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A) Back to the Place - see Earlier Shiurim

בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק א
וַּיִּסַ֤ע יִׂשְָראֵל֙ וְכָל־אֲׁשֶר־לֹ֔ו וַּיָבֹ֖א ּבְאֵָ֣רה ׁשָּ֑בַע וַּיִזְּבַ֣ח זְבָחִ֔ים לֵאֹלהֵ֖י אָבִ֥יו יִצְחָֽק: 

Same challenge
רד"ק בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק א

(א) לאלהי אביו יצחק - אמר כן לפי שיצחק אביו היה רצונו לרדת מצרים מפני הרעב 
ואמר לו האל אל תרד מצרימה; וזבח זבחים בבאר שבע שהוא בקצה ארץ כנען, וקודם 

שיצא מן הארץ רצה לדעת רצון האל אם ימנענו כאשר מנע אביו יצחק או לא, וזבח 
זבחים כדי שתבא אליו רוח נבואה: 

Same Place for Inspiration
רשב"ם בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק א

(א) לאלהי אביו יצחק - שעשה שם יצחק מזבח בבאר שבע כשנגלה לו הק' כמה שכת' 
בפרשת אלה תולדות יצחק ועשה גם הוא שם זבחים כמו שעשה אביו:

**B) The Response & Precedent for our “Back to Normal” Anxiety

• The Patriarch of Ma’ariv (see Vayetze)

בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק ג
(ג) וַּיֹ֕אמֶר אָנֹכִ֥י הָאֵ֖ל אֱֹלהֵ֣י אָבִ֑יָ אַל־ּתִיָרא֙ מְֵרָד֣ה מִצְַר֔יְמָה ּכִֽי־לְגֹ֥וי ּגָדֹ֖ול אֲׂשִֽימְָ֥ ׁשָֽם: 

Post Havdaalla Zemirot on Motzei Shabbat- Fear & Confidence
(Note Ramban Vayishlach on National Fear & Learning from Yaakov)

משנה ברורה סימן ש ס"ק ג
(ג) את השבת - ומטעם זה יש נוהגים להרבות נרות במו"ש יותר מימי החול ונוהגים 

ג"כ לומר פיוטים וזמירות אחר הבדלה [אחרונים]: 

ט"ז אורח חיים סימן ש ס"ק א
כמו שמלוין המלך בכניסתו וביציאתו ע"כ ונ"ל דאף על פי שנוהגין לומר זמירות קודם 
הבדלה נכון לומר אותם אחר ההבדלה דבזה שייך ליווי דהיינו אחר שיצא המלך ותו 
דהוא כמו בכניס' עוד כתב בשמו בשם סדורים דאבר יש באדם ניסכ' שמו ואינו נהנה 

באכיל' אלא במ"ש:

C) 3 Selections 



Tefilla  5781 #8 Yaakov & מוש״ק Fear ויגש

a) 
מחזור ויטרי סימן רכד

 אל תיראי תולעת יעקב. אל תירא עבדי
 יעקב בחר י"י ליעקב. אל תירא עבדי

 יעקב: גאל י"י את יעקב. אל תירא. דרך
 כוכב מיעקב. אל: הבאים ישרש יעקב.

 אל. וירד מיעקב. אל: זכור אלה ליעקב.
 אל. חסד י"י ליעקב. אל: טובו אלהיך

 יעקב. אל. יורו משפטיך ליעקב. אל: כי
 לא נחש ביעקב. אל. לא הביט און ביעקב.

 אל: מי מנה עפר יעקב. אל. נשאת עון
 יעקב. אל: סלח נא לעון יעקב. אל. עתה

 לא יבוש יעקב. אל: פדה י"י את יעקב.
 אל. צוה ישועות יעקב. אל: קול קול

 יעקב. אל. רונו שמה ליעקב. אל: שוב י"י
 את שבות יעקב. אל. תתן אמת ליעקב.

