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תמ כח ת י ש א רב

 יברך ,טף ואל אמה אחי לבן מבמת אעם משםיד
 את- ויתהלך עמים. לקהל והיית וירבך, ויפרךאתך
 את-ארץ לרשתך אתך, והרעך לך אברהםברכת
 יצחק והשלח לאברהם. אלהים אשר-נתןסנריך

 הארמי בן-בתואל אל-לבן ארם, פרנה וילךיעקב את-
 ועשוי יעקב אם רבקהאחי

 ובמיוחד יעקב, את ומברך יצחק שב הפרידה בשעת וגו'. ד ר ב יו
 סגולה הדל"ת פדנה. - ס. כד, השווה בנים; ברוב מברכהוהוא

 החטופה באלף תבלע אתו כדי פסק יש הסופית  בהברה פתוחה.במקום
 וכן כה, יא, למעלה עשרה" "תשע כמו מפורש(, רוו"ה )ראהשאחריה
 א.-לקהל יז, למעלה ראה שדק ב.-ואל מד, להלן הכסף""גביע
 הסתמת ך. ת ש ר ל - ג. לג, דברים כמו ישראל, לשבטי הכוונה ם, י מע

 רמב"ן. ראה וגף. ב ק ע י ם א - כא. יט, למעלה כמו הנושא, עלמוסבת

 והדלח את-יעקב יצחק כי-ברך עיטו ויי84 ו-ט.הפסוקים
 אתו בברכו אשה, מהצם לקחת-לו ארם פדנהאתו
 וישמע בנעה  מבבות אשה לא-תיח לאבור  עליריצד
 קהלו וירא ארם. פדנה וילך ואל-אמו, אל-אביויעקב

 עשו וילך אציג יצהק בעיני כנען, בנות רעותבי
 בן- בתי-ימעאל  אתימחלת ויקחאליישמעאל,
 לאשה. לו על-נשיו בב-ת אחותאברהם

 הנשים כלפי אבי של באי-רצונו חש שעשו ביוון תו/ ו ש ע יראו
 את מקיים הוא איו ברם, לאשה. ישמעאל בת את לקח הואהכנעניות,

 כנוספת הרעות, נשיו" "על האשה את לוקח הוא במלואה אביורצון
 ממשפחת זו אשה לוקח הוא אין ועוד, הללו. את שיגרש בליעליהן,
 הנו עצמו מיהוא ישמעאל מבנות אותה לוקח הוא אבל המקוריכןאברהם

  ושלה. כי-ברך... -- הה מצרית בנות בנותיו וגם מצרית;בן



 כחבראשיתתכה

 להסכים קשה לכן העבר. צורת כך ומשום "כי-ברך", אל חוזר"ה2למ"
 והיירא יעקב" ,יישמע הפסוק את גם תולים 1( המפרשים כלכשכמעט
 יתאים לא גם ב,,ושלח". הזמן צורת עם מתיישב זה איו כיעשו",

 מסעו לידי הביאה אשר זו, היא  שרבקה עשו ידע לא ודאי כי"ואל-אמו",
- 2(. יעקב שלזה  בענין יעקב עם דברה רבקה שגם יוצא ו. מ א - ל א 1 
- 3(. כידוע הקודם שבפרק מג הפסוק את איפוא מניחות אלה מליםזה. וירא._ 

ו וישמע.ה י א  בשונק נראה אמנמ תף.אם וילך 
 משפט וגף"הנטמע"

 עצמאי
 ו-ח הפסוקים בשלושת לראות נוכל אז או

 יעקב על אסר שיצחק עשו, משראה וגו'. "וילך" ט לפסוק ר"1אמשפטי
 ומשהשתכנע זו, הוריו להוראת מיד יעקב ושבשמע כנענית, אגעהלקהת
 "וילך אלה, כל אחרי - כנען מבנות נוחה אביו דעת שאין סוף, סוףעשו
 נקראת היא ושם ב, לו, להלן השווה ת, ו ח א - אל-ישמעאל".עשו

