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Bereshit 28:10-11

.ָהנָרָח 7ֵֶלַּיו עַבָׁש רֵאְּבִמ ֹבקֲַעי אֵֵצַּיוי

 אָב יִּכ םָׁש ןֶָלַּיו םֹוקָּמַּב עַּגְִפַּיואי
 םֶָׂשַּיו םֹוקָּמַה ֵינְבַאֵמ חִַּקַּיו ׁשֶמֶּׁשַה
אּוהַה םֹוקָּמַּב בַּכְִׁשַּיו ויָֹתׁשֲאַרְמ

Jacob left Beer-sheba, and went 
ָהנָרָח . 

He came upon a certain place and 
stopped there for the night, for 
the sun had set. Taking one of the 
stones of that place, he put it 
under his head and lay down in 
that place. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%97_%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%97_%D7%99%D7%90


Hoffmann on Bereshit 28:11

 ןירדהנס( . . . ל״ז ונימכח םירפסמ ןכו
 רשפא ,רמא ןרחל אטמ יכ )ב הצ
 יתובא וללפתהש םוקמ לע יתרבע
 היתעד ביהי דכ ?יתללפתה אל ינאו
— דימ .אערא היל הצפק ,רדהימל
 .״םוקמב עגפיו״

The rabbis explained . . . When he 
reached Haran, he said to himself, 
“Did I pass some of the places 
where my ancestors prayed 
without praying there myself? “ As 
soon as he decided to go back, he 
arrived there miraculously 
immediately. 



Hoffmann on Bereshit 28:11 (cont.)

 וז הדגא לש התועמשמ איה הברו
 ,םינימאמ םה רשאכ םג— לארשיל
 םיחוטב םהו הרטמל ועיגה הנה יכ
 םהילע ןכ יפ לע ףא ,תופידרה ינפמ
 ,םישודקה תומוקמה לא רוזחלו בושל
 ויה םהבש תומוקמה םתוא לא
 םיהלאה תא םישפחמ תובאה
.והואצמ ףאו הלפתב

This midrash is very meaningful 
for Jews: Even when they feel that 
they have arrived at safety and are 
no longer subject to persecutions, 
nevertheless they must return to 
those holy places, those places 
where their ancestors had 
searched for God through prayer 
and had found Him.



Editor’s Introduction to Hoffmann’s 
Commentary on Genesis

 ירקבמ םע רבחמה לש וסומלופל רשאב
 ,לילכ וטימשהל יתצחלנ הברה ,ארקמה
 דבא םירבדה ןמ םיבר לעש םושמ םג
 ידמולש םושמ םג ךא ,חלכה םויה
 םניא ,לארשי ינומא ימולש ,הרותה
 קוסיעב םיאור ףאו אד ןוגכב םיניינעתמ
 השיגש יל הארנ ,םרב .םגפ םושמ הז
 תוארהל תיללכה יתמגמל אטחת תאזכ
 . . . ובתכנש תומכ ה"צדרה ירבד

As for the author’s polemic with 
Bible critics: I was under a lot of 
pressure to omit these comments 
entirely, both because many of these 
comments are out of date but also 
because those faithful Jews who 
study Torah have no interest in this 
and in fact see such discussions as 
damaging. But it seems to me that 
that would go against my primary 
purpose—presenting Rabbi 
Hoffmann’s ideas accurately, as they 
were written.



Editor’s Introduction to Hoffmann’s 
Commentary on Genesis (cont.)

 תא איצוהל ןינע יתיאר ,תאז םע . . .
 ןמ ארקמה ירקבמ םע סומלופה ירבד
  .תורעהב הטמל םתתלו שוריפה
 תא ארוקה ןמ יתענמ הז ךרדב
 ,ץפח וב ול ןיאש רבדב ןייעל הייפכה
לכו לכמ םירבדה טימשהל ילבמ

Nevertheless, I decided to move 
the polemics with the Bible critics 
out of the body of the 
commentary and into the 
footnotes at the bottom of the 
page.  Thus, without omitting 
these sections entirely, I am not 
forcing the readers to read things 
that they do not want to read. 



