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1. BEREISHIT 28:16-17 – YAAKOV WAKES UP & IS FRIGHTENED 
 

 הֶז ןיֵא הֶזַה םֹוקָמַה אָרֹוּנ הַמ רַמֹאיַו אָריִיַו .יִּתְעָדָי ֹאל יִכֹנָאְו הֶזַה םֹוקָמַב 'ה ׁשֵי ןֵכָא רֶמֹאיַו ֹותָנְשִמ בֹקֲעַי ץַקיִיַו
   .םִיָמָשַה רַעַש הֶזְו םיִקFֱא תיֵּב םִא יִּכ

 

Jacob woke up from his sleep, and he said, "Indeed, God is in this place, and I did not know ." And he 
was frightened, and he said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God, 
and this is the gate of heaven." 
 
2. 28:15 – SURELY GOD HAD JUST REASSURED YAAKOV HE WOULD PROTECT & TAKE CARE OF HIM? 
 

 תֵא יִתיִשָע םִא רֶשֲא דַע Iְבָזֱעֶא ֹאל יִּכ תֹאזַה הָמָדֲאָה לֶא Iיִתֹבִשֲהַו Gֵלֵּת רֶשֲא לֹכְּב Iיִּתְרַמְשּו Gָמִע יִכֹנָא הֵנִהְו
  .Gָל יִּתְרַּבִד רֶשֲא

 

Behold, I am with you, and I will guard you wherever you go, and I will restore you to this land, for I will 
not forsake you until I have done what I have said to you [that I  would do]. 
 
3. BEREISHIT 32:8 – YAAKOV BECOMES FRIGHTENED AGAIN 
 

תֹונֲחַמ יֵנְשִל םיִלַמְגַהְו רָקָבַה תֶאְו ןֹאצַה תֶאְו ֹוּתִא רֶשֲא םָעָה תֶא ץַחַיַו ֹול רֶצֵיַו דֹאְמ בֹקֲעַי אָריִיַו  
 

Jacob became very frightened and he was distressed; so he divided the people who were with him, and 
the flocks and the cattle and the camels, into two camps. 
 
4. BEREISHIT RABBAH 76:1 – YAAKOV IS THE “CHOICE ONE” OF THE PATRIARCHS 
 

 רוחבהו תובאבש רוחבה :וארייתנו ה"בקה ןחיטבה םדא ינב ינש :ןבואר 'ר םשב סחנפ 'ר - ֹול רֶצֵיַו דֹאְמ בֹקֲעַי אָריִיַו
 :אוה ךורב שודקה ול רמאו ."ֹותָלֻגְסִל לֵאָרְשִי ּה-ָי ֹול רַחָּב בֹקֲעַי יִּכ" רמאנש ,בקעי הז ,תובאבש רוחבה .םיאיבנבש
 .וריחב השמ ילול :)וק םש( רמאנש ,השמ הז ,םיאיבנבש רוחבה .בקעי ארייו :רמאנש ,ארייתנ ףוסבו ,"ךמע יכנא הנהו"
 לא רמוא וניא ,ותוא ארית לא השמ לא 'ה רמאיו :)אכ רבדמב( ,ארייתנ ףוסבלו ,"ךמע היהא יכ" ה"בקה ול רמאו

 .ארייתנש ימל אלא ,ותוא ארית
 

“Jacob became very frightened and he was distressed” – R. Pinchas said in the name of R. Reuven: 
“There were two people who had received specific assurances from God, and yet they were still afraid. 
One is the choice one of the patriarchs, Jacob, to whom God had said: “I shall be with you”, but in the 
end he was afraid of his impending encounter with Esav, as the Torah says: “Jacob became very 
frightened”. The other person was the choice one of the prophets, Moses. God had told him “I shall be 
with you” (Shemot 3:12). Still, we find God telling him (Bamidbar 21): “Do not be afraid of him (Og)”. 
God certainly would not have bothered to reassure Moshe had he not been frightened (of Og). 
 
5. R. ELIYAHU BLUMENZWEIG (YESHIVAT HESDER YERUCHAM) – IS THIS NOT A LACK  OF FAITH? 
 

 תפש"ה ירבדב הארנש יפכ לבא .'ה תחטבהב ןוחטיב רסוח ,הנומאב םגפב רבודמש הארנ הטושפ הנבהב
 בקעי ןיבהש ידי לעש הז ןיינע חבשב אילפהל ל"ז ינקז ירומ יפמ יתעמש" :קומע רתוי דבור הפ שי ,"תמא



 ידי לע יוניש וב השענ אל לבא ,ה"בקה תחטבהב חוטב היה יאדוובש םגהו הנכסב אוה וכרד יפ לע יכ וניבא
 ".הרצ תעב ללפתהל ולש תא השע אוהו ,החטבה

 

