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Once Yosef had revealed his true identity to his 
brothers, he sends them back to Eretz Cana’an to 
have his father and the remainder of the family 
join him in Egypt.  The brothers excitedly return 
home to share the good tidings with their father.  
Upon returning home, unable to restrain 
themselves, the brothers excitedly report to their 
father Yaakov that “Yosef is still alive, and he is 
the ruler of the entire land of Egypt; but Yaakov’s 
heart remained unmoved because he did not 
believe them.”1  After more cajoling and upon 
witnessing the transport that Yosef had sent to 
ferry Yaakov, “Yaakov’s spirit comes to life ( וְַּתִחי
 Yaakov clearly undergoes a  ”.(רּוַח יֲַעקֹב ֲאִביֶהם
significant transformation when he finally comes 
to the realization that Yosef is still alive.  This is 
summarily captured by Chazal’s description that 
the “holy spirit (רוח הקודש)” or “prophetic spirit ( רּוַח
 that had departed from Yaakov when ”(נְבּוָאה
Yosef was sold to Egypt finally returned to him.2  
The reinvigorated Yaakov declares his 
determination to be reunited with his son Yosef 
before he passes away.3 
 
Yaakov gathers his family and possessions and 
begins his journey to Egypt.  He makes an interim 
stop on his way south in Be’er Sheva where “he 
offers sacrifices to the God of his father Yitzchak 
 There are a number  4”.(וַּיְִזַּבח ְזָבִחים ֵלאֹלֵקי ָאִביו יְִצָחק)
of anomalies in this verse.  Firstly, why did Yaakov 
stop in Be’er Sheva and make that his place of 
communion with God?  Secondly, why is he 
offering sacrifices and more pointedly Zevachim? 
Lastly, why did he offer the sacrifices to the God 
of his father Yitzchak and not to the God of his 
grandfather Avraham?  Another issue that stands 
out is found later in the Parsha when Yaakov 
sends Yehuda ahead to Goshen to pave the way 
for the family to settle there ( וְֶאת יְהּוָדה ָׁשַלח ְלָפנָיו

                                                 
 וַּיִַּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי וְִכי הּוא מֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם וַּיָָפג ִלּבֹו ִּכי ֹלא ֶהֱאִמין ָלֶהם:  1

 (בראשית מה,כו)
ויש אומרים רוח הקודש שנסתלקה מיעקב אבינו שרתה עליו באותה שעה שנאמר ותחי   2

ומלילו עמיה ית כל פתגמי יוסף דמליל עמהון  \\רוח יעקב אביהם (אבדר"נ פרק ל) 
וחזא ית עגלתא דשלח יוסף למטל יתיה ושרת רוח קודשא על יעקב אבוהון: (תרגום 

ּוַמִלילּו ִעֵמיּה יַת ָּכל ִּפְתָגֵמי יֹוֵסף ְדַמֵליל ִעְמהֹון וֲַחָמא יַת  \\כז) אונקולוס בראשית מה,
ְסָדנַיָיא ְדָׁשַדר יֹוֵסף ְלִמיטּול יֵָתיּה ּוְׁשַרת רּוַח נְבּוָאה ְדִאיְסַּתְלַקת ִמנֵיּה ְּבִעיַדן ְדַזִּבינּו יַת 

שרתה  -ותחי רוח יעקב  \\בראשית מה,כז) יֹוֵסף וְָתַבת ֲעלֹוי יֲַעקֹב ֲאבּוהֹון: (תרגום יונתן 
 עליו שכינה שפירשה ממנו: (רש"י בראשית מה,כז)

 וַּיֹאֶמר יְִׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבנִי ָחי ֵאְלָכה וְֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות: (בראשית מה,כח)  3
ֵלאֹלֵקי ָאִביו יְִצָחק: (בראשית  ְזָבִחיםְזַּבח וַּיִַּסע יְִׂשָרֵאל וְָכל ֲאֶׁשר לֹו וַּיָבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע וַּיִ   4

 מו,א)
 וְֶאת יְהּוָדה ָׁשַלח ְלָפנָיו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפנָיו ּגְֹׁשנָה וַּיָבֹאּו ַאְרָצה ּגֶֹׁשן: (בראשית מו,כח)  5
שעשה שם יצחק מזבח בבאר שבע כשנגלה לו הק' כמה שכת'  -לאלקי אביו יצחק   6

תולדות יצחק ועשה גם הוא שם זבחים כמו שעשה אביו: (רשב"ם בפרשת אלה 
  בראשית מו,א)

 Why does he only do  5.(ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפנָיו ּגְֹׁשנָה
this later on and not at the beginning of his 
journey?  It would of course take Yehuda less time 
to make the trip, but he would still need sufficient 
time to make any preparations that Yaakov had in 
mind or envisioned at their destination and so it 
seems strange that Yaakov procrastinates and 
only engages Yehuda to journey ahead to make 
these essential arrangements as an afterthought. 
 
The Rashbam, in trying to address all these 
questions in one fell swoop, suggests that Yaakov 
chose to bring sacrifices in Be’er Sheva because 
that is where his father had done the same exact 
thing.6  In Parshat Toldot, after the incident with 
the wells, Yitzchak travels to Be’er Sheva where 
he has a divine revelation in which God makes a 
commitment to Yitzchak that is similar to that 
which God will say to Yaakov.  “I am the God of 
Avraham your father, have no fear for I am with 
you, I will bless you and increase your offspring 
for the sake of Avraham my servant.”7  Yaakov 
mimics his father Yitzchak’s behavior upon 
reaching that same location.  The Radak 
enhances the Rashbam’s explanation by adding 
that Yaakov was seeking permission from God to 
leave Eretz Cana’an for Egypt which had been 
previously denied to his father Yitzchak.8  He 
offers the sacrifices in Be’er Sheva, near the 
southernmost point of Eretz Cana’an,9 in order to 
facilitate a prophetic spirit that would indicate 
God’s position with regards to his journey.10 
 
Rashi, addressing the peculiarity of the verse only 
mentioning Yaakov’s father Yitzchak, views this 
oddity as being instructive in nature.  “There is an 
imperative to honor one’s father more than their 
grandfather, therefore the sacrifices are 
associated with Yaakov’s father Yitzchak and not 
his grandfather Avraham.”11  The Ramban is 
skeptical of this explanation because Yaakov on 
numerous occasions mentions both Yitzchak and 
Avraham in the context of praying to God or 