 הבכור, היה שנביות משום ת, 1 י ב נ ת 1 ח א - שם. וראהבשמרן
- 4(. אהרן אחות נקראת מרים שגם כשם שמו, על האחותנקראת  ל ע 

 יח. יח, הקרא השווה יו, שנ

 להרן יעקב מטעד(
 י-נב()נח,

 ומכהון חי עדיין שיצחק מכיוון ברם, יעקב. תולדות עצם מתחילותכאן
 זה מאורע יספר שהכתוב הדין מן במצוותה אלא להרן הולך יעקבשאין

 )המ'(. עוד טצאתי לא אך י, " ש ר והשווה המחבר, דברי כךי(
 שפועל כמי יצחק את  שמראים ר ם ב 1 ן מ ל י ד כנגד ראיה גם ומכאן1(
 היסוד". ב"מסורת - לגמרי עצמאיבאופן
 מורכב המבקרים יעת שלפי הקטע, כל של לאחידותו ראיה איפוא ומכאן*(

 אלח אינן אלה שמלים לטעון, תמיד יוכלו שהללו כמובן שונים. מקורותמשני
 "העורך"תוספת

 המבקרים, של מנטותיהם את סיד תגלה זו שתשובח רק לא אך
 אלה. מלים "העורך" יוסיף מה לשם להבין יקשה גםאלא
 כ. סו, שמות*(



תכר כחבראשית

 יעקב לן מסעו בעה יצחק. תולדות הכותרת תחת הבאיםוהמאורעות
 ברכת את לו מאשרת אשר השכינה לו מתגלית ובו מסויים,במקום
 נכריה. בארץ בשהותו וגם במסעותיו גם הגנה לו מבטיחה ואףאברהם,

 במקום יקים הוא הרי  עמו, ומ יהיה אמנם אם - נדר יעקב נודר כןעל
 שבבית-אל, המקדש נוסד בכך לה אשר כל את יעשר תם לה' בית זהקדוש
 להלן ידובר זה מקדש של תולדותי ועל בתחילה, לוז שנקראהמקום
 שהם להעיר, יש לה בפרק ואלהט ה' ית' לשמותיו באשר 5(. סולה,
 6(. בערבוביהבאים

 תרנה. וילך שפע, כנתאר יעקב ויצא י.יסיק

 על ז, פסוק של השניה במחציתו למעלה, דובר כבר וגד. א צ יו
 יצא הוא יעקב. תולדות מתחילות וכאן ; ארם לפדן יעקב שליציאתו

 עוזב כן בשעתו אברהם וכמו ז(, יצחק התגורר בו המקוםמבאר-שבע,
 הן שונות - אלה יציאות של נסיבותיהן אך אבי. בית את יעקבגם

 אלהי, צוו פי על המובטחת, לארץ עולה אברהם בעתר. רבהבמידה
 יוצא אברהם נכריה. לארץ הקודש מארץ אחיו מפני בורח יעקבואילו
 יוצא שיעקב בעוד אליו, מצטרף אחת בן לוט ואפילו כהטפחתו, עםלדרך
 מחשבותיה ואלט מבטו ועליו עמק האלהים רק וגלמוד, בדדלדרכו
 אשר-עשו ,יאת-הנפש - ועדרים עבדים עם עשיר כא"ב הולךאברהם
 9(, הירדן" את עגרתי במקלי "כי - כלום בלא הולך יעקב ואילו 8(,בחרן"

 בשה' בבנים, ומבורך ומאושר עשיר לא"ש יעקב הופך כן פי עלואף

 כאן שיש שטוענים, המבקרים הנחת א"א יסוד הסרת כסא נראה גם ושם'(
 הצפון-ישלחלה לשלהן שבח טתןמשום
 זו שפרעה להניח נאלצים ואחרים ן ט ל י ד עצמם רואים כך וטעום1(
 חשלישי'. "אסקור טן ונם השגי" "המקור מן גםלקוחה
 כג. 3ה לעילי(
 ה. יב, לעיל8(
 יא. לב, להלן9(



 כחבראשיתתל

 המרובים האמצעים בעל מאברהם, מהר יותר לו. מגן יכול והכלהטוב
 משפחה ליסד - הנכספת למטרה יעקב מגיע גדולים, של בריהםובן