 לגוסמ היהי אל ,אובת וב העושיהש ול וחיטביו ךילהתה לש ופוס תא ול ולגי םא ,ליגר םדא ,ללכ ךרדב
 לש ותדובע לכ ?עבקנ רבכש והשמב ונמז תא זבזבי עודמ ,לכה ירחא .ללפתהלו ךישמהל ,לועפלו ךישמהל
 וא בוטל יונישל ותלוכיב אוה רבדהש העידיהו ,יחכונה בצמה לע עיפשהל ןוצרה ,רפשל ןוצרהמ תרזגנ םדאה
 ,היופצה העושיה תא ירמגל ריהב ןפואב הווח אוהו ,הבוטל רדתסהל םידיתע םירבדהש חטבומה םדא .בטומל
 אוהש תויהל לוכי ,ינש דצמ .ותחלצהב תויאדוה תא ספות אוה .תואיצמב לועפל ךרוצ שיגרהל אלש יושע
 וישעמש שיגרהל לוכי אוה ,הזמ רתוי .ךילהתה לע עיפשמ אל תמאב אוה המכ ,ןטק אוה המכ ןיבמ םואתפ
 .לודג ךכ לכ ךילהתב עיפשהל םילוכי םניא תמאב

 

 ריבסמ ,וירבד ךשמהב .הדובעל עינמב יולת רבדהש הארנ ?ותדובעב בקעי ךישממ עודמ ,םירבדה םה ךכ םא
 הביסה ,רמולכ ."והימרגל אלו ומשל הדובעב יולת הז" :תובאה ריחב תדובעב ינושה תא "תמא תפש"ה
 ןיא ,טושפה םדאה תניחבמ .ומשל איה לכהש הז ,הדובעה ךשמהב תובישחו ךרוצ האור תובאה ריחבש
 בקעיש ןוויכ לבא .הרובע לדתשהל הביס ול ןיא ןכלו ,עיגת העושיהש חוטב אוהשכ הדובעל תועמשמ הרואכל
 לע לועפל ךישממ ,ךילהתב ומוקמ תאו ךילהתה תא ותסיפת תורמל ,םדא רשאכ .שממ ךרבתי ומשל הז דבוע
 ןכא 'ה ןוצרש ול בושח המכ דע רתויב הקזחה הרוצב ךכב עיבמ אוה ,לעופה לא יקלאה ןוצרה תא איצוהל תנמ
 רחב ה"בקה הב הרוצה םודיק אוה וניינע לכ ,ומצע ןעמל תואיצמה ןוקיתב ןיינע בקעיל ןיא .לעופה לא אצי
 ולש היישעה תוחוכ ,העושיב ןוחטיבה וב רבוגש לככ ,ךופה ךילהת בקעיב הרוק ךכ לשב .םלועב תולגתהל
  .רתויו רתוי םיקזחתמ

 
6. YAAKOV REPRESENTS THE MIDDLE GROUND BETWEEN TWO EXTREMES 
 

According to the Midrash: “Abraham signifies a mountain, as it says: האריי 'ה רהב  – ‘on the mountain of 
God shall be seen’; Isaac symbolizes a field as it says: הדשב חושל קחצי אציו  – ‘And Isaac went out to 
speak in the field’; and Jacob is referred  to as a house, as it says: ל-א תיב אוהה םוקמה םש תא ארקיו  
‘And I will call the name of that place Beit El.’” 
 

We need to understand what this means, and we also need to understand why Jacob is called “bechir 
ha-avot” – “the choice one of the patriarchs”? According to the Kabbalah, the three patriarchs 
symbolize three fundamental aspects of the Sephiroth that are the forms of God's revelation: namely, 

תראפת ,הרובג ,דסח  – kindness, power, and glory. Abraham signifies kindness and love. Ultimate 
kindness is extraordinary – when one gives to others with no expectation of getting anything in return. 
It is beyond the regular topography of life, it bursts forth out of the ordinary, like a mountain rising 
majestically out of the ground and ascending to great heights – similarly, true kindness transcends the 
ego, and rises above personal, narrow interests. Meanwhile, Isaac symbolizes ultimate power and 
strength, which leads to fear and dread, and indeed the idea of the field is that it symbolizes the 
limitless, borderless power of an open space, wide-open, without any protection. 
 

Both of these attributes represent two extremes. It is natural for each extreme to have a parallel at its 
opposite end, and indeed, from Abraham, the man who epitomized kindness, emerged Ishmael, who 
acted in exactly the opposite way to his father Abraham. From Isaac, the man of deep faith and fear of 
God, emerged the utterly fearless and God-less Esau, the opposite of his father, who feared God and 
was constantly conscious of the dangers posed by God-denial.  
 



Jacob is symbolized by a home or house – a permanent, stable place where one can live and manage 
one’s life. With all due respect to raw nature, one cannot survive very long without a roof over one’s 
head, whether it is on a mountain or in a field. Jacob’s symbolism may be more prosaic, but it is much 
more practical, much more real. 
 