ם ָא  7 י ַאְבָרָה֣ י ֱאֹלֵק֖ אֶמר ָאנִֹכ֕ ֹ֕ יְָלה ַה֔הּוא וַּי יו יְקֹוָ֙ק ַּבַּל֣ א ֵאָל֤ ַבע: וַּיֵָר֨ ר ָׁשֽ ם ְּבֵא֥ ַעל ִמָּׁש֖ יָך ַאל־וַַּי֥ ִב֑
יָך֙  ִכי ּוֵבַֽרְכִּת֙ ֹ֔ ַח  ִּתיָר֙א ִּכֽי־ִאְּתָ֣ך ָאנ ם ִמְזֵּב֗ ֶבן ָׁש֣ י: וִַּי֧ ם ַעְבִּדֽ י ֶאֽת־ַזְרֲעָ֔ך ַּבֲע֖בּור ַאְבָרָה֥ וְִהְרֵּביִת֣

ק ְּבֵאֽר: ם ַעְבֵדי־יְִצָח֖ ם ָאֳה֑לֹו וַּיְִכרּו־ָׁש֥ ק וַּיֶט־ָׁש֖ ָ֔ ם יְקֹו   כה)-(בראשית כו,כג וַּיְִקָר֙א ְּבֵׁש֣
ב הָ   8 ֶרץ ִמְּלַב֙ד ָהָרָע֣ י ָרָע֙ב ָּבָא֔ ֶלְך וַיְִה֤ ק ֶאל־ֲאִביֶמ֥ ֶלְך יְִצָח֛ ם וֵַּי֧ י ַאְבָרָה֑ ה ִּביֵמ֣ ר ָהָי֖ ִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥

 ֹ ר א ֶרץ ֲאֶׁש֖ ן ָּבָא֔ ֹ֣ יְָמה ְׁשכ ד ִמְצָר֑ אֶמר ַאל־ֵּתֵר֣ ֹ֖ ק וַּי ָ֔ א ֵאָלי֙ו יְקֹו ָרה: וַּיֵָר֤ ים ְּגָרֽ ֶלְך־ְּפִלְׁשִּת֖ ר ֶמֽ ַמ֥
 ב)-ֵאֶלֽיָך: (בראשית כו,א

ֶלְך אֶ   9 אֶמר ַהֶּמ֜ ֹ֨ י יְִׂשָרֵאל֙ ִמָּד֙ן וַּי א ְּבָכל־ ִׁשְבֵט֤ יִל ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו ֽׁשּוט־נָ֞ ב׀ ַׂשר־ַהַח֣ רוְַעד־ל־יֹוָא֣  ְּבֵא֣
ַבע ר ָהָעֽם:ּוִפְק֖דּו  ֶׁש֔ ת ִמְסַּפ֥ י ֵא֖ ַדְעִּת֔ ם וְָי֣  )בשמואל ב כד,( ֶאת־ָהָע֑

לפי שהיה לבו נוקפו על מה שאמר הקב"ה ליצחק אביו: אל תרד  –לאלקי אביו יצחק  10
מצרימה (בראשית כו,ב), והיה ירא שמא יקשה בעיניו כי הולך הוא, עשה הזבחים 
לאלקי אביו יצחק. כלומר: על הדבר שאמר הקב"ה {ליצחק}, שיתרצה לו לילך לראות 

אמר כן לפי שיצחק אביו  -לאלקי אביו יצחק  \\את יוסף. (ר"י בכור שור בראשית מו,א) 
היה רצונו לרדת מצרים מפני הרעב ואמר לו הקל אל תרד מצרימה וזבח זבחים בבאר 
שבע שהוא בקצה ארץ כנען, וקודם שיצא מן הארץ רצה לדעת רצון הקל אם ימנענו 

שית כאשר מנע אביו יצחק או לא, וזבח זבחים כדי שתבא אליו רוח נבואה (רד"ק ברא
 מו,א)

חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא  -לאלקי אביו יצחק  11
  באברהם: (רש"י בראשית מו,א)
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bestowing a blessing.12  In addition, God identifies 
Himself to Yaakov as being the God of both 
Avraham and Yitzchak.13  Lastly, the verse could 
have just utilized the generic “God of his 
forefathers ( י אבותיוקאל )” or simply “God” without 
any identifier.14  He then offers an alternate more 
Kabbalistic explanation, based on the Breishit 
Rabba.  Sacrifices in general, and Sh’lamim in 
particular,15 are associated with God’s attribute of 
mercy.16  Yaakov realized that his descent to 
Egypt would mark the beginning of the exile and 
he therefore offers numerous sacrifices to the 
God of his father Yitzchak, who represents the 
character trait of strict justice (גבורה).17  The 
Gemara in Zevachim states that Bnei Noach did 
not offer Korbanot Sh’lamim and that is why we 
find that our forefathers only offer burnt-offerings 
 in Sefer Breishit.  In this instance, Yaakov (עולות)
takes the unusual step of offering Zevachim, 
which are generally synonymous with Shelamim 
– peace-offerings, in order to “soften” ( מדת הדין
 the difficult situation and exile they were (רפה
about to enter (מדת הדין - גלות).18  The Ramban 
sees the Korbanot Sh’lamim as reinforcing that 
                                                 

י ׁ֧שּוב ְלַאְרְצָ֛ך ּוְלמֹולַ  12 ר ֵאַל֗ ק ָהאֵֹמ֣ ָ֞ ק יְקֹו י יְִצָח֑ י ָאִב֣ ם וֵאֹלֵק֖ י ַאְבָרָה֔ ְדְּתָ֖ך וַּיֹאֶמ֘ר יֲַעקֹ֒ב ֱאֹלֵק֙י ָאִב֣
יָבה ִעָּמְֽך: (בראשית לב,י) וְֵאי י  \\ִט֥ ים ֲאֶׁש֩ר ִהְתַהְּל֨כּו ֲאבַֹת֤ ר ָהֱֽאֹלִק֡ ף וַּיֹאַמ֑ ֶרְך ֶאת־יֹוֵס֖ וַיְָב֥

י ַעד־ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה: (בראשית מח,טו) י ֵמעֹוִד֖ ה אִֹת֔ ק ָהֱֽאֹלִקי֙ם ָהרֶֹע֣ ם וְיְִצָח֔  ְלָפנָי֙ו ַאְבָרָה֣
13  ַ ּיֹאַמר ֲאנִי יְקֹוָק ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ָאִביָך וֵאֹלֵקי יְִצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה וְִהּנֵה יְקֹוָק נִָּצב ָעָליו ו

  ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתנֶּנָה ּוְלַזְרֶעָך: (בראשית כח,יג)
חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו, לפיכך תלה  -ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק  14

ואיננו מספיק, שהראוי לומר לאלקי אבותיו בלי שייחד  ביצחק ולא באברהם, לשון רש"י.
אדם, כמו שאמר האלקים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק (להלן מח טו), 
ובתפלתו אמר אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק (לעיל לב י), או יאמר ויזבח זבחים 

בו יותר:...  לה' כמו שאומר באברהם (לעיל יב ז) ויבן מזבח לה'. ומה צורך לפרש
 (רמב"ן בראשית מו,א)

הטעם בעולה שיהיה זכר, ובשלמים  -ואם זבח שלמים קרבנו וגו'. אם זכר אם נקבה  15
, ובחטאת שתהיה נקבה, דבר ברור הוא כי העולה כשמה, שיהיו אם זכר אם נקבה

והשלמים מלשון וכל חפצי ישלים (ישעיה מד כח), אבנים שלימות (דברים כז ו). 
והחטאת לכפר פניו במנחה ההולכת לפניו. וכבר כתבתי זה (בראשית מו א):... (רמב"ן 

  ויקרא ג,א)
...ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים  16

מוך ידיו עליו כנגד במחשבה ובדבור ובמעשה, צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן, יס
המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה 
והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על 
המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו 

מו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר ובנפשו, וראוי לו שישפך ד
הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי 
אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא 

דה: ועל ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אג
דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם, תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי (פנחס קמג) 
ובסוף מנחות (קי א), אמר שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות שלא נאמר 
בהם לא קל ולא אלקיך ולא אלקים ולא שקי ולא צבקות אלא יו"ד ה"א שם המיוחד, 

לחלוק. ושמא תאמר לאכילה הוא צריך, תלמוד לומר שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין 
אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה (תהלים נ יב), לא אמרתי לכם זבחו אלא 

  כדי שיאמר ויעשה רצוני:... (רמב"ן ויקרא א,ח)
אבל הפסוק הזה יש בו סוד יגלו לנו אותו שם בבראשית רבה (צד ה), כי כאשר בא ... 17

יעקב לרדת מצרים ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו, ופחד ממנו וזבח זבחים רבים 
לפחד אביו יצחק שלא תהא מדת הדין מתוחה כנגדו. ועשה זה בבאר שבע שהוא בית 

ה לאבותיו, ומשם נטל רשות בלכתו לחרן. ואמר הכתוב זבחים, להודיע שלא היו תפל
עולות כאבותיו, כי אברהם עולות הקריב. ורבותינו אמרו (זבחים קטז א) לא הקריבו 
בני נח שלמים, עולות הקריבו, ובנח כתוב מפורש (לעיל ח כ) ויעל עולות במזבח, אבל 

ם אליו כל המדות, כמו שדרשו (תורת כהנים יעקב מפני פחד ה' הקריב שלמים להשלי
ויקרא טז א) שלמים שמטילין שלום בעולם. והנה היתה תחלת כונתו במדת הגבורה 
שהיא הקרובה אליו, וזהו הטעם שהזכירו בבראשית רבה (צד ה) שחייב אדם בכבוד 
אביו יותר מכבוד זקנו, והוא הטעם שאמרו שם בלשון אחר בתחילה שואלין בשלום 

יד ואחר כך שואלין בכבוד הרב: וראיתי במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה (ספר התלמ
הבהיר קלה) בלשון הזה וישבע יעקב בפחד אביו יצחק (לעיל לא נג), וכי יש אדם 
שנשבע כך באמונת פחד אביו, אלא עדיין לא נתן ליעקב כח ונשבע בכח שנתן לאביו, 

הו הוא דכתיב ביה (מ"א יח לח) ותפול שנאמר וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, ומאי ני
אש ה' ותאכל את העולה, וכתיב (דברים ד כד) כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא וגו'. עד 
כאן במדרש. ומדבריהם נלמוד שמפני כן לא אמר ויזבח זבחים לה', לפי שעתה כבר 

the entire experience of Yaakov’s descent to 
Egypt and the associated revelation were filled 
with trepidation, apprehension, tension and fear. 
 
In general, Zevachim or Korbanot Sh’lamim are 
associated with a festive and celebratory event19 
and are more likely to be connected with 
thanksgiving – the Korban Toda, thanksgiving 
offering, is a subset of Sh’lamim.  That is why a 
mourner does not offer a Korban Sh’lamim.20  Rav 
Hirsch goes one step further defining it as a 
jubilant familial feast that derives from happiness 
and recognition that God’s presence is manifest 
and elevates the mundane.21  The Ramban sees 
the utilization of such a Korban as a premeditated 
effort to stave off (sweeten, bring peace to – 
 the upcoming difficulties rather (להמתיק ולהשלים
than simply an expression of thanksgiving likely 
due to the somewhat dire content of the revelation 
that follows.  On the other hand, a number of the 
commentaries take a much simpler view that 
Yaakov offered Zevachim or Sh’lamim as an 
expression of gratitude to God22 for the return of 

זכה יעקב בחלקו, שנאמר (מיכה ז כ) תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת 
נו מימי קדם, והוצרך לפרש עתה. והנה בזכות הקרבנות נראה אליו אלקי יצחק לאבותי

אביו במראות הלילה במדת הדין רפה, זהו שאמר אלקים במראות הלילה, והוא מה 
שאמר אנכי הקל אלקי אביך, כי הוא הקל בית אל אשר אמר לו בחרן אנכי הקל בית 

ביך, הוא השם והיא המדה, אל אשר משחת שם מצבה (לעיל לא יג), והוא אלקי א
והבטיחו שלא יירא במצרים כי יזכה בדינו ויגאל אחר הענוי, וזהו טעם ואנכי אעלך גם 

  עלה:... (רמב"ן בראשית מו,א)
הגלות מתחיל עתה בזרעו והיה והקרבנות שהקריב היו שלמים, כי מפני שראה ... 18

מתפחד מזה, וע"כ הוצרך להקריב הקרבן הזה לפחד יצחק, והיו שלמים כדי להשלים 
אליו המדות, וכיון שהקריב קרבנותיו אל הכונה הזאת אז נראה לו פחד יצחק במדת 
הדין רפה, לבאר כי אף על פי שיגלו שם בניו לא יכלו בגלותם, וע"כ אמר אלקים 

