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1. BEREISHIT 37:1-2 – JACOB BEGINS LIFE IN THE LAND OF  CANAAN 
 

 ןֹאצַּב ויָחֶא תֶא הֶעֹר הָיָה הָנָש הֵרְֹשֶע עַבְש ןֶּב ףֵסֹוי בֹקֲעַי תֹודְלֹּת הֶלֵא .ןַעָנְּכ ץֶרֶאְּב ויִבָא יֵרּוגְמ ץֶרֶאְּב בֹקֲעַי בֶשֵיַו
  .םֶהיִבֲא לֶא הָעָר םָתָּבִד תֶא ףֵסֹוי אֵבָיַו ויִבָא יֵשְנ הָפְלִז יֵנְב תֶאְו הָהְלִב יֵנְב תֶא רַעַנ אּוהְו

 

Jacob lived in the land of his father's dwelling, in the land of Canaan. These are the generations of 
Jacob: when Joseph was seventeen years old, he shepherded with his brothers with the flocks, and he 
was a lad, [and was] with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives; and Joseph 
brought bad tales about them to their father. 
 
2. IBN EZRA – “TOLDOT” MEANS “STORIES” 
 

 תוערואמה ולא בקעי תודלות הלא םעטהו תרחבנה ץראב בשי בקעיו ריעש רהב ובשי ושע יפולאש ריכזה
.וילע ואבש םירקמהו ול ועריאש  

 
3. RASHBAM – GETTING TO GRIPS WITH NARRATIVE PORTIONS OF THE TORAH 
 

 לש הרקיע יכ ףא ,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא יכ וניתובר ונודמילש המ לכש יבהוא וניביו וליכשי - בקעי תודלות הלא
 םיתשו םישולש ידי לעו ןושלה תוכירא ידי לעו ןינידהו תוכלההו תודגההו טשפה תזימרב ונעידוהלו ונדמלל האב הרות
 וקסעתנ םתודיסח ךותמ םינושארהו לאעמשי 'ר לש תודימ הרשע שלש י"עו ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא 'ר לש תודימ
 םכינב וברת לא :םימכח ורמאש יפלו .ארקמ לש וטושפ קמועב ולגרוה אל ךכ ךותמו רקיע ןהש תושרדה ירחא תוטנל
 ךכ לכ ולגרוה אל ךכ ךותמו וזמ הלודג הדמ ךל ןיא דומלתב קסועה ,הדמ הניאו הדמ ארקמב קסועה :ורמא םגו .ןויגהב
 ןיאד אנעדי הוה אלו אדומלת הלוכ ןניסרגו ןינש ירס ינמת רב אניוה :תבש תכסמב ןנירמאדכו תוארקמ לש ןטושפב
 וטושפ שרפל בל ןתנ ,םיבותכו םיאיבנ הרות שריפש הלוג יניע ריאמ ימא יבא המלש וניבר םגו .וטושפ ידימ אצוי ארקמ
 תושעל ךירצ היה ,יאנפ ול היה וליאש יל הדוהו וינפלו ומע יתחכוותנ ל"צז ונתח ריאמ ר"ב לאומש ינא ףאו .ארקמ לש
 תודלות הלא :םינושארה ושריפש המ םיליכשמה וארי התעו .םוי לכב םישדחתמה תוטשפה יפל םירחא םישוריפ
 םיבותכבו הרותב םירומאה תודלות הלא לכ יכ ,אוה לבה הז הנהו .בקעיל ועריאש תוערואמו תוארקמה הלא - בקעי
 תישארב 'פב הלעמל .חנ תודלות הלאב יתשריפ רשאכ ,םינב ינב םישרפמש םיבר םהמ שיו םדאה ינב שרפמש םהמ שי
 ןח אצמ חנו :ואטח םלועה יכ שרפמ ןכ ירחאו .תפי תאו םח תא םש תא חנ דלויו הנש תואמ שמח ןב חנ יהיו :ביתכ
 שדח ב"י הביתב םסינכהל ה"בקה הווצו ול היה םינב השלש יכ ךאיה וינב ינב חנ תודלות הלא :שרפמ ןכ ירחאו
 ןכו .'וגו ודרפנ הלאמ :ביתכדכ ,תומוא םיעבש ויהש םינב םיעבשל םילועש דע ,לובמה רחא םינב םהל ודלויו םתאצבו
 .השרפה לכו ריעש רהב ול בשיו 'וגו ץרא לא ךליו ןכ ירחאו ויבא םוקמב ול ודלונש ושע ינב שרפמ הנושאר השרפ ושעב
 ודלונ וינבש שריפש ושעב וניצמש םשכו ,ושע ינבב תאז היינש השרפ לכו .ריעש רהב םודא יבא ושע תודלות הלא :ביתכו
 םינש בקעי ינב ויהיו :ביתכ הלעמל בקעיב ןכ ,ריעש רהב ודלונ וינב ינבו ,בקעי ינפמ ץרא לא ךלהש םדוק ויבא ירוגמב
 ןכיהו בקעי לש וינב שריפ ירה 'וגו ויבא קחצי לא אביו םרא ןדפב ול ודלי רשא בקעי ינב הלא ףוסבל שרפמו .'וגו רשע
 עבש ןב היה ףסוי דציכ .ודלונ ךאיהו םיעבש ויהש וינב ינב בקעי תודלות הלא בתוכ התעו .ושע ינבב השע רשאכ ודלונ
 לגלגתנו חרזו ץרפו הלש םלודעבו ביזכב םינב ול היהו ויחא תאמ הדוהי דרי ךכ ךותמו ויחא וב ואנקתנו הנש הרשע
 הז לכו ,םיעבש ויהש דע ותיבו ויבא ליבשב ףסוי חלשו םירפאו השנמ םירצמב ול ודלונו המירצמ דרוה ףסויש רבדה
  .'וגו ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב םחיכוה הז לעש בותכל ונבר השמ ךירצ היה
 

