
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 בראשית פרק לז בראשית פרק לז בראשית פרק לז בראשית פרק לז 

אלה תלדות יעקב יוס� ב� שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצא� והוא נער את בני ) ב(
  :בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוס� את דבת� רעה אל אביה�

  :וישראל אהב את יוס� מכל בניו כי ב� זקני� הוא לו ועשה לו כתנת פסי�) ג(
  :כי אתו אהב אביה� מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשל�ויראו אחיו ) ד(
  :ויחל� יוס� חלו� ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו) ה(

 
 בראשית רבה פרשה פד בראשית רבה פרשה פד בראשית רבה פרשה פד בראשית רבה פרשה פד 

שהיה זיו איקוני� ' יהודה א' וישראל אהב את יוס� מכל בניו כי ב� זקוני� הוא לו ר) ג ד(
  . ועבר ליעקב מסר� לושכל הלכות שמסר ש� ' נחמיה א' ר, שלו דומה לו

 
Genèse chapitre 32, versets 11 

1- Jacob demeura dans le pays des pérégrinations de son père, dans le pays de 
Canaan.  

2- Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de dix sept ans, menait 
paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bilha et ceux 
de Zilpa, épouses de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à 
leur père.  

3- Or Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse; 
et il lui avait fait une tunique à rayures.  

4- Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine 
et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. 

 

Genèse Rabba chapitre 84 
Israël aimait etc. : R. Yéhouda enseigne : Ils se ressemblaient de visages [ce qui justifie 
l’amour de Jacob]. R. Néhémie enseigne : Tout ce que Jacob avait reçu de Sem et Ever 
[descendants de Noé, garants de l’éthique monothéiste] il l’avait transmis à Joseph 
[entraînant la jalousie des frères]. 
 
 
 
 
 

Source  : Pentateuque Genèse ch. 37, v. 1, (Vayeshev - וישב) & Philippe Haddad 
 

Jacob et Joseph 
 

Le fils préféré 
 

Jacob devenu vieux va porter son dévolu sur le fils 
aîné de Rachel, l’épouse bien-aimée morte en mettant 
au monde Benjamin. Ce choix du père ajouté au 
comportement de Joseph provoqueront la jalousie 
des frères, jusqu’à la vente du fils préféré. 

Joseph recevant la tunique de Jacob.  
(Diego Velázquez, 1599 –1660) 
 

 