, כלומר מדת הגבורה ובמדת הדין רפה, והוא שבשרהו בגאולה אחר במראות הלילה
 השעבוד והענוי. (רבינו בחיי בראשית מו,א)

ל ֶלֱאָכל־ֶל֛  19 י יְִׂשָרֵא֗ ל׀ ִזְקֵנ֣ ֹ֣ ן וְכ ֹ֜ א ַאֲהר ֹ֨ ים וַּיָב ים ֵלֽאֹלִה֑ ה ּוְזָבִח֖ ה עָֹל֥ ן מֶֹׁש֛ ח יְִת֨רֹו חֵֹת֥ ֶחם ִעם־וַּיִַּק֞
ה ִלְפֵנ֥י ן מֶֹׁש֖ ים: (שמות יח,יב) חֵֹת֥ ָּבָהר וַּיְִקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל  ֶזַבחוַּיְִזַּבח יֲַעקֹב  \\ ָהֱאֹלִקֽ

ל וַַּיֲֽע֖לּו  \\ָלֶחם וַּיֹאְכלּו ֶלֶחם וַּיִָלינּו ָּבָהר: (בראשית לא,נד)  י יְִׂשָרֵא֔ ח ֶאֽת־נֲַעֵר֙י ְּבֵנ֣ וַּיְִׁשַל֗
ים ים ְׁשָלִמ֛ ים: (שמות כד,ה)  עֹֹ֑לת ַוּֽיְִזְּב֞חּו ְזָבִח֧ ק ָּפִרֽ ת וַּיֲַע֣לּו עֹֹ֔לת  \\ַליקָֹו֖ ָּמֳחָר֔ ימּ֙ו ִמֽ וַּיְַׁשִּכ֙

מּו ְלַצֵחֽק: (שמות לב,ו)  ל וְָׁש֔תֹו וַּיָֻק֖ ֹ֣ ֱאכ ֶׁשב ָהָע֙ם ֶלֽ ים וֵַּי֤ ׁשּו ְׁשָלִמ֑ ידּו׀ ֶאת־ \\וַּיִַּג֖ ם הֹוִר֣ וְַהְלוִּיִ֞
ז ֲאׁשֶ  ק וְֶאת־ָהַאְרַּג֤ ָ֗ י ֵבֽית־ֲא֣רֹון יְקֹו ה וְַאנְֵׁש֣ ֶבן ַהְּגדֹוָל֑ מּו ֶאל־ָהֶא֣ ב וַּיִָׂש֖ י־ָזָה֔ ר־ִאּתֹ֙ו ֲאֶׁשר־ּ֣בֹו ְכֵלֽ

יקָֹוֽק: (שמואל א ו,טו)  ים ַּבּ֥יֹום ַה֖הּוא ַלֽ ֶמׁש ֶהֱע֨לּו עֹ֜לֹות ַוּֽיְִזְּב֧חּו ְזָבִח֛ ם  \\ֶׁש֗ וַּיְֵל֨כּו ָכל־ָהָע֜
ם ֶאת־ׁשָ  ל וַּיְַמִלכּ֩ו ָׁש֨ ים ִלְפֵנ֣י יְקָֹו֑ק ַהִּגְלָּג֗ ים ְׁשָלִמ֖ ם ְזָבִח֥ ל וַּיְִזְּבחּו־ָׁש֛ י יְקֹוָ֙ק ַּבִּגְלָּג֔ ֜אּול ִלְפֵנ֤

ד: (שמואל א יא,טו)  ֹֽ ל ַעד־ְמא י יְִׂשָרֵא֖ ם ָׁש֛אּול וְָכל־ַאנְֵׁש֥ ח ָׁש֥   ועוד הרבה  \\וַּיְִׂשַמ֨
ן שהוא שלם, ולא בזמ -אבל אינו משלח קרבנותיו, דתניא, רבי שמעון אומר: שלמים  20

 בזמן שהוא אונן. (מועד קטן טו:)
הם נסעו דרומה והגיעו לעיר הקרובה לגבול; הם באו לבאר שבע, המקודשת על ידי ... 21

. אין אנחנו מוצאים במקום אחר, שאבותינו זבחו זבחיםזכרון האבות. שם הוא זבח 
מסרות הגמורה העלו רק עולות. "עולה" מביעה את ההת -ככל בני נח  -זבחים. הם 

לה'; ואילו "זבח" הוא, לאמיתו של דבר, רק סעודה משפחתית הנאכלת לבעלים; היא 
מקדשת את נוה המשפחה, את בית המשפחה ואת שולחנה, והופכת אותם למקדש 
ולמזבח. "זבחים", הקרויים בדרך כלל "שלמים", מביעים את הרעיון הנעלה יותר, שה' 

מחת ההכרה, "כי אלקים בדור צדיק" (תהלים יד, בא אלינו; מקריבים אותם מתוך ש
שם שכינה  -ה): במקום שמשפחה נאמנה לה', והיא יודעת, שהיא נשואה על ידי ה', 
ל, הוא קרבן קשורה. משום כך זבח השלמים, "קרבן השלום" של המשפחה הברוכה ל

ת. יהודי מובהק. רעיון ההתבטלות וההתמסרות לה' נצנץ בלב גם מחוץ לתחום היהדו
כנגד זה החדרת הקדושה לחיים השיגרתיים, האפשרות "לאכול ולשתות ולחזות את 

ים" (השוה שמות כד, יא), הרעיון, שכל חדרי משפחתנו הם מקדשים, קהאל
החדרה רוחנית זו של  -ושולחנותינו מזבחות, שבנינו ובנותינו הם כוהנים וכוהנות, 

ישראל לא העלה  -היהדות. יעקב  החיים הפרטיים השיגרתיים היא תרומה מיוחדת של
עולות, אלא זבח זבחים; שכן היתה זו הפעם הראשונה, שיעקב היה מאושר 
במשפחתו, ולבו שמח ו"שלם". בהכרה זו וברגש זה הוא זבח לה' "זבח משפחה"; 

לאלקי אביו יצחק, לא לאלקים דרך כלל... (רש"ר הירש  -וברגש זה הקריב את קרבנו 
  בראשית מו,א)

בו סוד כי קרבנות אלה לתודה לאלקי אביו דוגמת זבח  –מרו לאלקי אביו יצחק ומא 22
תודה ולאמונתו ע"ה כי רפואת שברו בזכות אביו יצחק לא שהיה הוא עצמו ראוי לכך 
כדרך ענותנותו במאמרו קטנתי וקיצר (להזכיר) יצחק בלתי אברהם לפי שהוא הקרוב 