My dear friends, you need to understand and appreciate that despite everything our Rabbis taught us, 
scripture never forsakes its plain sense. Although, fundamentally, Torah comes to teach us and inform 
us via the use of hints drawn from the plain sense of the text, narratives, laws, and rules, and through 
elaborations of the text using the 32 principles of R. Eliezer the son of R. Yosi HaGelili, and through the 
13 principles of R. Yishma’el. And earlier sages, because of their piety, inclined towards the homiletic 
interpretations, which are very important, and because of this they were not familiar with the depth of 
the plain sense of Scripture.  
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As the Sages said, “Do not make your children engage too much in [plain] Scripture”. And they also said 
(B.M. 33a): “One who occupies himself with Scripture [alone] is meritorious but not overly so ... but 
one who engages in Talmud, there is no greater measure [of greatness] than this.” As a result they 
were not so familiar with the plain meaning of Scriptural passages. And as it records in Tractate 
Shabbat, “I was 18 years old and had read the entire Talmud, and I did not know that Scripture never 
forsakes its plain sense.” And Rabbeinu Shlomo [Rashi], my maternal grandfather, the Eyes of the Exile, 
who expounded on Torah, Propets, and Writings, set his mind to explaining the plain sense of 
Scripture. However, I, Shmuel the son of R. Meir, his son-in-law, may his sainted name be for a 
blessing, argued with him and before him, and he acknowledged to me that if he had had more time, 
he would have produce another [draft of his] commentary which was closer to the plain meanings 
that come to light each day.  
 
And now the intellectuals can see how the early ones explained: “EILEH TOLDOT YAAKOV” to mean 
“these are the events and the occurrences that happened to Yaakov.” And this is total nonsense. For 
every “eleh toldot” in Torah and Writings is either about the individual’s children or, more often, his 
grandchildren, as I explained in [Parashat] "Eleh Toldot Noah" (Gen. 6:9). Moreover, in Parashat 
Bereishit, it is written (Gen. 5:32), “Noah was 500 years old, and Noah had Shem, Ham, and Yafet.” And 
after that it explains that the world sinned, but (Gen. 6:8) “Noah found favor.” And then, after that, it 
states (Gen. 6:9), “Eleh Toldot Noach,” and talks about his children’s children -- how he had three sons, 
and the Holy One, blessed be He, ordered him to bring them into the Ark for 12 months, and upon 
their exit, “sons were born to them after the Flood” (Gen. 10:1), until they increased to 70 
descendants, who were the 70 nations, as it is written (Gen. 10:32), “from these branched out etc.” 
 
