
 

Les retrouvailles de Jacob et de son fils:  
les prémisses d’une unité parfaite 
 
 

      כטכטכטכט    פסוקפסוקפסוקפסוק    מומומומו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  

    ַעלַעלַעלַעל    ַוֵּיְבְּךַוֵּיְבְּךַוֵּיְבְּךַוֵּיְבְּך ַצָּואָריו ַעל ַוִּיּפֹל ֵאָליו ַוֵּיָרא ּגְֹׁשָנה ָאִביו ִיְׂשָרֵאל ִלְקַראת ַוַּיַעל ֶמְרַּכְבּתֹו יֹוֵסף ַוֶּיְאסֹר
   ::::עֹודעֹודעֹודעֹוד    ַצָּואָריוַצָּואָריוַצָּואָריוַצָּואָריו

 
 

      כטכטכטכט    פסוקפסוקפסוקפסוק    מומומומו    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    יייי""""רשרשרשרש �
  

, עוד ישים איש על לא כי) כג לד איוב (וכן בכיה הרבות לשון - עודעודעודעוד    צואריוצואריוצואריוצואריו    עלעלעלעל    ויבךויבךויבךויבך
 והוסיף הרבה כאן אף, חטאיו על נוספות עלילות עליו שם אינו, הוא רבוי לשון
 רבותינו ואמרו, נשקו ולא יוסף צוארי על נפל לא יעקב אבל הרגיל על יותר בבכי

  :שמע את קורא היהש
 
 
 

      ידידידיד    פסוקפסוקפסוקפסוק    מהמהמהמה    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית
  

  : ַצָּואָריו ַעל ָּבָכה ּוִבְנָיִמן ַוֵּיְבְּך ָאִחיו ִבְנָיִמן ַצְּואֵרי ַעל ַוִּיּפֹל
 
 

      ידידידיד    פסוקפסוקפסוקפסוק    מהמהמהמה    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית    יייי""""רשרשרשרש �
  

 של בחלקו להיות שעתידין מקדשות שני על - ויבךויבךויבךויבך    אחיואחיואחיואחיו    בנימיןבנימיןבנימיןבנימין    צואריצואריצואריצוארי    עלעלעלעל    ויפולויפולויפולויפול
  :ליחרב וסופן בנימין

 
 וסופו יוסף של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן על - צואריוצואריוצואריוצואריו    עלעלעלעל    בכהבכהבכהבכה    בנימיןבנימיןבנימיןבנימיןוווו

  :ליחרב
 
 
 

      וווו    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים
  
  :ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ְיקָֹוקְיקָֹוקְיקָֹוקְיקָֹוק    ֱאלֵֹהינּוֱאלֵֹהינּוֱאלֵֹהינּוֱאלֵֹהינּו    ְיקָֹוקְיקָֹוקְיקָֹוקְיקָֹוק ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע) ד(

 
 

      דדדד    פסוקפסוקפסוקפסוק    וווו    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים    יייי""""רשרשרשרש �
  
' ה להיות עתיד הוא, האומות אלהי ולא עתה אלהינו שהוא' ה -  אחדאחדאחדאחד' ' ' ' הההה    אלהינואלהינואלהינואלהינו' ' ' ' הההה

' ה בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי) ט, ג צפניה (אמרשנ ,אחד
  :אחד ושמו אחד' ה יהיה ההוא ביום) ט, יד זכריה (ונאמר

 
 
 



 
 Genèse, chapitre 46, verset 29 

 
Joseph attela son carrosse et monta à la 
rencontre d’Israël son père vers Gochen. Il lui 
apparut, tomba sur son cou et pleura beaucoup 
sur son cou. 
 

� Commentaire de Rachi 
 
Et pleura beaucoup sur son cou  : (…) Mais 
Jacob ne tomba pas sur le cou de Joseph et ne 
l’embrassa pas. Et nos maîtres disent : c’était 
parce qu’il récitait la section du chéma. 

Rev Hurlbut, Joseph présente Jacob à Pharaon, 1904. 

 
 
 
Genèse, chapitre 45, verset 14 
 
Il tomba sur le cou de Benjamin son frère et pleura, et Benjamin pleura sur son cou. 
 
 

� Commentaire de Rachi 
 

Il tomba sur le cou de Benjamin son frère et pleura  : pour les deux Temples qui 
étaient destinés à être érigés dans la part de Benjamin et qui seront plus tard détruits. 
 
Et Benjamin pleura sur son cou  : pour le tabernacle de Chilo qui était destiné à être 
érigé dans la part de Joseph et qui sera plus tard détruit. 

 
 
 
 
Deutéronome, chapitre 6, verset 4 
 
Ecoute Israël, Dieu est l’Eternel, Dieu est un. 
 
 

� Commentaire de Rachi 
 
L’Eternel est notre Dieu, l’Eternel est un : L’Eternel qui est notre Dieu maintenant et 
non celui des autres nations, le sera dans le futur, comme il est dit : «mais alors je 
gratifierai les peuples d’un idiome épuré pour que tous ils évoquent le nom de 
l’Eternel » et « Ce jour là, l’Eternel sera un et son nom sera un». 

 