י יצחק ואלקי יעקב. (ר' אברהם בן אליו יותר; והוא אלוק אחד אלקי אברהם אלק
  הרמב"ם בראשית מו,א)
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his prophetic spirit,23 the incredible news that 
Yosef was still alive24 and the reunification of his 
family.25 
 
God appears to Yaakov in a “night vision ( ְּבַמְראֹת
 and after the recitals God tells Yaakov “not ”(ַהַּליְָלה
to be fearful of descending to Mitzrayim ( ַאל ִּתיָרא
 Why was God assuaging Yaakov  ”.(ֵמְרָדה ִמְצַריְָמה
if the verses never indicate that Yaakov was 
fearful?  Moreover, it seems that Yaakov was in 
fine spirits ( יֲַעקֹב ֲאִביֶהםוְַּתִחי רּוַח  ) and moments ago 
was offering Sh’lamim as an expression of his 
state of bliss and gratitude.  The Chizkuni 
declares that one only tries to soothe a person 
with the words “do not be fearful” when that 
individual is experiencing dread and 
consternation.26  His assumption is also 
reinforced by the fact that the revelation was a 
“night vision” whose imagery implies darkness, 
fear and gloom.27  This supposition makes sense 
according to those that suggested that Yaakov’s 
offering of the Zevachim were either to seek 
permission to leave the land or as a way to 
somewhat mitigate the upcoming dark days of 
exile.  For the commentaries who saw the 
Zevachim as expressions of happiness, the 
interaction and placation seems wholly 
incongruous and unnecessary. 
 
A person experiences fear when they are 
anticipating encountering something dire.  Many 
times, it is also precipitated by that which involves 
encountering the unknown as well as facing 
uncertainty regarding upcoming circumstances or 
the ramifications of what will occur or that which 
has already transpired.  This is especially so when 
the apprehension stems from something 
unexpected.  The Torah describes Yitzchak’s 
reaction to the surprising and sudden realization 
that the individual that he blessed thinking they 
were Eisav was actually someone else as 
“Yitzchak was seized by a great trepidation… 

                                                 
ויזבח... לאלקי אביו יצחק. ...ודע דאמרו: אבל, כל שבעה אינו משלח קרבנותיו, דכתיב  23

בזמן שהוא שלם (מ"ק טו, ב). ולכן בשעה שפירש ממנו יוסף, והתאבל עליו  -"שלמים" 
קריב קרבנות. אולם כשידע יעקב כל הימים, והיה חסר, שפרשה ממנו שכינה, לא ה

מה, כז), ותרגומו רוח נבואה, לא היה חסר  -שיוסף חי, "ותחי רוח (יעקב אביהם" 
שכל אשר לו בכוחות נפשו היו שלמים  -משלימותו. לכן אמר "ויסע יעקב וכל אשר לו" 

  אתו, לכן נסע "בארה שבע ויזבח זבחים"... (משך חכמה בראשית מו,א)
דייק הכתוב "זבחים" שהמה שלמים, מסוגלין להיות  –אביו יצחק י קויזבח זבחים לאל 24

לרצון לפרנסה, כמו שכתבתי בספר ויקרא (כג,יח). ודייק עוד "לאלקי אביו יצחק" שהוא 
היה מושגח ביחוד לפרנסה, כמו שכתבתי לעיל (כח,יג) ובספר שמות (ג,ו. ג,טו), שעל 

עוד הא דכתיב "לאלקי" ובאמת זה מורה משמעות "אלקי יצחק". ובזה מתיישב שפיר 
לא כתיב בקרבנות אלא "לה'" כדאיתא שלהי מסכת מנחות (קי,א). אלא כאן הפירוש 

לתכלית הענין של "אלקי יצחק". וכיוצא בזה נתבאר בפרשת יתרו (שמות יח,יב)  —
"ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלקים", יע"ש. אמנם עד כה לא עשה כן באשר 

וסף, ואי אפשר להקריב שלמים בזמן שהוא חסר כידוע, אבל עתה כי היה אבל על י
שב רוחו, עלה בדעתו להפיק רצון מה' בזה האופן ולהיות בארץ ישראל. (נצי"ב 

  בראשית מו,א)
ויסע ישראל, ורוחו טובה עליו. היתה זו נקודת השיא והזוהר של חייו, שנתנסו רבות  25

ישראל  -הוא וכל אשר לו... יעקב  -כישראל בייסורים ובמאבקים מרים. עתה הוא נסע 
לא העלה עולות, אלא זבח זבחים; שכן היתה זו הפעם הראשונה, שיעקב היה מאושר 

ה ַעד־ְמאֹד֒ ...) ק ֲחָרָד֘ה ְּגדָֹל֣ ד יְִצָח֣  Similarly, the  28”.(וַּיֱֶחַר֨
Torah describes Avraham’s state at Brit Ben 
HaB’Tarim (ברית בין הבתרים) as “a great dark 
dread descended upon him (  וְִהּנֵה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה
 It could be that it was the   29”.(נֶֹפֶלת ָעָליו
experience of the revelation that was affecting 
Avraham’s comportment, but Avraham had 
spoken to God on numerous occasions without a 
similar impact on his demeanor.  The fear is likely 
associated with the dark nature of part of the 
covenant that God was about to enter into with 
Avraham ( יָדַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר יְִהיֶה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם
 coupled with the (וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה
fact that it was a surprise to Avraham.  Until now, 
God had promised Avraham that his descendants 
would become a great and populous nation who 
would be a blessing onto all the other nations.  
Avraham in good faith probably believed that the 
fulfillment of this promise would at least begin to 
come to fruition in his lifetime and that he would 
witness in part the realization of the numerous 
commitments that God had made to him.  Brit Ben 
HaB’Tarim brings the shocking revelation that all 
of God’s promises and commitments are for the 
very long term, four hundred years in the future, 
after a tormenting enslavement, and that is why 
Avraham finds himself in a state of dread.  After 
Avraham’s battle with the four kings, God exhorts 
Avraham “not to be fearful (ם א ַאְבָר֗   30”.(ַאל־ִּתיָר֣
Once again here, Avraham’s fear is likely 
precipitated by the fact that events seem to 
playing out very differently than Avraham 
anticipated based on God’s promises at the 
beginning of Lech L’Cha and after his separation 
from Lot.  Avraham has experienced a famine, 
difficulties in Egypt, discord with his nephew and 
a war with an invading army none of which seems 
to be consistent with God’s commitments to him.  
He expresses his misgivings when he tells God 
that without an offspring (one of God’s promises) 
none of this is meaningful. 
 