Actually, if we look at Jacob’s life, it seems that he led a very unstable life. He went through a lot of 
journeys, jolts, hardships and complex events. In  which case, how is it suitable for him to be 
represented by the “bayit” – the steady, stable home? Let’s go back and look at the Sephiroth. 
Abraham and “chesed” are located on the right, while Isaac and “gevurah” are located on the left. 
Jacob and “tiferet” is a combination of the two and located in the middle. Jacob receives the best of 
both and merges them into one stable attribute that will outlast him and his family, creating a bayit 
that will last for eternity. 
 

That is why he is the “bechir ha-avot” – the choice one. In fact, we are told that the first Temple in 
Jerusalem was Abraham, while the second was Isaac. Both were destroyed. The third temple is Jacob, 
and it will last forever. The Third Temple will express the "middle line", which merges chesed and 
gevurah, love and judgment, and it will therefore exist forever, until the nations of the world say,  

ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו ,בקעי יקולא תיב לא ,'ה רה לא הלענו וכל  – “Let us go up to the mountain of 
God, to the house of the God of Jacob, and learn from his ways and follow his footsteps.” (Micah 4:2) 
 
7. RAV DAVID LANDAU – WHY DID JACOB HAVE SUCH A DIFFICULT LIFE IF HE WAS THE “BECHIR”? 
 

 םיעיגמ םירבדה ולצא .הנקסמ ,םוכיס ,םויס לש ןבומב - "ריחב" ."תובאה ריחב" ל"זח יפב ארקנ וניבא בקעי
 ךרוצ היהו .רוביצ לש תישאר םה החפשמו תיב .רוביצ לש ותעפוה תליחת :המשגהלו עוציבל ,לעופל האצוהל
 םע רותב םירצממ אצי ךכ רחאו .ותיבו אוה - "לזרב לש תואלשלשב" וליפא םירצמל דרי בקעיש יִהולא
 תוירוביצה תעפוה ידי לע תובאה לש תשלושמה השודקה תא רמוגהו םכסמה אוה וניבא בקעי .רוביצו
 .תויללכהו
 

 ,םימוצעו םילודגכ קחציו םהרבא תא םיאור ,תובאה לש םידחוימה םייהולאה םייוליגב םיננובתמשכ ,הז םע
 םיכוביס אלמ לכה ףוס דעו הליחתמ ,)חלשיו ,אציו( ויתוישרפ לכב ."ןכסמ" הרואכל הארנ בקעי ,תאז תמועלו

 םע ,האל םע ,לחר םע ,ושע םע ויקסע לכו הכרבה ,הרוכבה ,הדילה :םיכוביס ילב רבד ולצא ןיא .םתומכ ןיאש
  .'וכו 'וכו ףסוי םע ,הניד םע ,ןבל

 

 ןידה תדימ תונוילע תוימינפלו ,וניבא םהרבא לש תיקנעה הרובגה תואלפנל םיכייש ונא ,יתוהמו ידוסי ןפואב
 לכב םיכוביסב םישגפנו םיכוביס יאלמ ונלוכ ונחנא ,הז יבג לע םלוא .תורודה לכל דוסי םהש ,וניבא קחצי לש
 .םהמ חורבלו קמחתהל ,םלעתהל ןיא .ונלש הירוטסיהה ךלהמ

 

 רמאמ שי .טמתשהלו תאז חוכשל ןיא .םיכוביס אלמ ולוכ םלועהו ,םיכוביס אלמ ולוכ םדאה ,יללכ ןפואב
 ימ ."רושימכ וילע המוד ולוכ םלועה לכ" - רוכיש :"םירשימב ךלהתי וניע סוכב ןתי יכ" :קוספה לע ל"זח
 םלועהש חכושו ,םלועה תא םיאלממש םיכוביסהמ םלעתמ ,לובלבו שוטשט לש ,תורכש לש בצמב אצמנש
  .המחלמ לש בצמב אצמנ
 

 לש ונובירש תעדל םג שי לבא .תאז ריכהלו תעדל שי .לבסו םיכוביס ,תורצ האלמ איה ירמוחהו ינחורה תשיגפ
 ךירדמו ונתוא ךנחמ 'ה רבדו ,"םיעותה ןמ ונלידבה" אוהו ,םלועהו םדאה תא בזוע וניא ,םדאה רצוי ,םלוע
 ינומה שי .םהמ שאייתהל ןיאו ,םיכוביסה ןמ םלעתהל ןיא .םיכוביסה יכלהמ לכב םג רוא ץיפמו ונתוא
 ךישמהל שי .םיכוביסה לכ ךותב הכירדמה איה הרותה .האובנה רואו הרותה רוא עיפומ םכותבו ,םיכוביס
 .םיכוביסה לכ ךרד הלגתמו ךלוה לארשי חצנו ,םיכוביסה ךותב הרובגב