And similarly, with Esav. The first section (Gen. 36:1-5) specifies Esav's sons who were born to him in 
his father's location, and after that “he went to another land” (v.6) and settled on Mt. Seir (v.9) and all 
that section. And it is written (v.9), “This, then, is the line of Esau, the ancestor of the Edomites, in the 
hill country of Seir.” And all of this second section is about Esav's children [their descendants]. And as 
we found with Esav -- that it states that his sons were born in his father's neighborhood, before he 
“went to another land because of his brother Jacob” (Gen. 36:6), and his grandchildren were born at 
Mt. Seir -- so too with Ya'akov: above it says (Gen. 35:22), “Now the sons of Jacob were twelve in 
number, etc.” And it states at the end (v.26-27), “These are the sons of Jacob who were born to him in 
Padan-Aram. And [Jacob] came to his father Isaac, etc.” So it has set out Jacob’s sons and where they 
were born, as it did with Esav’s sons.  
 
And now [in our chapter] it writes (Gen. 37:2) “Eleh  Toldot Ya'akov”: [leading up to] his grandchildren, 
who were 70 [in number], and how they were born. How? “Yosef was 17 years old”; his brothers 
envied him; and as a result, “Yehuda left his brothers” (Gen. 38:1) and had sons in K'ziv and in Adulam -
- Shelah, Peretz, and Zerah; and Yosef “was taken down to Egypt” (Gen. 39:1), and Menashe and 
Ephraim were born to him in Egypt. And then Yosef sent for his father and his household, until they 
numbered 70 [in total]. And Moshe Rabbeinu had to write all this down, as this was the way he 
rebuked them later on, telling them, "Your ancestors went down to Egypt seventy persons in all" (Deut. 
10:22; see 11:1). 
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4. RAMBAN – BEING STRANGERS IN A FOREIGN LAND & TRYING TO FULFIL THE PROPHECY 
 

 לבא םלוע תזוחאל םהל וחקלש ץראה רמולכ םתזוחא ץראב ובשי ושע יפולאש רמא יכ ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו
 רג יכ םהב םייקתנשו תרחבנה ץראב רוגל םירחוב םה יכ דיגהל הנוכהו ןענכל אלא םהל אל ץראב ויבאכ רג בשי בקעי
 .)גי וט ליעל( םהל אל ץראב ךערז היהי

 

As it just spoke about the Alufei Esav living in the land of their dwelling, namely the land that they took 
for themselves as a permanent national homeIand. But Jacob lived in the land of his father, a land that 
was not theirs, rather it belonged to Canaan. And the intention is to inform that they chose to live in 
their chosen land and [at the same time] fulfil the prophecy that “your children will be strangers in a 
land that does not belong to them.”  
 
5. ABARBANEL – YAAKOV LIVED IN YITZCHAK’S SHADOW 
 

 אוה עבראה תירק ארממ ויבא קחצי לא בקעי אביו" הלעמל בתכ הנה ... "ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"
 בשיו" ונדמלל אב המו .םש בשיש ןכ םא עודיבו ,םשמ עסנ וא אציו דוע רכזנ אלו "קחציו םהרבא םש רג רשא ןורבח
 אל בקעי הנה ,םלוע תזוחא ול חקלו תרחא ץרא לא ךלה ושעש הלעמל רכזש יפל יכ .... בתכ ן"במרהו ... ?'וגו "בקעי
 בותכה רמאיש יואר היה וירבדלו ."ךערז היהי רג יכ" וב םייקתיש הצר יכ ,ויבא ירוגמ ץראב רג בשי לבא ןכ השע
 ...תרחא ץראמ אבה אוה רגהו ,וימי לכ בשי םשו ,דלונ םשש ןויכ רג ארקנ אל קחצי יכ ,בקעי "רגיו"
 