 עתידם את אלה בתולדות יראה לא זה מי ית'. ידי על ותונהגשתבורך
 הנדודים במקל אוחזים הם גם אשר בנים אותם יעקב, של בניו בנישל

 מפנים וכשהם מולדתם, של הקודש אדמת את לעזוב נאלציםכשהם
 כמו  חוזרם, הי ומומן 1 והצלה רווח  מוצאים  הם יח,, אליומבסם
 לו מבטחם, שמים היו בלבד ית' בו רק אילו אבותיהם, ארץ אליעקב,
 ך ל י 1 - שאולתם. תשועתם מבקשים היו ממנו ורק עובדים היולבד
 תרן. בכמון לחרן, ללכת יצא - פירושו 10( רבים מפרשימ לפי ה. נ רח

 השווה ן ארם פרנה וילך לומר יותר  מתאים היה  הכוונה, לכך אםברם,
 שאחרט כלל בפסוקנו לראות יותר לנו נראה  לבן כ כה,  למעלהביאורנו
 הכתוב מספר זה אחר ורק לחרן, הלך שיעקב בקצרה מסופר תחילהפרט.
 זה. במסע ליעקב לו שקרו המקרים פרטיאת

plD~n.ויקח השכהה כי"בא שום וילך שבהקדם גיעגע יא 
 ההוא. במקום וישבב  ממאששיה וישם המקוםמאבני

 שונים. באופנים מתפרשת שבכאן הידיעה ה"א ם. 1 ק מ ב ע ג פ יו
 ; אברהם ידי על נתקדש שכבר ההר המוריה, הר זה הרי 11( חז"ללפי

 לאורחים ללון מקום הוא המקום "ענין : הספורנו לפי רש"י.השווה
 : הראב"ע ולפי הרוב", על העיר ברחוב ועיר, עיר בכל אז מתוקןשהיה

 נראה זאת עם 12(. היזם" - הידוע במקום והטעם משה, דברי"במקום,
 אשר לוז, העיר זו היתה פרטה שם תחת כאן בא ש,,במקום"לנו

 עומד שהכתוב החשוב המאורע בשל בית-אל, השם את לקבלעתידה
 חשיבות כל לה אין לוז בתור כאן. מוזכר העיר שם אין לכןלספרו.

 )המ'(. ספורנו ראב"ע, רשב"ט, רש"י,יי(
 )הג'(. ע"ב צא, חולין11(
 - ל י י ק , ובטיחותה יופיה בשל בה ללון המזמינה גבעה - ש צ , ל ד12(
 מכן. לאחר בו שאירע השכינה גילוי ידי על שנודעבמקום



תלא כחבראשיות

 "במקום" כך משום על-ה. ייקרא טרם בית-אל השם ואיבן זה,בהקשר
 והפועל בערב. לבוא רגילים שאליה העיר אל בא הוא פתוחה,בבי"ת
 היתה לא זו עיר זה. למקום דוקא שבהגיעו המקרית את לבטא באפגע

 שקיעת עם שהיא עיר לאיזו להגיע עליו שהיה מכהון אלא מסעו,מטרת
 - הוא שבכאן "ויפגע" של פירושו חז"ל לפי לשם, בא הוא הריהחמה,
 פירושו כאן "במקום" הרי 14(, זו אגדה הראב"ע שמבין וכפי 18(,ויתפלל
 יצחק. ר' "אמר : 15( 1"ל חכמינו מספרים וכן הקב"ה. עולם, של מקומו-

 וילך שבע מבאר יעקב ויצא דכתיב בעבורך זרחה בעבורה הבאההשמש
 מקום על עברתי אפשר אמר, לתרן מטא כי ; במקום ויפגע וכתיב,תרנה,

 קפצה למיהדר, דעתיה יהיב כד ? התפללתי לא ואני אבותישהתפללו
 זו אברה של משמעותה היא ורבה במקום". "ויפגע - מיד ארעא.ליה

