
1. Bereishis 48 

ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה,    א
ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף, ִהֵּנה ָאִבי ֹחֶלה;  

-ֶאת--ְׁשðֵי ָבðָיו, ִעּמֹו-ַוִּיַּקח ֶאת
 ֶאְפָרִים. -ְמðֶַּׁשה, ְוֶאת

1 And it came to pass after these 
things, that one said to Joseph: 
'Behold, thy father is sick.' And he 
took with him his two sons, Manasseh 
and Ephraim. 

ַוּיֹאֶמר, ִהֵּנה  --ַוַּיֵּגד ְלַיֲעֹקב   ב
; ַוִּיְתַחֵּזק,   ִּבðְ יֹוֵסף ָּבא ֵאֶלי

 ַהִּמָּטה.-ִיְׂשָרֵאל, ַוֵּיֶׁשב, ַעל 

2 And one told Jacob, and said: 
'Behold, thy son Joseph cometh unto 
thee.' And Israel strengthened himself, 
and sat upon the bed. 

יֹוֵסף, ֵאל  -ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל  ג
ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ  -ַׁשַּדי ðְִרָאה

, ֹאִתי.  ְּכðַָען; ַוְיָבֶר

3 And Jacob said unto Joseph: 'God 
Almighty appeared unto me at Luz in 
the land of Canaan, and blessed me, 

ַוּיֹאֶמר ֵאַלי, ִהðִðְי ַמְפְר     ד
, ִלְקַהל   , ּוðְַתִּתי ְוִהְרִּביִת

ָהָאֶרץ ַהּזֹאת,  -ַעִּמים; ְוðַָתִּתי ֶאת 
 ֲאֻחַּזת עֹוָלם. --ְלַזְרֲע ַאֲחֶרי

4 and said unto me: Behold, I will 
make thee fruitful, and multiply thee, 
and I will make of thee a company of 
peoples; and will give this land to thy 
seed after thee for an everlasting 
possession. 

ָבðֶי ַהּנֹוָלִדים ְל  - ְוַעָּתה ְׁשðֵי  ה
ֹּבִאי ֵאֶלי  -ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַעד 

ֶאְפַרִים,    ֵהם:-ִלי--ִמְצַרְיָמה
- ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון, ִיְהיּו--ּוְמðֶַּׁשה

 ִלי. 

5 And now thy two sons, who were 
born unto thee in the land of Egypt 
before I came unto thee into Egypt, are 
mine; Ephraim and Manasseh, even as 
Reuben and Simeon, shall be mine. 

הֹוַלְדָּת  -ּומֹוַלְדְּת ֲאֶׁשר   ו
ַאֲחֵריֶהם, ְל ִיְהיּו; ַעל ֵׁשם  

 ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו, ְּבðֲַחָלָתם. 

6 And thy issue, that thou begettest 
after them, shall be thine; they shall be 
called after the name of their brethren 
in their inheritance. 

ַוֲאðִי ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן, ֵמָתה ָעַלי    ז
, ְּבעֹוד   ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכðַַען ַּבֶּדֶר

ֶאֶרץ, ָלבֹא ֶאְפָרָתה;  -ִּכְבַרת

7 And as for me, when I came from 
Paddan, Rachel died unto me in the 
land of Canaan in the way, when there 
was still some way to come unto 
Ephrath; and I buried her there in the 



ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶר ֶאְפָרת, ִהוא  
 ֶחם. ֵּבית לָ 

way to Ephrath--the same is Beth-
lehem.' 

ðֵי יֹוֵסף;  ּבְ -ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל, ֶאת  ח
 ֵאֶּלה. -ַוּיֹאֶמר, ִמי

8 And Israel beheld Joseph's sons, and 
said: 'Who are these?' 

ָאִביו, ָּבðַי  -ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף, ֶאל  ט
ִהים ָּבֶזה;  -ðַָתן-ֵהם, ֲאֶׁשר ִלי ֱא

 ðָא ֵאַלי ַוֲאָבְרֵכם. -ַוּיֹאַמר, ָקֶחם

9 And Joseph said unto his father: 
'They are my sons, whom God hath 
given me here.' And he said: 'Bring 
them, I pray thee, unto me, and I will 
bless them.' 

ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא, ֵלאמֹור,     כ
ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר, ְיִׂשְמ  

ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמðֶַּׁשה;   ֱא
 ֶאְפַרִים, ִלְפðֵי ְמðֶַּׁשה. -ַוָּיֶׂשם ֶאת

20 And he blessed them that day, 
saying: 'By thee shall Israel bless, 
saying: God make thee as Ephraim and 
as Manasseh.' And he set Ephraim 
before Manasseh. 

 

2. Chidushei HaGriz Vayechi (Brisker Rav) 

יברך ישראל כאפרים וכמנשה, וביאר הגרי"ד זצ"ל דהנה כל השבטים  מהי הברכה בך 
גדלו והתחנכו על ברכי יעקב אבינו בארץ כנען וזכו עי"כ להיות שבטי יה, אך מנשה  

ואפרים לא זכו לכך, ולא עוד אלא שגדלו בארץ מצרים מקום הטומאה של ע"ז וג"ע כדאי'  
הברכה שמברכים כל אדם מישראל  בחז"ל, ואעפ"כ זכו להגיע למדריגת השבטים, זהו 

 שלא יהיה מושפע מסביבתו תהא אשר תהא כאפרים ומנשה בארץ מצרים. 

3. Bereishis 41 

יֹוֵסף,  -ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֵׁשם  מה
- לֹו ֶאת- ָצְפðַת ַּפְעðֵַח, ַוִּיֶּתן

ֹאן,  ּפֹוִטי ֶפַרע ֹּכֵהן -ָאְסðַת ַּבת
ֶאֶרץ  -ְלִאָּׁשה; ַוֵּיֵצא יֹוֵסף, ַעל

   ִמְצָרִים. 

45 And Pharaoh called Joseph's name 
Zaphenath-paneah; and he gave him to 
wife Asenath the daughter of Poti-phera 
priest of On. And Joseph went out over 
the land of Egypt.- 

4. Rav Hirsch Bereishis 41:45 



 

 

 

5. Rashbam Bereishis 41:45 

הפשט לפי פוטיפר זה אין - פוטיפרע . 

 

6. Otzar Hamidrashim 

ה ,מרים יוכבד ,ולאה רחל רבקה שרה :הן ואלו ,בישראל היו בצדקות גדולות ישרות נשים ג"כ ' 
של האלמנה ,חכמה אשה היא התקועית אשה ,אביגיל ,חנה ,מנוח  אשת ,דבורה ,צלפחד בנות  

ויש .המלכה  ואסתר הנביאים בני מנשי אחת ואשה ,נעמי ,חולדה ,יהושבע ,השונמית ,אליהו  



נשים יש דועו ,וחולדה אביגיל חנה דבורה ומרים ולאה רחל רבקה שרה :הן ואלו נביאות מהן  
ויעל רות רחב פרעה בת פועה שפרה צפורה אסנת :הן ואלו הגוים מן כשרות גיורות חסידות .  

 

7. Sota 13b 

ַּגְבִריֵאל ָּבא ְוֵסיְרסֹו [ִמיָכֵאל] (ַּגְבִריֵאל ) ָּבא ְלַעְצמֹו ֶׁשְּקָנאֹו ַרב ָאַמר ַּפְרֹעה ְסִריס ּפֹוִטיַפר ַוִּיְקֵנהּו  
ּפֹוִטיֶפַרע  ּוְלַבּסֹוף ּפֹוִטיַפר ְּכִתיב ֵמִעיָּקָרא ּוֵפיְרעֹו  

 “And Potiphar, an officer [seris] of Pharaoh’s, the captain of the guard, an 
Egyptian, bought him (Genesis 39:1). Rav says: He purchased the handsome 
Joseph for himself, the angel Gabriel came and castrated Potiphar [seireso]. Then 
Gabriel came again and further mutilated him [ fero] in the same part of his body. 
This is alluded to in the verses that write Potiphar’s name differently: Initially, it is 
written “Potiphar” (Genesis 39:1) and in the end it is written “Poti-phera” 
(Genesis 41:45).  