במשפחתו, ולבו שמח ו"שלם". בהכרה זו וברגש זה הוא זבח לה' "זבח משפחה"; 
לאלקי אביו יצחק, לא לאלקים דרך כלל. (רש"ר הירש  -וברגש זה הקריב את קרבנו 

  אשית מו,א)בר
...אל תירא מרדה מצרימה אין אומרים אל תירא אלא למי שהוא מתיירא לפי שהיה  26

יעקב מתיירא ואומר עכשיו שאני יורד למצרים קרבו הימים שנאמר לזקני גזירת שעבוד 
ועינוי על זרעי בארץ לא להם אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תירא מרדה מצרימה אם 

טיחך אם קרבו ימי שעבוד ועינוי גם קרבה הברכה לאביך הזהרתי באתי לך להב
שברכתי את זקנך ואעשך לגוי גדול. היינו כי לגוי גדול אשימך שם. (חזקוני בראשית 

 מו,ג)
ה' אמר: אל תירא מרדה מצרימה. אך הן לבו של יעקב היה טוב עליו. ומכאן, שהיה  27

ומשום כך היתה נפשו דבר, שקדם לפנייה זו, שהעכיר את רוחו ומילא את לבו דאגה; 
זקוקה להרגעה. דבר זה כלול בפסוק ב. ההתגלות עצמה קרויה "מראות הלילה", והרי 

 ד)-רמז לאימת השעה... (רש"ר הירש בראשית ב,ב
י וָאֹכַ֥  28 ֵבא ִל֜ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָּצֽד־ַציִ֩ד וַּיָ֨ אֶמר ִמֽ ֹ֡ ה ַעד־ְמאֹ֒ד וַּי ק ֲחָרָד֘ה ְּגדָֹל֣ ד יְִצָח֣ ל וַּיֱֶחַר֨ ֹ֛ ל ִמּכ

הּו ַּגם־ָּב֖רּוְך יְִהֶיֽה: (בראשית כז,לג) ֶרם ָּת֖בֹוא וֲָאָבֲרֵכ֑   ְּבֶט֥
וַיְִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא וְַתְרֵּדָמה נְָפָלה ַעל ַאְבָרם וְִהּנֵה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה נֶֹפֶלת ָעָליו:  29

 (בראשית טו,יב)
30  ְ ה ְדַבר־י ֶּלה ָהָי֤ ים ָהֵא֗ ר׀ ַהְּדָבִר֣ ן ַאַח֣ ם ָאנִֹכ֙י ָמֵג֣ א ַאְבָר֗ ר ַאל־ִּתיָר֣ ֹ֑ ה ֵלאמ ם ַּבַּֽמֲחֶז֖ קֹוָ֙ק ֶאל־ַאְבָר֔

ד: (בראשית טו,א) ֹֽ ה ְמא ְך ְׂשָכְרָ֖ך ַהְרֵּב֥  ָל֔
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Upon Yaakov’s return to Eretz Cana’an from 
Charan, he sends out messengers to 
preemptively placate Eisav.  When those 
emissaries return with word that Eisav is coming 
to greet him with four hundred men, Yaakov is 
struck by fear (ד ֹ֖ ב ְמא ֹ֛ א יֲַעק  ,Again here  31.(וַּיִיָר֧
Yaakov’s expectations are that the long time 
elapsed and the largesse that Yaakov has shown 
to Eisav will result in an amicable reconciliation.  
Instead, he is faced with the news that his brother 
is approaching in a belligerent fashion.  This 
unexpected turn of events leaves Yaakov in a 
state of fear. 
 
When Yaakov departed from Be’er Sheva the first 
time on his way to Charan to escape his brother’s 
wrath, Yaakov has a dream at night in which he 
experiences a divine revelation.  The 
communication from God ends with Yaakov 
awakening from his sleep and being fearful ( וַּיִיָרא
 As Yaakov himself  32.(וַּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה
indicates, the fear is sparked by his sudden 
realization that unbeknownst to him he is found in 
an awesome and holy place.  This is despite the 
fact that Yaakov had received the great news that 
God would personally accompany him and 
protect him on his journey and committed to be by 
his side until he returned him home.33  The reason 
likely is because that disclosure is bittersweet.  
Yaakov is on the lam at his mother’s urging to 
escape his brother’s wrath.  His mother instructs 
him to reside by her brother Lavan for a short time 
 until Eisav’s anger dissipates and he (יִָמים ֲאָחִדים)
forgets what Yaakov had done to him at which 
time Rivka will send for Yaakov’s return.34  Rivka’s 
guidance implied that Yaakov’s exile would be 
short-lived.  God’s promise to Yaakov, while 
reassuring, seems to point to a very different 
expectation of what Yaakov is about to 
experience; a protracted displacement that will 
require God’s protection, accompaniment and 
help to return home. 
 
In this week’s Parsha, Yaakov once again returns 
to Be’er Sheva while departing from Eretz 

                                                 
אְתָ֔ך וְַאְרּבַ  31 ְך ִלְקָרֽ ו וְַג֙ם הֵֹל֣ יָ֙ך ֶאל־ֵעָׂש֔ אנּו ֶאל־ָאִח֙ ר ָּב֤ ֹ֑ ב ֵלאמ ֹ֖ ל־יֲַעק ים ֶאֽ בּ֙ו ַהַּמְלָאִכ֔ ע־וַּיָֻׁש֙

אן וְֶאת־ ֹ֧ ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו וְֶאת־ַהּצ ַחץ ֶאת־ָהָע֣ ֶצר ֑לֹו וַּיַ֜ ד וֵַּי֣ ֹ֖ ב ְמא ֹ֛ א יֲַעק יׁש ִעּֽמֹו: וַּיִיָר֧ ֵמ֥אֹות ִא֖
י ַמֲחנֹֽות: (בראשית לב,ז ים ִלְׁשֵנ֥ ר וְַהְּגַמִּל֖  ח)-ַהָּבָק֛

ֵּבית ֱאֹלִקים וְֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמיִם: (בראשית  וַּיִיָרא וַּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם 32
  כח,יז)

וְִהּנֵה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך וֲַהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי ֹלא ֶאֱעָזְבָך  33
 ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך: (בראשית כח,טו)

וַּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבנָּה ַהָּגדֹל וִַּתְׁשַלח וִַּתְקָרא ְליֲַעקֹב ְּבנָּה ַהָּקָטן וַּתֹאֶמר ֵאָליו  34
ִהּנֵה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתנֵַחם ְלָך ְלָהְרֶגָך: וְַעָּתה ְבנִי ְׁשַמע ְּבקִֹלי וְקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי 

יָך ִמְּמָ֗ך ָחָרנָה: וְיַָׁשבְ  ָּת ִעּמֹו יִָמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך: ַעד־ׁ֨שּוב ַאף־ָאִח֜
ם ֥יֹום ֶאָחֽד: ל ַּגם־ְׁשנֵיֶכ֖ ה ֶאְׁשַּכ֛ ם ָלָמ֥ יָך ִמָּׁש֑ י ּוְלַקְחִּת֣ יָת ּ֔לֹו וְָׁשַלְחִּת֖ ת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣  וְָׁשַכ֙ח ֵא֣

  מה)-(בראשית כז,מב
 ִעְּמָך ִמְצַריְָמה וְָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה וְיֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ַעל ֵעינֶיָך: (בראשית מו,ד)ָאנִֹכי ֵאֵרד  35
תחלה לא הסכים לעקור דירתו מא"י למצרים ולא רצה רק לראות את יוסף  –ויסע  36

ולשוב, כמ"ש אלכה ואראנו ולא יותר, וע"כ לא נסע בעגלות, שהעגלות נשלחו לו ע"מ 

Cana’an.  Similar to his previous occurrence, 
Yaakov experiences a divine revelation at night.  
As noted above, Yaakov is told “not to be fearful 
of descending to Egypt” which indicates that 
Yaakov is suddenly faced with a new reality that 
makes him fearful.26  God makes a commitment 
to him that is eerily similar to that which He had 
promised to Yaakov upon his departure to 
Charan.  God promises that He will make Yaakov 
into a great nation and that “I Myself will go down 
with you to Egypt, and I Myself will also bring you 
back (ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַריְָמה וְָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה).”35  
Yaakov, akin to last time, is suddenly faced with a 
reality that is very different than that which he had 
expected.  He thinks that he is going for a short 
visit to see Yosef and then he will return home to 
live out his days autonomously in his homeland.36  
As the author of the Haggada indicates, “Yaakov 
did not descend to Egypt in order to sojourn there, 
but rather to only remain there temporarily.”37  
God’s promise makes it clear that Yaakov’s 
assumption is incorrect and similar to Charan (20 
years) he will be in Egypt for a long time (17 years) 
living under the rule of his Egyptian benefactors 
and his son Yosef.  This realization is what makes 
Yaakov fearful and also precipitates his sending 
Yehuda ahead.  When Yaakov left Eretz Cana’an, 
there was no need to send Yehuda because they 
were only going to be in Egypt for a short while.  
After the revelation in Be’er Sheva, Yaakov is now 
aware of the fact that he will be living in Mitzrayim 
for an extended period of time and that he now 
needs to prepare for that eventuality by sending 
Yehuda ahead to pave the way for their settling in 
their new “home.” 
 
This understanding of the narrative is reinforced 
by the Torah’s utilization of Yaakov’s different 
names.  The Ramban points out that it is strange 
that after God had changed Yaakov’s name to 
Yisrael that in the revelation in Be’er Sheva, God 
speaks to Yisrael (וַּיֹאֶמר ֱאֹלִקים ְליְִׂשָרֵאל), but refers 
to him by his former name Yaakov ( וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב
 In explaining this phenomenon, the  38.(יֲַעקֹב
Radak suggests that the spirit of prophecy had 

ישב שם בקביעות, לא אם נוסע לשם לפי שעה, ויבא בארה שבע ויזבח שיסע להתי
זבחים לאלהי אביו יצחק, שיצחק בנה שם מזבח והלך לזבוח שם, ובאשר ה' הזהיר 
ליצחק בל ירד מצרימה, הזכיר שלכן היה דעת יעקב בל ישאר במצרים בקביעות. 

  (מלבי"ם בראשית מו,א)
ד יֲַעקֹב ָאִבינּו ְלִהְשַּתֵּקַע ְּבִמְצַריִם ֶאָּלא ָלגּור ָשם, ֶשּנֱֶאַמר: ְמַלֵּמד ֶשֹלא יָרַ  -וַּיָָגר ָשם  37

וַּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרעֹה, ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶשר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב 
 ֹ  ֶשן (הגדה של פסח)ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען. וְַעָּתה יְֵשבּו נָא ֲעָבֶדיָך ְּבֶאֶרץ ּג

אחר שאמר לו השם לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה  -ויאמר יעקב יעקב  38
שמך, היה ראוי שיקראנו בשם הנכבד ההוא. וכן הוא נזכר בפרשה הזאת שלשה 
פעמים, אבל קראו יעקב לרמוז כי עתה לא ישור עם אלהים ועם אנשים ויוכל, אבל 

גם עלה, כי מעתה הגלות תתחיל בו. וזה טעם ואלה  יהיה בבית עבדים עד שיעלנו
שמות בנ"י הבאים מצרימה יעקב ובניו, כי בשם בנ"י יבאו שמה, כי יפרו הבנים וירבו 

  ויגדל שמם וכבודם, אבל יעקב הוא עתה ברדתו שם: (רמב"ן בראשית מו,ב)



 פרשת ויגש    בס"ד

www.swdaf.com 5 

been absent from Yaakov for so long that God 
had to ease him back in by gently engaging him 
and calling him twice with his familiar name ( וַּיֹאֶמר
 At the same time, Yaakov’s  39.(יֲַעקֹב יֲַעקֹב
response of Hineni (וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי), “Here I am,”40 is 
an indication of resigned loving acceptance of the 
challenge that God is about to present.41  The 
Ramban, adhering to his view mentioned above, 
explains that the usage of the name Yaakov is an 

indication to Yaakov that he is now facing 
subjugation, the beginning of the exile, and no 
longer will be the exalted Yisrael,42 who strives 
with the divine and with man and prevails ( יָת ִּכֽי־ָׂשִר֧
ים וַּתּוָכֽ ל ים וְִעם־ֲאנִָׁש֖  If one looks carefully  43.(ִעם־ֱאֹלִק֛
at the narrative discussed and focuses on 
Yaakov’s names, one can actually discern and 
sense the transformation that Yaakov undergoes 
and the vacillations in his emotions.