 בטוחים והם למטרה הגיעו הנה כי מאמינים, הם כאשר גם -לישראל
 הקדושים, המקומות אל ולחזור לשוב עליהם כן פי על אף הרדיפוה,מפני
 ואף בתפילה האלהים את מחפשים האבות היו שבהם המקומות אותםאל

 של פשוטו את 11(. ידועה התלמודית האגדה ה נ ב א מ -מצאוהו.
 מראשות 1. י ת 1 ש א ר מ - המקום. מאבני אחת : הראב"ע מפרשמקרא
 והמלה הרגלים(, צד - מרגלות אל )בנעוד הישן של הראש צדפירוש
 : תחתיו הן הראש לצד הן להיות יכולה והוראתה 16(, מוס כמלת כאןבאה
 הרועיה. מפרש כן לאאך

 וראשו ארצה מצב כלם והנה לייחלם יב--סו.הפס1קיס
 וירדים עלים אלהים מלאכי והנה השמימה,מגיע
 אברהם אלהי ה' אני ויאמר עליו נצב ה' והנהבו.
 לך עליה שכב אתה אשר הארץ יצחק, ואלהיאביך
 ופרצת הארץ כעפר זרעך והיה ולזרעך.אתגנה
 כל"משפחת בך ונברכו תגבה, וצפנה וקדמהימה

 טז. י, ימיה "שת"18(
 )הם", י סח, פרשה רבה בבראשית הוא וכן4י(
 ז. כן, א' שמואל השווה15(



 כחבראשיתתלב

 בכל הממרגניך עמך אנכי והנה ובזרעך.האדמה
 לא כי הזאת, אלחהאדמה והשגותיךאשרחתלך
 לך. אשרירברתי את אמיעשיתי אשר עדאעזבך

 איזה בה שמתואר בכך, מהחדת זה שבחלום התמונה וגו'. ם ל ח יו
 בהתבוננות רק יתבררו השונים חלקיה אך וארץ, שמים ביןקשר-חיבור
- בה,מדוייקת  ארצה, מוצב הסולם ה. צ ר א ב צ מ ם ל ס ה נ ה ו 
 הם שבעזרתו ארץ יושבי בידי אמצעי ה' נתן השמים מן ; למטהמלמעלה
 עם לנבחריו. שנודע רצונו גילוי זהו השמים. אל להתקשר-להתחבריוכלו
 זה בסולם נוסף אחד שלב האדם עולה אלהית מצווה כל שלקימה
 וגו'. י כ א ל מ ה נ ה ו - השמים. אל העילאיות השלמות אלהמוביל
 הארץ, על מצויים הם אלא לארץ, השמים מן יורדים אינם אלהמלאכים
 אלהים. מלאכי אם כי ה', מלאכי הם ואין יורדים. וינוב השמימהעולים
 אלה אלהים מלאכי הרי רוחות", מלאכע "עושה 16( התהלים דברילפי
 פעולתם את להם וקבע העולם בריאת עם יצר שה' הטבע כוחות אותםהם

 ועיוור מקרי באופן פועלים אלה כוחות אין אבל לתמיד. פעם אדמותעלי
 ליצור כדי האדם לרשות שהועמד זה בסולם לרעתה. או האנושותלטובת
 לקבל כדי הם גם עולים סולם באותו בשבילו, ושמים ארץ בין הקשראת

 זה וציווי - הזה. האלהי הציווי לבצע כדי שרדים ואחר למעלה,ציווי
 האלהים עם הקשר אל שלו ליחסו בהתאם לרעתו או האדם לטובתנקבע
 : ז1( ז"ל חכמינו אמרו וכך לו. בז ח"ו, שמא, או ובקשו דרשו אםוגילוע,

 עולים למעלה, חקוקה שלך שאיקונין הוא אתה אתפאר. בך אשר"ישראל
 אתה "2ן". אוחו ומוצאים למטה וירדים שלה איקונים ורואיםלמעלה

 קבע שהי האידיאל את להשיג נועדת אתה למעלה, חקוקה שתמתחוזה
 ומתבוננים המלאכים עולים והנה בו. מתפאר שה' מי להית -לך

