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1. 

 שמות א:ח

 ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוםף.

Shemot: 1:8 

And a new king arose, one who did not know Yosef.  

 רש"י שמות א:ח

שנתחדשו גזירותיו ועשה את עצמו כאילו לא ידע. חד אמר חדש ממש וחד אמר רב ושמואל:   

Rashi:1:8 

Rav and Shmuel: One says it was truly a new ruler, and the other says 

his decrees and policies were new, and he feigned no knowledge of 

Yosef. 

2. 

 שמות א:י

י תקראנה מלחמה ונוםף הוא על שונאינו ונלחם ויאמר אל עמו .... הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כ

 בנו ועלה מן הארץ 

Shemot 1:10 

And he [Pharoah] said to his nation… let us be wise in respect to it (the 

nation of Israel) lest it increase, and it will be if war happens, and it will 

join with our enemies and wage war against us and it will go up from 

the land.  

 הבה נתחכמה לו רש"י א:י

רבותינו דרשו:  כאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו באחרים והרי הוא כאילו כתב ועלינו מן 

 הארץ
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Rashi 1:10 Let us be wise 

It is like a person who curses himself and he pins his curse on another 

and it is as if it said and “we will go up” (leave) the land. 

3. 

 בראשית מז:כב

 רק אדמת הכהנים לא קנה

Bereishit 47:22 

But only the lands of the priests did he [Yosef] not purchase [in barter 

for food]. 

4. 

  א משנה ב פרק ברכות מסכת משנה

 יהודה' ר מאיר' ר דברי ומשיב היראה מפני שואל ובאמצע ומשיב הכבוד מפני שואל בפרקים…

 לכל שלום ומשיב הכבוד מפני שואל בפרקים הכבוד מפני ומשיב היראה מפני שואל באמצע אומר

 :אדם

Mishna: Brachos 2:1 

….In between the paragraphs, a person may extend a greeting to another 

out of respect1 and respond to a greeting from another2. In the middle of 

a paragraph, one may extend a greeting out of fear3 [of the other person] 

and may respond to another’s greeting [also out of fear], this is the 

opinion of Rabbi Meir. Rabbi Yehudah says in the middle of a 

paragraph, one may extend a greeting to someone out of fear, and may 

respond [to another greeting him] out of respect; in between paragraphs, 

one may extend a greeting to another out of respect, and can return 

greetings to any person [regardless of such person’s status] 

5. 

  כז פסוק מה פרק בראשית ן"רמב

 אחיו כי ימיו כל ליעקב הוגד שלא הפשט דרך על לי יראה - יוסף דברי כל את אליו וידברו( כז) 

 כי, מצרים אל אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים בשדה תועה היה כי חשב אבל, יוסף את מכרו

                                                 
1 If the person is a respected member of the community. 
2 Even if the other is an ordinary and not a particularly respected person. 
3 If you fear insulting the person who is a powerful person (able to cause you harm) by ignoring him while you are in the midst of 

reciting Shema. 
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 ושמעון בראובן עשה כאשר, ויקללם יקצוף פן לנפשם יראו כי אף, חטאתם לו להגיד רצו לא אחיו

 …, לו להגיד רצה לא הטוב במוסרו ויוסף(. ז - ג מט להלן) ולוי

Ramban: Bereishis 45:27 

(27) And they related to him all that Yosef said: It seems to me in accord with 

the plain meaning of the text that it was never told to Yaakov all his days 

that the brothers sold Yosef, but he [Yaakov] thought he got lost in the 

field [searching for his brothers] and those who found him, seized him 

and sold him into slavery in Egypt. For the brothers did not want to tell 

him their transgression [against Yosef] for they feared for their lives lest 

he [Yaakov] would become angry at them and would curse them, and 

treat them as he did Reuven, Shimon and Levi [when he blessed them 

before his death], and Yosef because of his good character did not want 

to tell him…  

6. 