:אל: אחרת

ישעיהו פרק מד
:וְעַּתָה ׁשְמַע יַעֲֹקב עַבְּדִי וְיִׂשְָראֵל ּבָחְַרּתִי בֹו (א)
 ּכֹה אָמַר יְֹקוָק עֹׂשֶָ וְיֹצְֶרָ מִּבֶטֶן יַעְזְֶרּךָ אַל (ב)

:ּתִיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב וִיׁשֻרּון ּבָחְַרּתִי בֹו

ירמיהו פרק ל
 וְאַּתָה אַל ּתִיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב נְאֻם יְֹקוָק וְאַל (י)
 ּתֵחַת יִׂשְָראֵל ּכִי הִנְנִי מֹוׁשִיעֲָ מֵָרחֹוק וְאֶת זְַרעֲָ
:מֵאֶֶרץ ׁשִבְיָם וְׁשָב יַעֲֹקב וְׁשַָקט וְׁשַאֲנַן וְאֵין מַחֲִריד
 ּכִי אִּתְָ אֲנִי נְאֻם יְֹקוָק לְהֹוׁשִיעֶָ ּכִי אֶעֱׂשֶה (יא)
 כָלָה ּבְכָל הַּגֹויִם אֲׁשֶר הֲפִצֹותִיָ ׁשָּם אְַ אֹתְָ ֹלא

אֶעֱׂשֶה כָלָה וְיִּסְַרּתִיָ לַּמִׁשְּפָט וְנַּקֵה

ירמיהו פרק מו
 וְאַּתָה אַל ּתִיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב וְאַל ּתֵחַת (כז)

 יִׂשְָראֵל ּכִי הִנְנִי מֹוׁשִעֲָ מֵָרחֹוק וְאֶת זְַרעֲָ מֵאֶֶרץ
 ׁשִבְיָם וְׁשָב יַעֲקֹוב וְׁשַָקט וְׁשַאֲנַן וְאֵין מַחֲִריד:  ֹלא

:אֲנַּקֶּךָ

ירמיהו פרק מו
 אַּתָה אַל ּתִיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב נְאֻם יְֹקוָק ּכִי (כח)
 אִּתְָ אָנִי ּכִי אֶעֱׂשֶה כָלָה ּבְכָל הַּגֹויִם אֲׁשֶר

 הִּדַחְּתִיָ ׁשָּמָה וְאֹתְָ ֹלא אֶעֱׂשֶה כָלָה וְיִּסְַרּתִיָ
לַּמִׁשְּפָט וְנַּקֵה ֹלא אֲנַּקֶּךָ: ס  

b) 

ספר אבודרהם סדר מוצאי שבת 
אליהו הנביא אליהו הנביא אליהו הנביא במהרה יבא אלינו עם משיח בן דוד וכופלין אותו 

הקהל והטעם שמזכיר אליהו ג' פעמים לחזק הענין על שם (קהלת  
ד, יב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק. איש א  

 המנהיג הלכות שבת עמוד קצט 
וזה שמשוררי' בכל גבול ישראל מאליהו הנביא לפי שהוא הוא המבשר שיבוא לנו במהרה לפני 

המשיח, כדכתי' הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא, וכבר מובטח להם לישרא' שאין אליהו 
הנביא בא בערבי שבתות וי"ט מפני הטורח, כדאי' בערובי' ויבוא לנו המבשר במוצאי שבת, 

שבזכות שבת הצור יי' יואל ובא לישרא' ולציון גואל. אב"ן הירחי.  

 c)
ילקוט מעם לועז פרשת וישלח זה נוהגים לקרוא בכל מוצאי שבת אחר ההבדלה 
והטעם לפי שיש בו סגולה גדולה שהקורא בה יש לו חן בעיני הבריות. ובפרט מי 

שעומד לצאת למסע בדרך הים או בדרך היבשה, תועיל לו להנצל מאויביו.