'ו בי תישארב

ֹבֲַעַּיו  דַ֖ע םֶ֔כְׁש םֹו֣קְמ דַ֚ע ץֶרָ֔אָּב ֙םָרְבַא ר֤
׃ץֶרָֽאָּב זָ֥א יִ֖נֲַענְּכְַֽהו הֶ֑רֹומ ןֹו֣לֵא

Abram passed through the land to 
the place of Shechem, to the oak 
of Moreh. The Canaanites were 
then in the land.



 י"שר
 תא שבוכו ךלוה היה– ץראב זא ינענכהו

 לש וקלחבש ,םש לש וערזמ לארשי ץרא
 ,וינבל ץראה תא חנ קלחשכ הלפנ םש
 .)ח"י:ד"י תישארב( םלש ךלמ קדצ יכלמו
 יתתנ ךערזל םהרבא לא רמאיו :ךכיפל
 הריזחהל ינא דיתע– )'ז:ב"י תישארב(
.םש לש וערזמ םהש ךינבל

THE CANAANITES WERE THEN IN THE 
LAND – They (the Canaanites) were 
gradually conquering the land of 
Israel from the descendants of Shem, 
for it had fallen to the share of Shem 
when Noah apportioned the earth 
amongst his sons, for it is said 
(Genesis 14:18) "And Melchizedek 
king of Salem (Jerusalem)". For this 
reason, the Lord said to Abram 
(Genesis 12:7) "to your seed will I 
give this land" — "In some future 
time I will return it to your children 
who are descendants of Shem."



ארזע ןבא

 ןענכ ץראש ןכתי– ץראב זא ינענכהו
 ,ןכ ונניא םאו .רחא דימ ןענכ השפת
.םודי]ו ןיבי[ ליכשמהו ,דוס ול שי

THE CANAANITES WERE THEN IN 
THE LAND: Perhaps Canaan 
captured the land of Canaan from 
some other people.  If that is not 
the case, there is a secret here.  
Let the person who is wise 
[understand and] be quiet.



Hoffmann on Genesis 12:6

 ןאכמ חיכוהל םיסנמ ארקמה ירקבמ
 תומ רחא תישארב רפס רבוח ןכאש
 . . . השמ

 לש ותלוויא לע דומעל השק אל ךא
 לכל עודי היה אל וליאכ—הז רואיב
 ינב ושריג אל דוע םהרבא ימיהש
םינענכה תא לארשי

Biblical critics try to prove from 
here that the book of Genesis 
must have been written after 
Moses’ death . . . 
It is very easy to see the 
foolishness of this 
interpretation—as if everyone 
didn’t know that in the days of 
Moses the Israelites had not yet 
banished the Canaanites from the 
land!



בכ תומש
 ץֶרֶאְּב םֶתִייֱה םיִרֵג יִּכ ּוּנֶצָחְלִת אְ'ו ֶהנֹות א' רְֵגו

 )בכ( :ןּוּנַעְת א' םֹוָתְיו ָהנָמְלַא לָּכ )אכ( :ִםיָרְצִמ
 . . . ֹוֹתא ֶהּנַעְת ֵהּנַע םִא

 א' Lָּמִע ִינָעֶה תֶא יִּמַע תֶא ֶהוְלַּת ףֶסֶּכ םִא )דכ(
 םִא )הכ( :Lֶֶׁשנ ויָלָע ןּומיִׂשְת א' הֶֹׁשנְּכ ֹול ֶהיְהִת
 ּוּנֶביִׁשְּת ׁשֶמֶּׁשַה ֹאּב דַע Oֶעֵר תַמְלַׂש ֹלּבְחַּת ֹלבָח
 ֹותָלְמִׂש אוִה ּהָּדַבְל ֹותּוסְכ התוסכ אוִה יִּכ )וכ( :ֹול
 יִּכ יִּתְעַמְָׁשו יַלֵא קַעְִצי יִּכ ָהיְָהו בָּכְִׁשי הֶּמַּב ֹוֹרעְל
 א' Oְּמַעְב איִָׂשְנו לֵּלַקְת א' םיִה'ֱא )זכ( :ִינָא ןּוּנַח
 :ֹראָת