 

8. Rashi Bereishis 39:1 

יֹוֵסף ֶׁשל ִלְמִכיָרתֹו ְיהּוָדה ֶׁשל ְיִריָדתֹו ִלְסֹמ ְּכֵדי ּבֹו ֶׁשִהְפִסיק ֶאָּלא ,ִראׁשֹון ְלִעְנָין חֹוֵזר .הורד ויוסף  
לֹוַמר ָתָמר ְלַמֲעֵׂשה ּפֹוִטיַפר ֶׁשל ִאְׁשּתֹו ַמֲעֵׂשה ִלְסֹמ ְּכֵדי ְועֹוד ,ִמְּגֻדָּלתֹו הֹוִרידּוהּו ֶׁשִּבְׁשִבילֹו לֹוַמר  
ָּבִנים ְלַהֲעִמיד ֶׁשֲעִתיָדה ֶׁשָּלּה ְבִאְצְטרֹולֹוִגין ֶׁשָרֲאָתה ,ָׁשַמִים ְלֵׁשם זֹו ַאף ָׁשַמִים ְלֵׁשם ּזֹו ַמה ,ְל  

ִמִּבָּתּה ִאם ִמֶּמָּנה ִאם יֹוַדַעת ְוֵאיָנּה ,ִמֶּמּנּו : 

(Scripture) now reverts to the original subject it interrupted it only in order to 
connect the account of the degradation of Judah (Genesis 38:1) with that of the 
sale of Joseph, thus suggesting that it was on account of him that they (his 
brothers) degraded him from his high position. A further reason why this 
narrative of Judah and Tamar is interpolated here is to place in juxtaposition the 
story of Potiphar’s wife and the story of Tamar, suggesting that just as this woman 
(Tamar) acted out of pure motives so also the other (Potiphar’s wife) acted out of 
pure motives, for she foresaw by her astrological speculations that she was 
destined to be the ancestress of children by him (Joseph) — but she did not know 
whether these children were to be hers or her daughter’s (Genesis Rabbah 85:2) 

 



9. Keter Yonatan Bereishis 48:8 

ה לא לך נולדו ִממי ויאמר יוסף של בניו את ישראל וירא  

46:20 

של נשיא פוטיפרע בבית וגדלה דינה בת אוסנת לו שילדה ִמצרים של בארץ בנים ליוסף ויולד  
ואפרים מנשה את (צוען ) טניס  

 

10. Chizkuni Bereishis 41:45 

בת בתיה בני אלה דכתיב רבינו במשה שמצינו כמו ,בתו נקראת בביתו  שגדלה ידי על א"וי  
בני להרגה ובקשו היתה  משכם דינה בת במדרש כדאיתא .שמה על נקרא  שגדלתו לפי פרעה  

הקוצים בין עצמה והחביאה מביתו וגירשה בצוארה קמיע לה ותלה אבינו יעקב בא ,אבינו יעקב  
וגדלתה פוטיפר אשת לפני  למצרים והביאה גבריאל ובא תאסנ  נקראת הסנה  שם ועל והברקנים  

אחת וכל שור עלי צעדה בנות כדכתיב יופיו מחמת לראותו הנשים כל יצאו למצרים יוסף וכשבא  
יוסף בו ונסתכל ,שבצוארה הקמיע לו וזרקה לזרוק מה לה היה לא וזו תכשיט  או חפץ לו זורקת  

לאשה לו ונשאה יעקב של בתו בת שהיתה . 

