor 
abase himself for the noise of them,” until he rises on his own. 
[This] I heard from R. Yosef Kara. … So we have seen with 
[King] David who looted and plundered [other] nations in 
order to distribute [the spoils] to his impoverished brethren… 
according to the Aggadah one can interpret “from prey my son 
you have risen” to mean: from the prey you have created, you 
have been elevated by transforming it into charity.

 ךמצעמ "תילע ינב ףרטמ" :םישרפמ שיו ...)ט(
 לעמ ךתוא תולעהל לוכי םדא ןיאש ,ךנוצרמו
 רשאכ" רמאנש ומכ.הצרתש דע ,ךלש ףרט
 ארקי רשא ,ופרט לע ]ריפכהו[ היראה הגהי
 אל םנומהמו תחי אל םלוקמ ,םיעור אלמ וילע
 .ומצעמ הלעיו הצריש דע ,)ד:אל היעשי( "הנעי

 דודב וניצמ ןכו ...יתעמש ארק ףסוי 'ר םושמ
 קלחל ידכ תומואה תא ףרוטו ללוש היהש
 ףרטמ" :שרפל שי הדגאה יפלו ...םיינעה ויחאל
,השוע התאש ףרטמ :רמולכ ,"תילע ינב
.הקדצ ונממ השוע התאש התילעתנ



AN EXPANDED CONTEXT SUPPORTS A MIDRASH.
ד קרפ תישארב תשרפ תישארב רוש רוכב ףסוי 'ר

God was disgusted with Cain and his offering 
and gave him a sign he would recognize, as 
our Sages explained that He responded to 
Abel with fire—that a flame descended from 
heaven consuming the offering—while Cain’s 
offering was not greeted by fire. We can see 
[ourselves] that fire greets an acceptable 
offering as in the cases of the Tabernacle (Lev. 
9:24), the Temple (2 Chr. 7:1), and Elijah [at 
Mt. Carmel] (1 Kings 18:38).

 סאמ".העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו" )ה(
 תוא םהל השעו ,ותחנמב סאמו ןיקב
 ארפס( וניתובר ונל ושריפ ןכ יכ ,ועדיש
 שא דריש ,לבהל הנע שאב יכ )אל ינימש
 תאו הלועה תא לכאיו םימשה ןמ
 .שאב הנע אל ןיק לש ונברק לעו ,החנמה
 ןברקב אובל שא ךרד ןכ יכ הארנו
 .והילאבו שדקמבו ןכשמב ומכ ,הצורמה



UNUSUAL LANGUAGE OR EXTRANEOUS WORDS 
OPEN THE DOOR TO D’RASH.

כ קרפ ורתי תשרפ תומש רוש רוכב ףסוי 'ר

Moses stood among [the Israelites] when they heard the 
Ten Commandments from God. However, our rabbis 
have said that [only] “I am” and “Do not have” were 
heard [directly] from God, while the rest were from 
Moses. R. Yosef Kara explained that this is evident from 
Scripture as “I am” and “Do not have” speak [of God] in 
the first person, while from “Do not bear” and on He 
speaks indirectly [in the third person]. To wit: “God will 
not clear,” rather than “I will not clear.” “In six days, God 
made,” rather than “I made.” “That the Lord your God 
gives you,” rather than “that I give you.”

 םהיניב דמוע השמ היהש :"םיהלא רבדיו" )א(
 .ה"בקה יפמ ועמש ,םירבדה תרשע ועמששכ
 ,"ךל היהי אל"ו "יכנא" יכ ורמא וניתובר לבא
 ראשהו ,)א"ע דכ תוכמ(  הרובגה יפמ ועמש
 תוארקמהש ל"ז ארק ףסוי 'ר שריפו .השממ
 םירבדמ "ךל היהי אל"ו "יכנא"ד ,ןכ םיחיכומ
 "אשת אל"מו ,םהילא רבדמ ומצע אוה וליאכ
 אל יכ" ביתכד ,חילש ידי לע רבדמ וליאכ ךליאו
 יכ" ביתכו ."הקנא אל יכ" ביתכ אלו ,"'ה הקני

 ."יתישע" :ביתכ אלו ,"'ה השע םימי תשש
 :ביתכ אלו ,"ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא" ביתכו
."ךל ןתונ ינא רשא"



OCCASIONALLY, THE D’RASH IS THE TRUE P’SHAT. 
בכ קרפ םיטפשמ תשרפ תומש רוש רוכב ףסוי 'ר

“If one gives another money or utensils to guard” 
[and they are stolen… the guardian takes an oath 
of no culpability and pays nothing]. The verse deals 
with an unpaid guardian, which is why it cites 
money or utensils for whose guarding people do 
not ask for payment because their keeping 
requires no effort, save to place them in 
safekeeping where they repose… [However] “if 
[domesticated animals] are stolen from him, he 
must pay” since he is paid to guard them, he 
should have exercised caution.

 :"םילכ וא ףסכ והיער לא שיא ןתי יכ" )ו(
 וא ףסכ טקנ ךכלו ,רבדמ םנח רמושבו…

 לע רכש לואשל ךרד ןיאש ,םילכ
 אלא ןרמושל חרוט ןהב ןיאש ,םתרימש
 :…םש םיחנו ,רמתשמה םוקמל םחינמ
 ןויכד :םלשי ]ומעמ[ בנגי בונג םאו )אי(

 רהזיל ול היה ,ותרימש לע רכש ול שיש
.וב