You shall not wrong a stranger or oppress 
him, for you were strangers in the land of 
Egypt. You shall not ill-treat any widow or 
orphan. If you do mistreat them . . . 
If you lend money to My people, to the 
poor among you, do not act toward them as 
a creditor; exact no interest from them. If 
you take your neighbor’s garment in pledge, 
you must return it to him before the sun 
sets; it is his only clothing, the sole covering 
for his skin. In what else shall he sleep? 
Therefore, if he cries out to Me, I will pay 
heed, for I am compassionate. You shall not 
revile God, nor put a curse upon a chieftain 
among your people. 



Ibn Ezra on Exodus 22:27

 רחא םיאבה םיקוספב ונלכתסה רשאכו
 ,םיינעה ירבדב םבור ונאצמ . . . הז
 ףסכ םא תשרפ םע םיקבד םה וליאכ
ימע תא הולת

 ללקת אל םיהלא ריכזהל םעט :תפי רמא
 רובעי םא ,הלילב ורעצ בורב ינעה ילוא–
 ינעה ללקי ,טובעה ול בישי אלו הולמה
.וטובע חקויש ןדש ןיידה

When we examine the greater 
context, we find that the verses that 
follow our verse are mostly about 
the poor, as if they were a 
continuation of “If you lend money 
to my people…”
Yefet says that the reason to mention 
here the cursing of elohim is that 
perhaps the poor person in his 
anguish at night when the creditor 
failed to return the pledge, will curse 
the judge that allowed the creditor 
to take the pledge.



Hoffmann on Exodus 22:27

 תקסוע הלוככ הבורש השרפ ךותב הז רוסיא לש ומוקמ לע עיבמ ע״באר
 ריכזהל םעט״ ,)יארקה( תפי לש ותבושת איבמ אוהו ,ינעל תורושקה תווצמב
 ול בישי אלו הולמה רבעי םא הלילב ורעצ בורב ינעה ילוא ״ללקת אל םיהלא״
 םירבדה רשקהש המוד ,םרב .״וטובע חקיש ,ןדש ןיידה תא ללקי ,טובעה
 םשכו ,קדצ-יא םושמ הב שיש תוינוציק לכ תרסוא הרותה .רתוי הברה טושפ
 תרסוא םג איה ךכ ,תזרפומ הלמח ךותמ ינעה תא שייבל אופא תרסוא איהש
 .ונקוספבש הוצמל רשאב ךכל המודבו ,רישעה לש ודובכב בשחתהל



Hoffmann on Exodus 22:27 (cont.)

 שי ינש דצבו ,םימותיו תונמלא ,םירג ןוגכ ,עשי-ירסח דחא דצב שי הרבח לכב
 םישרמה ,םיבר םיעשורמ שי רשאכ הנהו .םירשו םיטפוש– םלוע-יעוש
 םיניועה הלאכ םהמ תוחפ אל שי ירה ,עשיה-ירסח םישלחה תא אכדל םמצעל
 לכל תוירחאה תא וללה לש םמכש לע לגלגל םישקבמו המצעה ילעב תא
 ןיא םנמא .וב ומשא אל ללכש קדצ יא םהל םיסחיימ ףאו ,םלועבש תונכסמה
 תועצמאב ״רוטיק םיררחשמ״ םה לבא ,המצעה ילעב תא ףוקתל םילוכי םה
 ,ינעה תופקתה ינפמ רישעה לע ןגהל הרותה תשקבמ ןאכ םג .םיפודיגו תוללק
 דיל האב ןכל .רישעה ידי לע ויוכיד ינפמ ינעה לע ןגהל תשקבמ איהש םשכ
.אישנה תאו טפושה תא ללקל אלש הרהזאה ׳דכו רגה תא תונעל רוסיאה



Hoffmann on Exodus 22:27 (cont.)