 

11. Yalkut Shimoni Vayeishev קמו  רמז  

לה אמרו לבקרה חברותיה הלכו שחזרו כיון חולה עצמה עשתה והיא ז"לע כלם הלכו היום אותו  
וכך כך לבעליך אמור אלא תקנה לך אין לה  אמרו המאורע כל להן ספרה כך שפניך לך מה  
לכן שאף [לבעליכן] ואחת אחת כל שתאמרנה מכן בבקשה להן אמרה ,האסורין בבית ויחבשנו  

תהרגנו אל ליה אמרה להרגו רצה לו וספרו פוטיפר של לחצרו השרים כל ונכנסו ,כן ועשו תבע  
ונשבעה פוטיפרע אל בסתר אסנת שבאת עד להרגו  רצה כן 'אפי ,תחבשנו אלא ותיךמע ותאבד  

[הוא ברוך הקדוש] לה אמר ,האמת וספרה לו  

בת אומרים ויש ,באים הם ידך על ממנו מעמיד שאני יםשבט זכות עליו לומדת ואת הואיל חייך  
פוטיפרע שגידלה אלא היתה דינה . 

 

12.  HaK’tav V’Hakabbala 46:20 

שבעים מנין את השלימה שהיא לומר נוכל כ"א  ,במצרים ליוסף הנישאת היא דינה בת אסנת כי  
בת אלא לו היה שלא אף ,ובנותיו בניו נפש כל  (ו"פט) למעלה ש"במ הכתוב אותה וכלל ,נפש  

אסנת  לו ילדה אשר הפעם עוד כאן הודיענו זה ולטעם ,בנותיו בכלל בתו בת את קרא אחת . 



מלבד דכתיב והא ,אנוסה  בת שהיתה על ,אנסת אתוון בהיפוך שהוא אסנת שנקראת ואפשר  
יעקב  ירך מיוצאי היו ושלא שמותם הוזכרו שלא הנשים מלבד פירוש כ"ע ,יעקב בני נשי  

 

13. Rabbeinu B’chaye 41:45 

אחד סנה בתוך והושיבה מביתו יעקב שגרשה ולפי ,חמור בן משכם היתה דינה בת אסנת כי  
מדבק ביך המדבק כל :בו וכתוב בצוארה כתב לה קשר ,יעקב עשה מה .אסנת נקראת לכך  

נתן אשר הם בני" :לאביו שאמר והוא ,והצניעו ההוא הכתב ראה שנשאה ויוסף ,יעקב של בזרעו  
הזה  הכתב לו  הראה ,"בזה אלהים לי  

 

14. Targum Yonatan Bereishis 48:20 

And he blessed them in that day, saying, In thee, Joseph my son, shall the house 
of Israel bless their infants in the day of their circumcision, saying, The Lord set 
thee as Ephraim and as Menasheh.  

 

15.  Ruth 4:11 

אְמ֜רּו ֹ֨ ם ַוּי ַעראֲ  ׇּכל־ָהָע֧ ים ֶׁשר־ַּבַּׁש֛ ים ְוַהְּזֵקִנ֖ ה ִיֵּתן֩  ֵעִד֑ ה ְיֹהָו֨ ת־ָהִאָּׁש֜ ה ֶאֽ ֶאל־ֵּביֶת֗ ַהָּבָא֣  
ל ר ּוְכֵלָא֙ה  ׀ ְּכָרֵח֤ ית ְׁשֵּתיֶה֙ם  ָּב֤נּו ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ֵּב֣ ִיל ִיְׂשָרֵא֔ ָתה וֲַעֵׂשה־ַח֣ ם ְּבֶאְפָר֔ ית ּוְקָרא־ֵׁש֖ ֶחם׃  ְּבֵב֥ ָלֽ  

All the people at the gate and the elders answered, “We are. May the LORD make 
the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, both of whom 
built up the House of Israel! Prosper in Ephrathahe and perpetuate your name in 
Bethlehem! 

16.  Shoftim 5:24 

 ֙ ים ְּתֹבַר ל ִמָּנִׁש֔ ֶׁשת ָיֵע֕ ֶבר ֵא֖ י ֶח֣ ים         ַהֵּקיִנ֑ ֶהל ִמָּנִׁש֥ ׃ ָּבֹא֖ ְּתֹבָרֽ          

Most blessed of women be Jael,Wife of Heber the Kenite, 

Most blessed of women in tents. 