 ללא ישן, - אותו מוצאים והם ירדים הם ואחר שבשמים זהבאיתיאל
 חז"ל ממשיבים 11( ובגמרא הזה. האידיאל להגשמת פעולה כל בלאמעש,
4 לסכוניה". "בעי שלמטה דיוקנו עם שלמעלה דיקנו את משהשוולספר, _
 ד. קד,*1(
 )הגף(. יה סח, פרשה רבה בראשית11(



תפ כח ת י ש א רב

 אשר הדק מידת מלחכי הם, אלהים מלאכי הרי בסכנת להבוסובקשו
 את להגשים כדי יעודו, את להשיג כדי עושה שאיננו האדם אתמסכנת
 אלהי עליו, נצב ה' והנה - ואז למעלה. לו שנקבעהאידיאל
 ממלאכי מונע בעדו, ימגן נצב הוא האדם, את שמחנך זה והרחמים,החסד
 האלהי האידיאל את בעתיר להשע  שאמור זה אל  להתקרבהרעה

 עמו להית המעודדת ההבטחה את לו נותן אף הוא מזו. יתרהולהגשימה
 - לכל ומעל האלהי, הרצון רצונו, להגשמת האמצעים את לו ליחןהמיד,
 ץ ר א ה - יעודו. בהשגת אותו להפריע שעלולות הסכנות מפני עליולהגן
 האמצעים את אחרי  ולבני ליעקב להבטיח  צריכה  אשר  היא הארץוגו/
 בך ית'.-ופרצת...ונברכו ידיו על שנקבע האידיאל אתלהשיג
 כולם העמים כל בלבד: לישראל מוגבל איננו זה אידיאל ועוד,וגף.

 ל כ ב תיך ר ה'.-ושם את לפאר ישראל, באמצעות להיוועד,צריכים
 בהגנתו לבטוח הוא יכול הקודש, מאדמת יצקב רחוק אם גם ך. ל ת - ר שא
 כולו כל עצמו להקדיש יכול הוא בו שרק למקום, אותו סטיב אשרית'

 ששואף מי את ן "טוב לא שכן אעזבך, לא כי -- ה/לעקדת
 ר אש עד --' חיקוייה מעשי הם מועטים עכשו אם גם לעבת,בכית
 השחה לך, יא.--דברתי ה "?עיה ט; לב, במדבר השחהאם,
רש"ג

a'plD~nה'  "פ  אבן  ויאטר  השנחן יעקב היקז ין-יד 
 פדח יאפר וירא ירעמו לא ואנש הזם,בפיום

 ווה ומלהים  אבחליח, פי זה  אץ הזה, המקוםנורא
  "קצמים.?וער

 ; צפיה ובלחי מסתיעה חדשה בתופעה הורעו כאשר  יבא,  ביסף 3 כא
 במשם שרק יעקב, אשר כך ה/האמנתק ט י --- ת. ג שמותהשתה
 העתר זה 1, בסחות  011 רק פלה3 בו ושמתיים מזבח יקםבו

 יעקב של בשוי ה/ מכח הזה במקצו '?גם ראיתי  עתה  לאדמןתיעתע
 נצב ה' "והנה - עתה זה חש שבה התופעה אל ישירות חוזר ה'" "?"אכן
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 והבטחה זו תופעה וגו'. ה2מרתיך" עמך אנכי "והנה ההבטחה ואלעליו",
 ר. מ א י 1 א ר י י 1 - המהסיע. החסד אלהי ה', את ליעקב לו מזכירותזו

 מלאכי את ראה שבה החלום, תחילת גם בתודעתו עולה לאטלאט
 זהו וגף, ם א י כ ה ז ן י א - אומר הוא לכן אדמות. עליהאלהים
 מוסב הראשון "זה" אדמות. עלי מלאכיו יושבים שבו מקום אלהים,בית
- הארץ על בה עומד שהסולם זו הסולם, של מוצאו נקודתעל  כאן 
 הסתם של העלזן קט על שסב השף וזה אלהים. ביתש