 ,םימעה יהלא םג ןאכ וז הבית ללכבש אבומ ןוליפ לצאווהיתתמ ןב ףסוי לצא
 ןב ףסויש ,רבתסמ ךא .וללה לש םיפודיג םג ןאכ תרסוא הרותהש רמולכ
 ונתרות תא בישחהלו ןזואה תא רבשל אלא ןכ ובתכ אל ןוליפו והיתתמ
 .םהיניעב

Septuagint: θεοὺς οὐ κακολογήσεις [Do not revile the gods]



Rambam on Sacrifices (Guide 3:32)

If you consider the Divine actions—I mean to say the natural actions—
the deity’s wily graciousness and wisdom will become clear to you.  . . . 
Similarly, the deity made a wily and gracious arrangement for each 
individual animal of the class of mammals.   When such an animal is 
born it is extremely tender, and cannot be fed with dry food. 
Accordingly, breasts that yield milk were prepared for them, and the 
young can be fed with moist food which corresponds to the condition 
of the limbs of their bodies, until their limbs gradually and little by little 
become dry and hard. 



Rambam on Sacrifices (Guide 3:32 cont.)

Many things in our Law are the result of a similar course adopted by 
the same Supreme Being. For a sudden transition from one opposite to 
another is impossible.  People, according to their nature, are not 
capable of abandoning suddenly everything to which they were 
accustomed. . . . At that time, the way of life generally accepted and 
customary in the whole world and the general mode of worship in 
which the Israelites were brought up, consisted of sacrificing animals in 
those temples which contained certain images, to bow down to those 
images, and to burn incense before them.  In those days,  the pious 
ones and the ascetic persons were the persons who were devoted to 
the service in the temples erected to the stars, as I have explained. 



Rambam on Sacrifices (Guide 3:32 cont.)

God’s wisdom and his gracious ruse, as displayed in the whole Creation, 
was that He did not command us to give up and discontinue all these 
manners of service; for to obey such a commandment would have been 
contrary to the nature of people, who generally cleave to that to which 
they are used; it would in those days have made the same impression 
as a prophet would make at present if he called us to the service of God 
and told us, in God’s name, that we should not pray to Him, not fast, 
not seek His help in time of trouble; that our worship should consist 
solely of meditation without any works at all.  For this reason, God 
allowed these kinds of service to continue.



Hoffmann on Sacrifices (intro to Vayikra)

 אוצמל רובס ,ן"במרה לש ויתוגשה דגנ ם"במרה לע ןגהל אבש ,לאנברבא
 לש םהירמאממ הברהב םג אלא שדוק-יבתכב קר אל ם"במרה תטישל תויאר
 םה ןיא םלוא ,םישרדמהו דומלתה ךותמ םירמאמ הברה איבמ אוה .ל"זח
 וא תונברקכ 'ה יניעב םילוקש הליפתו הרות־דומלתש ,תאז אלא םיחיכומ
 .הלאמ רתוי הברה וליפא
 היה ,תונברקה לש םכרעב ולזלז ונימכח יכ ,ןאכמ קיסהל הצור היהש ימ ,םרב
 ארימ רתוי ופכ עיגימ הנהנה לודג" רמאמה ןמ קיסהל הדימ התואב לוכי

 דומלת" רמאמה ןמ קיסהל וא ,םימש תארי ךרע תא לולשל וצר םה יכ "םימש
 ץוח תווצמה ראש לכל הטעמ תובישח ךא וסחי ונימכח יכ "םלוכ דגנכ הרות
.הרות דומלתמ



Hoffmann on Sacrifices (intro to Vayikra, cont.)