  טז פסוק נ פרק בראשית י"רש

 :בעיניו יוסף נחשד שלא כן יעקב צוה לא כי, השלום מפני בדבר שינו - צוה אביך

Rashi: Bereishis: 50:16 

You, father commanded.  They altered the facts for the sake of peace, as 

Yaakov did not command so, since Yosef was not suspect in his eyes,"  

7. 

  מט פרק בראשית

 :מכרתיהם חמס כלי אחים ולוי שמעון( ה) 

 :שור עקרו וברצנם איש הרגו באפם כי כבדי תחד אל בקהלם נפשי תבא אל בסדם( ו)

 

Bereishis: 49: 5-6 

(5) Shimon and Levi are brothers; tools of war are their wares. 

(6) Let my soul enter not into their secret counsel, nor my honor be 

associated in their congregation, for in anger did they kill a man, and 

willingly did they uproot an ox. 

  מט פרק בראשית י"רש

 ועתה אחיו אל איש ויאמרו( כ - יט לז לעיל. )יוסף ועל שכם על אחת בעצה - אחים ולוי שמעון( ה) 

 :אחים אביהם שקראם, הם ולוי שמעון כרחך על …, הם מי, ונהרגהו לכו
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8. 

  נ פרק בראשית

 אשר הרעה כל את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו לו ויאמרו אביהם מת כי יוסף אחי ויראו( טו) 

 :אתו גמלנו
 :לאמר מותו לפני צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו( טז)
  עבדי לפשע נא שא ועתה גמלוך רעה כי וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו כה( יז)

 :אליו בדברם יוסף ויבך אביך יקל-א

Bereishis: 50:15-17 
 

(16) And Yosef’s brothers saw that their father had died, and they said: 

perhaps Yosef harbors hatred against us, and he will now repay us for 

all the evil that we did to him. 

(17) Thus, they directed [their comments] to Yosef saying to him: “Your 

father gave orders before he died, thus saying”:  

(18) “So, shall you say to Yosef: Please forgive the spiteful deeds of your 

brothers and their sin for they have done you evil”; and “now forgive the 

spiteful deeds of the servants of the G-d of your father”. And Yosef cried 

as they spoke to him.  

9. 

  כז פסוק מה פרק בראשית

 :אביהם יעקב רוח ותחי .... אלהם דבר אשר יוסף דברי כל את אליו וידברו

  כז פסוק מה פרק בראשית י"רש

 :ממנו שפירשה שכינה עליו שרתה - יעקב רוח ותחי

Bereishis: 45:27 

And they [the brothers] told him all the words of Yosef that he [Yosef] 

related to them…and the spirit of Yaakov their father was revived. 

Rashi: Bereishis: 45:27 

And the spirit of Yaakov was revived: The Divine Spirit rested upon him; it 

had separated from him [during the years of Yosef’s absence as Yaakov 

was despondent throughout this time period]. 

  



5 

10. 

  א עמוד נו דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 לגלות יעקב ביקש. לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא: לקיש בן שמעון רבי דאמר

 שיצא כאברהם, פסול במטתי יש ושלום חס שמא: אמר. שכינה ממנו ונסתלקה, הימין קץ לבניו

. אחד' ה ינוקל-א' ה ישראל שמע: בניו לו אמרו. עשו ממנו שיצא יצחק ואבי, ישמעאל ממנו

: ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה. אחד אלא בלבנו אין כך - אחד אלא בלבך שאין כשם: אמרו

 .ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך

Pesachim 56a. 

For Resh Lakish said; “And Yaakov called to his sons and said gather and I 

will reveal to you”, Yaakov wanted to reveal to his sons [what would 

happen] in the end of days, and the Divine Presence was removed from 

him. He then said: “perhaps, forbid, there emanated from my bed a 

disqualified child, like Avraham who begat Yishmael or like my father, 

Yitzchak, who bore Eisav”. His sons then said to him: "Hear O’ Israel, 

the L-rd our G-d, the L-rd is one. Just as in your heart there is only the 

One G-d, so to in our hearts there is only the One G-d”. At that moment 

Yaakov said: “Blessed be the name of Your glorious kingdom for ever 

and ever”. 

 