 עולם שבו המקום השמים, ,צער ההא '2ם לשמיש עדהמגש
 כשהוא יראה אותו מלאה זו תמונה השמים. אל הארץ מןהמלאכים

 היה יכול לא עליו ואשר האדם על שהוטל התפקיד, גודל עלחשב
 את מזניח כשהוא עתה, לדין הסימפט אלהי אותו תבע אילולהתגבר,

 החלום, לסוף הראשון "ויאמר" מתיחס זה ביאורנו לפי תפקידו.מילוי
 יעקב, לדברי חשיבות נוספת ובכך תחילתו, אל - השני "ויאמר"ואילו

 18(. מובן הוא הקדושים בשמות בשימושוהשינוי

 אתיהאבן ויקח בבקר יעקב ויקרכם יח-יט.הפפ1קים
 שמן ויצק מצבה, אתה וישם מראשתיואשרחשם
 צית-אל, ההוא אתגשם-המקום ויקראעל-ראשה.

 לראשנה. שכשהעיר לוזואולם

 במקומות מסופר חשוב למאורע כזכר אבן הקמת על ה. ב צמ
 ידי על זו אבן מתקדשת המקומות, כביצהר שלא אולם 19(. במקרארבים
 מודגשת יג לא, למטה גם ל. ל, שמות השווה ; ראשה על שמוצקהשמן

 מקריב שיעקב מצינו אף לה שבפרק יד ובפסוק זו, מצבה שלהקדשתה

 מקורות לשני ויז טז הפסוקים את ליחס ח-בים המקרא מבקרי ואילוט(
 המחברים משני אחד שכל כלומר יחד, שיכים הם שלכאורה פי על אףשונים,

 החלום. של אחד בחלק אלא התחשבלא
 יב. ז, א' שמואל , כן כד, 1 כ פסוק שם י ט ד, יהושע , מה לא, להלן19(
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 אימא אק 0ק ז"ל חכמכן לפי מזבח. גבי על כמו מצבה על וצעץםקרבן
 המזבח ואלו אחת אבן של היא שהמצבה זה אלא ושמזבה המצבהבין

 הקב"ה אסרה לכנענים, היתה שחוק מכיוון אלא הרבה, מאבניםמורכב
 31(. כב טז, דברים ; א כו, ויקרא ; כד כג, שמות השווה ;בתורתו

-  
 זה אל, בית בשם מקומות שלושה יעקב קרא 22( הגר"א לדעת א, ר ק י1

 שמוזכר והשלישי אל", אהל "אל שנקרא ז לה, להלן המוזכר זהושבכאן,
 אצל גם מוזכר האחרון וזה אל", בית "אלהים קרא אותו סו, לה,שם
 לפי וגר. ז 1 ל ם ל ו א ו - טו. לוע להלן ביאורנו וראה ; 98(שאול
 שהמקרס, ייתכן לזה. זה קרובים ובית-אל לוז היו ב טז, ביהושעהאמור
 שיעקב עד העיר כשם נקרא והוא לוז העיר בקרבת ההה יעקב, לן בואשר
 "אולם תחילה המקום שם היה השבעים תרגום לפי הדש. שם לו ונתןבא

 בית-אל, המיחד בשם יעקב קרא אותו אשר שהמקום, אומר הווהלוז",
 כג. א, שופטים השווה ברם ; 24( לוז של אולם-פרבר תחילהנחשב

 אם-יהיה לאמר, נדר יעקב דירך נ-נב.הפסוקים
 הולך אנכי אשר הזה בדרך הצמרם עמדיאלחים
 אשר- הזאת דהאבן לאלהים. לי ה' והיה אבי,והית אל- כשלום חרבתי ללבנט. דבגד לאכל לחםונתףלי

 ולהלן כאן רשר"ה והשתה שם, המחבר בבשור וראה י ג יב, דברים רש"יא(
 3המ(. כלג,

 פולחן-האבן אודות על יסוד( לה )שאין ההנחה את להזבלן כדאי לא כמעט י2(.
 ,ץDie 002 -15 )השווה כאן גם מחפשים אותו ואשר הקדומים לעבריםשמיחסים

 ,1884 .ק18
~tekka. 