 הרומה ברה ראיב הנהו ."ירוגמ"ו "בשיו" םהו קוספה תלחתב םהש תולמ יתש רואיב ... םדקיש יואר ןושארה ...
 הרויש המ דבלמ ירוגמ םנמאו ... המ ןינעב החונמהו הדמתהה לע הנושארה ותחנה יפכ רמאי הבישי ןושלש ]ם"במרה[
 לכמ" ..."שיא ינפמ ורוגת אל" ומכ ,רוגמו דחפ ןושל לע ןכ םג הרוי הנה ,תרחא ץראמ האיבה אוהו תורג ןושל לע
 םָב רָגְתִּת לַאְו בָאֹומ תֶא רַצָּת לַא יַלֵא 'ה רֶמֹאיַו" ]ומכ[ הטטקו רגת ןושל אוה כ"גו .הככ םיברו ... "ינליצה יתורוגמ
  ..."הָמָחְלִמ
 
 בקעי ןיב ויבא קחצי דחפ רמול הצר ויבא ירוגמ ץראב הדמתהב עקתשנו בקעי בשיתנש הזה קוספה יכ הז יפל היהיו
 בקעיו ושע למע לבס ותנקזב קחצי ויבאש ומכ יכ ,קחצי ויבאל תורוגמה ולאב המדתנ בקעי ולאכו ,םתטטקו ושעו
 ,רחאה ןמ רתוי דחאה תא ותבהאב וינב תטטק תבס היה קחציש ומכו .וינב תמטשמו תטטק לבס בקעי ןכ ,םתמטשמו
 ןבל תיבב הנש םירשע ונממ בקעי תדירפ לבס קחציש ומכו .ףסוי תא בהאש המב וינב תבירמב הבס היה בקעי הככ
 ויבא תיבמ ךלהש תויה םע בקעיש ומכו .הנש ב"כ ונממ ףסוי תדירפ לבס בקעי ןכ ,יתראיבש ומכ םיכרדב םינש םיתשו
 רשעתנ דבעו שרוגמו חרוב םש ךלהש םוקמב הנה ןבל תא םש דבעו הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ ש"מכו ,לדו ינע
 בקעי תאו ושע תא האר ותומ םדוק קחציש ומכו .רשעתנו לדגתנ דבעל רכמנו םש שרוגש םירצמב ףסוי הככ לדגתנו
 הבוט הבישב תמ קחציש ומכו .הבר הבהאבו המכסהב ויחא תאו ףסוי תא האר ותומ םדוק בקעי ןכ ,המכסהבו הבהאב
  .דחי וינב והורבקו הבוט הבישב תמ בקעי ןכ ,דחי וינב והורבקו
 
 ףסויל בקעימ יומד תושעל וצר םה יכ יַרָבְד םהירבד ןיא לבא ... הלאה םיומדהמ תצק הבר תישארבב ל"זר ורמא רבכו
 .םנינע הז ןיאו "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו" קוספמ הז יתחכוה םג .ויבא קחציל בקעי יתימד ינאו
 

6. SHABBAT 21A – BEIT SHAMMAI  & BEIT HILLEL ARGUE ABOUT CHANUKAH 
 

 יאמש תיב :ןירדהמה ןמ ןירדהמהו ,דחאו דחא לכל רנ - ןירדהמהו ,ותיבו שיא רנ - הכונח תוצמ :ןנבר ונת
 ,דחא קילדמ ןושאר םוי :םירמוא ללה תיבו ,ךלוהו תחופ ךליאו ןאכמ הנמש קילדמ ןושאר םוי :םירמוא
.ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ  