  הבראשית פרק מ
  ֲאִביֶהם: יֲַעקֹבוַּיֲַעלּו ִמִּמְצָריִם וַּיָבֹאּו ֶאֶרץ ְּכנַַען ֶאל  (כה)
  וַּיִַּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי וְִכי הּוא מֵֹׁשל ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָריִם וַּיָָפג ִלּבֹו ִּכי ֹלא ֶהֱאִמין ָלֶהם: (כו)
  ֲאִביֶהם: יֲַעקֹב וְַּתִחי רּוַח וַיְַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם וַּיְַרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת אֹתֹו (כז)
  ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבנִי ָחי ֵאְלָכה וְֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות: יְִׂשָרֵאלוַּיֹאֶמר  (כח)

 
  שית פרק מו ברא
  וְָכל ֲאֶׁשר לֹו וַּיָבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע וַּיְִזַּבח ְזָבִחים ֵלאֹלֵקי ָאִביו יְִצָחק: יְִׂשָרֵאלוַּיִַּסע  (א)
  וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי: יֲַעקֹב יֲַעקֹבְּבַמְראֹת ַהַּליְָלה וַּיֹאֶמר  ְליְִׂשָרֵאלוַּיֹאֶמר ֱאֹלִקים  (ב)
  י ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַריְָמה ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם:קֵ וַּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאֹל (ג)
  ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַריְָמה וְָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה וְיֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ַעל ֵעינֶיָך: (ד)
ֹ וַּיָָקם  (ה) ֲאִביֶהם וְֶאת ַטָּפם וְֶאת נְֵׁשיֶהם ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹו: יֲַעקֹבֶאת  ְבֵני יְִׂשָרֵאלִמְּבֵאר ָׁשַבע וַּיְִׂשאּו  ביֲַעק

  
Yaakov is in a state of despondency that has 
plagued him since the loss of Yosef and he 
refuses to believe the brothers’ report about 
Yosef.  When Yaakov finally realizes that Yosef 
is alive, Yaakov comes back to life.  That new 
found “life”, “holy spirit” and “prophetic spirit” 
brings back the exalted Yisrael.  That exultant 
Yisrael leads and carries his family on their 
journey to Egypt.  When they reach Be’er Sheva, 
that jubilance is expressed through the offering of 
joyous thanksgiving Zevachim or Sh’lamim.  
There God appears to Yisrael, but the revelation 
takes the wind out of his sails with the “fearful 
night vision” and the disappointing news that 
Yisrael will not be ascendant in Egypt, but rather 
initiate the fulfillment of the long exile that was 
predicted in God’s covenant, Brit Ben HaB’Tarim, 
with his grandfather Avraham.  Yaakov very likely 
believed that this unpleasant, but necessary, 
prerequisite had already been fulfilled with his 
harrowing sojourn in Charan (see Parshat 
Vayetze – Breaking the Cycle).  This difficult and 
ominous realization remands Yisrael back to 
being Yaakov and fosters his resigned 
acceptance of this new reality (ִהּנֵנִי).  As opposed 
to when he came to Be’er Sheva, when Yaakov 
departs Be’er Sheva, he needs to be carried (led) 

by his children Bnei Yisrael because of the weight 
of the revelation he had just experienced.  All of 
this is beautifully captured in the verse in Tehillim, 
“And Yisrael came to Egypt, Yaakov dwelled in 
the land of Cham.”44  What actually happens in 
reality to Yaakov in Egypt (ֶאֶרץ ָחם) was very 
different than that which Yisrael expected or 
anticipated on his way to Mitzrayim. 
 
God’s plan does not always match up with our 
anticipations, hopes and aspirations.45  This 
disappointment, especially the shattered 
expectations, are apt to generate fear and anxiety 
within the individual which can be paralyzing and 
debilitating.  Though, when faced with these 
setbacks and disillusionments, we must muster 
resilience and fortitude to face the new reality 
 and always remember God’s promise to (ִהּנֵנִי)
Yaakov that I (God) will personally accompany 
you and protect you on the journey and commit to 
be by your side until you return home (and recover 
your footing).46  I Myself (God) will go down with 
you (to Egypt), and I Myself will also bring you 
back.47 
 
Shabbat Shalom

                                                 
ה קראו כפל לו הקריאה לפי שעמד כמה שנים שלא שרתה עליו רוח נבוא -יעקב יעקב  39

 פעמים כדי שיתבונן כי רוח נבואה היא שקורא לו: (רד"ק בראשית מו,ב)
  וַּיֹאֶמר ֱאֹלִקים ְליְִׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּליְָלה וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב יֲַעקֹב וַּיֹאֶמר ִהּנֵנִי: (בראשית מו,ב) 40
ה ֶאת־ַא 41 ים נִָּס֖ ֱאֹלִק֔ ֶּלה וְָה֣ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדָבִר֣ אֶמר ִהֵּנֽנִי: וַיְִה֗ ֹ֥ ם וַּי יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ֹ֣ ם וַּי ְבָרָה֑

 (בראשית כב,א)
ויאמר אלקים שמביע מסקנה הפוכה:  בועיין בספורנו בראשית מו, \\ 38עיין הערה  42

לישראל. מה שאמר לו עתה היה בשביל היותו ישראל שיצטרכו בניו להשתרר על 
  אויביהם בכנען:

ר עֹו֙ד ִׁשְמָך֔  43 אֶמר ֹ֤לא יֲַעקֹ֙ב יֵָאֵמ֥ ֹ֗ ים וַּתּוָכֽל:  וַּי ים וְִעם־ֲאנִָׁש֖ יָת ִעם־ֱאֹלִק֛ ל ִּכֽי־ָׂשִר֧ י ִאם־יְִׂשָרֵא֑ ִּכ֖
 (בראשית לב,כט)

 וַּיָבֹא יְִׂשָרֵאל ִמְצָריִם וְיֲַעקֹב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: (תהילים קה,כג) 44
יא ָתֽקּום: ַמֲחָׁש֣בֹותַרּ֣בֹות  45 ק ִה֣ ָ֗ קֹו ת יְ֝ יׁש וֲַעַצ֥   )יט,כאמשלי ( ְּבֶלב־ִא֑
וְִהּנֵה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך וֲַהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי ֹלא ֶאֱעָזְבָך  46

 ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך: (בראשית כח,טו)
 ִעְּמָך ִמְצַריְָמה וְָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה וְיֹוֵסף יִָׁשית יָדֹו ַעל ֵעינֶיָך: (בראשית מו,ד)ָאנִֹכי ֵאֵרד  47