zu .(rael. שחדך האבו, שפולחן -תכן אמבט זאת עם 
 (Cybala). שחורה לאבן עבדו שם ורומי, יוון עד התיכף המזרח דרךמהודו
 betyli, השם של שמקורו ייתכן ואף אבותינו, נוהג של משובשת צורההוא

 ש. צ י ל ד השהה י אל בית הוא עבדו, שלהן המטאור אבני את ציינושבו
 והמץ. אגר"א בשם מקלנבורג לרי"צ והקבלה הכתביי(
(yaג. י, א' שמואל 
 )המ'(. דבר העמק בפירושו ב " י צ נ ה גם וכן21(
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 תתן,י אשר על אלהעע נבת "יה כצבהשמתי
 לך. אעשרנועשר

 - השמות באים בסיפא ואילו ה' השם ברישא בא יעקב שלבנדרו
 במשמעותם אלא מותנה הקדושים בשמות בשימוש זה שוני ואין ואלהים,ה'

 עצמו קראה אם פירושו י, ד מ ע ם י ה ל א ה י ה י - ם א -השתה.
 המיוחדכן הפרטית בהשגחתו ינחני העולם בורא אם כה', לגביהאלהים

ה מלאת בדרכי שישמרני בזה י, נ ר מ שו ל  וגף, י ל - ן ת נ ו רע, מכל 
 לחזור שאוכל כך ק ת ב ש 1 לקעמק הנחוץ את מחיתי, את לי יתןוגם

 עצמו שהראה זה יהיה אז או וגף, ' ה ה י ה ו אבק בית אלבשלום
 - אשמע. ולקולו אעבוד לו שאך לזה לאלהים, לי ומושיע עוזרכה'
 ה'. את לעבוד יעקב רוצה שבו לאופן הסבר זה הרי וגה. ן ב א הו

 הוא כאן, לו שהיה השכינכן לגילוי לזכרון עתה זה שהקים מצבהאותה
 אותו יעבוד בו אשר בית דהיינר ים, ה ל א ת י ב שתהא עד אותהירחיב
 "בית"(. במלה בהתחשב באה תהיה במקום יהיה בצורה הזכר )לשוןית'
 מתגלית שבו ה', נוכה שבו בית יהיה זה כי ה', בית להקים רוצה הואאין

 כש% ית', שלו מיוחד ציווי פי על אלא אדם יבנה לא כזה ביתהשכינה.
 גילוי זה n~rP 5:(. בתוכם" "ושכנתי תהילה כשאמר בו, נוכחותומבטיח
 שהשכינה ויתבע עצמו דעת על ל% בית יבנה אם אדם, מצד רבהיומרה
 כזה אלהים, לעבודת שנועד בית אלהים, בית לבנות אבל בתוכו.תשרה
  אעוטרנג עשר -- עצמו~ק. דעת על לעשות האדם ופיךתעל

 היתה ,הכמנהו נראה רכבנה עעהרית להשיא יעקב רפה מ מתלבעית
 שלמים לקרבן בהמות שנק במעשר יותר מאוחר כמו זה, במעשרלקנות

 ח. כה, שמות*'(
 אשר מבקרים, כמה של מענתם מאשר יותר סביר בלתי דבר לד ואיו16(
 אלה של דעתם או שונים, מחברים לשני זה ואחיד שלם מאמר ליחסרוצים

 כתובים אדרבה, שונים. מקורות שגי פי על יעקב של אמרתו חברש"העורד"
 שונים, למלודית הוכחה כל השמות בשוני שאע אחרים, רבים כמו מוכיחים,אלה
 שבו הההקשר ית' משמותיו אחד שבכל המיחידת המשמעות מן נובע השוניאבל
 מחכר.הוא



תלו כח-כפבראשית

 להלן יעקב, אצל זה מעין קרבן מצינו שהרי עניים. גם יוזמנושלאכילתו
 בענין וראה לשלמכם דומה היה שאופים קרבנות א, מו, וגם גדלא,
 ז'(. ויקרא ס' בתהילת הקרבגווק לחוקת בפתיחהזה