 
7. R. NACHMAN OF BRESLOV, LIKUTEI HALACHOT – WHAT ARE THEY ARGUING ABOUT? 
 

 ןִמ יּואָר ןיֵאֶש ,דֹאְמ דֹאְמ תֹוקֹוחְרָה תֹוׁשָפְנַה תּובְרָקְתִהַה ןַיְנִעְב ל"ַנַה לֵלִה תיֵבּו יאַמַש תיֵּב תֶקUֲחַמ ןַיְנִע הֵנִהְו
 ףיִסֹומ םיִרְמֹוא לֵלִה תיֵבּו ,ּובְרָקְתִי ֹאלֶש ןֶהֵמ רֹואָה םיִלֲעַהְל Xֵלֹוהְו תֵחֹוּפ ,םיִרְמֹוא יאַמַש תיֵבֶש ןָבְרָקְל ןיִדַה
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 םַג ּובְרָקְתִיֶש יֵדְּכ Xַרָּבְתִי ֹורֹוא םֶהָּב םַג ריִאָהְל ּולְכּוּיֶש ןֶפֹאְּב הֶלֵאָּכ םיִמּוצְמִצְו םיִלֵּכ תֹוׂשֲעַל ןיִכיִרְצ יִּכ ,Xֵלֹוהְו
 לֵּבַקְל םיִקְסֹועָה םיִמֵלְשַה םיִקיִדַצַה לַע רֹוּד לָכְּבֶש תֶקUֲחַמַה לַלְּכ תַניִחְּב ּוהֶז ,תֹאז תֶקUֲחַמ ןַיְנִע הֵנִה .ל"ַנַכְו םֵה
 תַמֲחֵמ םֶהיֵלֲע םיִקְלֹוח םיִקיִדַצַה יֵלֹודְגִמ םיִּבַר םַגְו םֶהיֵלֲע םיִמָק דֹאְמ םיִּבַרֶש .Xַרָּבְתִי םֵשַהְל םיִקֹוחְרָה תֹוׁשָפְנ

 ויָלָע םיִקְלֹוחְו יּואָרָּכ גֵהַנְתִמ ֹוניֵא ּוּלִאְּכ םֶהָל הֶמְדִנֶש דַע אָניִט םָּבִלְּב סַנְכִנ הֶז יֵדְי-לַעְו .םֶהָב ׁשֵּבַלְתִמ ןיִדַה תַדִמֶש
 יֵדיִמְלַּתַה ןיֵּב אָיְרֹוגֶטַקַה הֶּבַרְתִנֶש ,אָחיִשְמ תֹובְקִעְב ּוניֵמָיְב טָרְפִּבּו ,תֹורֹוּדַה בֹורְב םיִמָלֹועְל הָיָה רָבְּכ רֶשֲאַּכ
 לֵאָרְשִי לַע םֵחַרְל ויָמָי לָּכ קַסָעְו ,דֶגֶנִמ ֹוׁשְפַנ רַסָמ רֶשֲא לַע ,ל"קוצז אָרֹוּנַהְו לֹודָגַה ּונֵּבַר לַע רֵתֹויְבּו ,דֹאְמ םיִמָכֲח
 .Xַרָבְתִי םֵשַהְל םָבְרָקְל םיִקֹוחְרָה לָּכ לַע
 

-לַע Xַרָּבְתִי םֵשַהְל בֵרָקְל קֵסֹועֶש קיִדַצַה תַניִחְּב אּוה ףֵסֹוי יִּכ ,קיִדַצַה ףֵסֹוי לַע םיִטָבְשַה לֶש תֶקUֲחַמ תַניִחְּב הֶזְו
 יִּפ-לַע-ףַא םיִטָבְשַהְו .ל"ַנַכ Xֵלֹוהְו ףיִסֹומ תַניִחְב ,ףֵסֹוי אָרְקִנ הֶז םֵש לַעְו ... םֹוי לָכְב רֹואָה Xֵלֹוהְו ףיִסֹוּמֶש יֵדְי