 חיכומ אוה ותעד יפל רשא ,שרדמה ןמ דחא רמאמ דוע איבה לאנברבא םלואו
 לש ותסיפתל ומיכסה ונינומדק יכ ,םירחאה םירמאמה לכ רשאמ ףקות רתיב
 ינת" :ונושל הז לאנברבאה יפלש ,בכ קרפ הבר ארקיוב שרדמה אוה .ם"במרה
 ןריהזה ךכיפל רבדמב הואת רשבב ןירוסא לארשי ויהש יפל לאעמשי 'ר
 יול 'ר םשב סחנפ 'ר .'וכו לבקמו טחוש ןהכהו םהיתונברק ןיאיבמ ויהיש בותכה
 רמא תופרטו תולבנ רשב לוכאל דמל היהו וילע ובל סגש ךלמ ןבל לשמ רמא
 לארשי ויהש יפל ךכ .רוזנ אוה ומצעמו רידת הז ןחלש לע םלכאי ךלמה
 ןיבירקמ היהו 'וכו םיריעשל ןהיתונברק םיאיבמ ויהו םירצמב ז"ע רחא םיטוהל
 ינפל ןיבירקמ ויהי ה"בקה רמא םהילע תואב תוינערופו המב רוסיאב ןהינברק
". . . םילוצינ םהו ז"עמ םישרפנ םהו דעומ להאב םהיתונברק תע לכב



Hoffmann on Sacrifices (intro to Vayikra, 
cont.)

 ןחלש לע םלכאי" :ולש לשמב ךלמה רבדמ לאנברבאה לש ותחסונ יפל ,םנמאו
 העש יפל ריתמו ,)תופירטהו תולבנה תא לכאי הז ןחלוש לע רמולכ( "רידת הז
 תא ךכ ידי־לע ןיכהל ידכ ,דחוימ םוקמל המצמצמ אוהש אלא הבעותה תא
 לש ותחסונ יכ ,דימ וריכי קימעמ ןויע ירחא םלוא .דיתעב רומגה הלוטיב
 טפשמ קר אל ץרוח שרדמה היה היפלש םושמ ,ןיטולחל תשבושמ לאנברבאה
 .תופירטו תוליבנ תליכאל םתברקה תא הוושמ אלא ,תונברקה לע דאמ רזומ
 וליפא התלע אל ,הרותה התא הרשפתנ תוחפלש ,הנקת לע הזכ השק טפשמ
 איה תונברקה תברקהש ם"במרה רמא אל םוקמ םושב .ם"במרה לש ותעד לע
 ,ןברקב הגישהל םיצורש תיאליע הרטמ התוא יכ ,רמוא קר אוה .תיסומינ יתלב
 ינפמ קרו ,תורחא תויתד תוינכת ידי־לע בוט רתויה דצ לע גישהל היה רשפא
 תונברקה תאבה תא ךירעמ היה יול יברו ,ןברקה ןחלופ רדוס םעה ילגרה
!!הסג תּוויעכ



Hoffmann on Sacrifices (intro to Vayikra, 
cont.)

 אקסיפה םוקמב ,טוקליב םג ןכו ,הבר ארקיו לש תורודהמה לכב בותכ תמאבו
 רידת היהי הז" :ריהבהו טושפה טפשמה "רידת הז ןחלש לע םלכאי" תנבומ יתלבה
 רשב( "הואת רשב" הרותה הרסא עודמ םעט תתל יול 'ר הצור הז יפל ."ינחלוש לע
 הויצ ,םיאמט םילכאממ ונב תא קיחרהל ידכ .רבדמב )ןברקכ וברקוה אלש תומהבמ
 ךכ ידי־לע ,)ךלמה לש :רמולכ( ונחלוש לע אקווד לכאי הלהש ,לשמה יפל ,ךלמה
 םהיתונברק תא ואיביש לארשי ינבל 'ה הויצ שממ ךכו .םידספנה וילגרה תא בוזעי
 דימת ובשיש ,)לוכאל םהל רוסא רחא רשב ירהש( דעומ להוא חתפ לא אקווד 'הל
 תרטמ יכ ,העדה וליפא ןאכ העבוה אל .םילילא תדובעמ וקחרתיש ידכ ,'ה ןחלוש לא
 רחא רשב לוכאל אל ,יווצה קר אב אלא ,םילילאה ןחלופ תא בכעל אוה תונברקה
 תא דוע וחבזי אלו" בותכה ירבדב םג רורב רמאנש ומכ ,דבלב תונברק רשב אלא
."םיריעשל םהיחבז
 םוש ונימכח ירבדב ןיא ,ןכבו. . . ,הברדא ;תונברקה ךרעב לזלזמ שרדמה ןיאש ירה
 .ם"במרה לש ותסיפתל ךמס