 בֶשֵיַו" )'א:ז"ל תישארב( תַניִחְּב הֶזְו ,ל"ַנַכְו ,הֶז ליִבְשִּב ויָלָע ּוקְלָח ,םיִלֹודְג םיִקיִדַצ םָלֻּכ ּויָה יִּכ ,םיִשֹודְק םָלֻּכֶש
 תֹודְלֹוּת הֶלֵא" הֶזְו ... םיִרֵג רֵיַגְמ הָיָהֶש )הבר שרדמ( הָכָרְבִל םָנֹורְכִז ּוניֵתֹוּבַר ּוׁשְרָדְו ."ויִבָא יֵרּוגְמ ץֶרֶאְב בֹקֲעַי
 ּונְיַה ... תֹוקֹוחְרָה תֹוׁשָפְנ בֵרָקְלּו םיִרֵג רֵיַגְל ןֵּכ םַג קֵסֹוע הָיָהְו ,בֹקֲעַי ויִבָא Xֶרֶדְּב Xַלָה ףֵסֹוּיֶש ּונְיַה "ףֵסֹוי בֹקֲעַי
 םיִלֹוחַה תֹואְפַרְל לַכּוּיֶש דַע הֶלֵאָכ םיִמּוצְמִצ תֹוׂשֲעַל ַעֵדֹוי הָיָהֶש ֹותָמְכָח םֶצֹע יֵדְי-לַע םיִרֵג רֵיִג בֹקֲעַיֶש ֹומְכ ל"ַנַכ
 סיִנְכַהְל אּוה הָמְכָחַה רַקִע יִכ ,ֹותָמְכָח לָכ ֹול רַסָמ בֹקֲעַי יִכ ,דיִמָת הֶזָב קֵסֹוע קיִדַצַה ףֵסֹוי הָיָה ןֵכ ֹומְכ ,רֵתֹויְב
  .'ּוכְו ויָתֹורּובְג םָדָאָה יֵנְבִל עיִדֹוהְל םָלֹועָב תּוקUֱא תֹוגָֹשַה

 

 לָכְב אָרְקִנֶש רֹוּדַה גיִהְנַמ תַניִחְב הֶז ןֹאצ הֶעֹור ,"ןֹאצַב ויָחֶא תֶא הֶעֹור הָיָה הָנָש הֵרְֹשֶע עַבְש ןֶב ףֵסֹוי" תַניִחְב ּוהֶזְו
 הָיָה ףֵסֹוּיֶש ּונְיַה ,אָבּוּמַכ בֹוט אָיְרְטַמיֵגְב הֵרְֹשֶע עַבְש "'ּוכְו הָיָה הָנָש הֵרְֹשֶע עַבְש ןֶב" ,ּוהֶזְו .ןֹאצ הֵעֹור םֵשְב םֹוקָמ
 הֶז יֵדְי-לַעְו תֹובֹוט תֹוּדֻקְנ םיִעּורְגַבֶש ַעּורָגַהְב אָצָמ יִכ ,לֹכַה בֵרָקְל לֹוכָי הָיָה הֶז יֵדְי-לַעְו בֹוט ֹוּלֻכ הָיָהְו לֹכַל בֹוט
 תַניִחְב םֵה ,תֹוחָפְשַה יֵנְב םֵהֶש ."'ּוכְו הָפְלִז יֵנְב תֶאְו הָהְלִב יֵנְב תֶא רַעַנ אּוהְו" ּוהֶזְו .Xַרָבְתִי םֵשַהְל םָבְרֵק
 םיִקֹוחְרָה םיִאָרְקִנ הֶז םֵש לַעְו םָבְרָקְל יֵדְכ רֵתֹויְב םֶהיֵלֲא ֹומְצַע תֶא דיִרֹומ הָיָהֶש לֵאָרְֹשִיְבֶש תֹודּורְיַה תֹוחָפְשִמ
 הֵֹשֲעַמ הֶֹשֹוע הָיָהֶש ,י"שר ׁשֵרֵפּו "'ּוכְו הָפְלִז יֵנְב תֶאְו הָהְלִב יֵנְב תֶא רַעַנ אּוהְו" ּוהֶזְו ... הָפְלִז יֵנְבּו הָהְלִב יֵנְב
 ,תּורֲעַנ הֵֹשֲעַמ הֶֹשֹוע ּוּלִאְכ הֶמְדִנֶש דַע Xַכ לָכ םֶהיֵלֲא ֹומְצַע תֶא דיִרֹומ ֹותָמְכָח םֶצֹעְב תֶמֱאָה קיִדַצַה יִכ 'ּוכְו תּורֲעַנ
 הֶז יֵדְי-לַע םָבְרָקְל יֵדְכ ֹותָנָוַכ לָכְו םֶהָמִע קֵחַֹשְמּו לֵיַטְמ םיִמָעְפּו םֶהָמִע הֶתֹוׁשְו לֵכֹואְו ןיִלֻח תַחיִֹש םֶהָמִע רֵבַדְמ יִכ
 .Xַרָבְתִי םֵשַהְל

 
 


