בס"ד

The Millie Arbesfeld

Midreshet Yom Rishon
Sunday Morning Learning Program for Women
W W W.MIDRESHETYOMRISHON.ORG

“Bet-El & Yaakov's
Bet-Elokim:
Geography, Theology,
or Psychology”

Rabbi Menachem Liebtag

November 11, 2007 • א' כסלו תשס"ח

2

A. The source text: Yaakov's dream at Bet-el
בראשית פרק כח
ָשׂם
ַשּׁמֶשׁ ,וַיִּקַּח מֵאַ ְבנֵי ַהמָּקוֹם ,וַיּ ֶ
י וַיֵּצֵא יַעֲקֹבִ ,מ ְבּאֵר ָשׁבַע; וַיֵֶּל ְךָ ,ח ָרנָה .יא וַיְִּפגַּע ַבּמָּקוֹם וַיָּלֶן ָשׁם ,כִּי-בָא ה ֶ
ִשׁכַּבַ ,בּמָּקוֹם הַהוּא.
ְמ ַראֲשֹׁתָיו; וַיּ ְ
ַשּׁ ָמיְמָה; וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲאכֵי אֱלֹהִים ,עֹלִים וְיֹ ְרדִים בּוֹ .יג וְ ִהנֵּה יְהוָה נִצָּב
יב וַיַּחֲלֹם ,וְ ִהנֵּה ֻסלָּם ֻמצָּב אַ ְרצָה ,וְרֹאשׁוַֹ ,מגִּי ַע ה ָ
ֲשׁר אַתָּה שֹׁכֵב ָעלֶי ָהְ --ל ָך ֶא ְתּנֶנָּה ,וּ ְלזַ ְר ֶע ָך .יד
ָעלָיו ,וַיֹּאמַרֲ ,אנִי יְהוָה אֱלֹהֵי אַ ְב ָרהָם אָבִי ָך ,וֵאלֹהֵי יִ ְצחָק; הָאָרֶץ ,א ֶ
ִשׁפְּחֹת ָה ֲא ָדמָה ,וּ ְבזַ ְר ֶע ָך.
וְ ָהיָה זַ ְר ֲע ָך ַכּ ֲעפַר הָאָרֶץ ,וּ ָפ ַר ְצ ָתּ יָמָּה וָ ֵק ְדמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה; וְנִ ְברְכוּ ְב ָך כָּל-מ ְ
ָשׂיתִי,
ֲשׁר אִם-ע ִ
ֲשׁבֹתִי ָך ,אֶלָ -ה ֲא ָדמָה הַזֹּאתִ :כּי ,לֹא ֶא ֱעזָ ְב ָך ,עַד א ֶ
ֲשׁרֵ -תּ ֵל ְך ,וַה ִ
וּשׁ ַמ ְרתִּי ָך בְּכֹל א ֶ
טו וְ ִהנֵּה אָנֹכִי ִע ָמּ ְךְ ,
ֲשׁרִ -דּ ַבּ ְרתִּי ָל ְך.
אֵת א ֶ
טז וַיִּיקַץ יַעֲקֹב ,מ ְ
ִשּׁנָתוֹ ,וַיֹּאמֶר ,אָכֵן יֵשׁ יְהוָה ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה; וְאָנֹכִי ,לֹא יָָד ְעתִּי .יז וַיִּירָא ,וַיֹּאמַר ,מַה-נּוֹרָאַ ,המָּקוֹם
ֲשׁרָ -שׂם ְמ ַראֲשֹׁתָיו,
ַשׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר ,וַיִּקַּח אֶתָ -ה ֶאבֶן א ֶ
ַשּׁ ָמיִם .יח וַיּ ְ
ַהזֶּה :אֵין זֶהִ ,כּי אִם-בֵּית אֱלֹהִים ,וְזֶהַ ,שׁעַר ה ָ
רֹאשׁהּ .יט וַיִּ ְקרָא אֶתֵ -שׁםַ -המָּקוֹם הַהוּא ,בֵּית-אֵל; וְאוּלָם לוּז ֵשׁםָ -העִיר,
ָשׂם אֹתָהַּ ,מ ֵצּבָה; וַיִּצֹק ֶשׁמֶן ,עַלָ -
וַיּ ֶ
ֲשׁר אָנֹכִי הוֹ ֵל ְך ,וְנָתַן-לִי ֶלחֶם
וּשׁ ָמ ַרנִי ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה א ֶ
ָלרִאשֹׁנָה .כ וַיִּדַּר יַעֲקֹב ,נֶדֶר לֵאמֹר :אִם-יִ ְהיֶה אֱלֹהִים ִע ָמּדִיְ ,
ְשׁלוֹם ,אֶל-בֵּית אָבִי; וְ ָהיָה יְהוָה לִי ,לֵאלֹהִים.
ְשׁ ְבתִּי ב ָ
ֶלאֱכֹל ,וּ ֶבגֶד ִללְבֹּשׁ .כא ו ַ
ַשּׂרֶנּוּ ָל ְך.
ַשּׂר ֲאע ְ
ֲשׁר ִתּתֶּן-לִי ,ע ֵ
ֲשׁרַ -שׂ ְמתִּי ַמ ֵצּבָה--יִ ְהיֶה ,בֵּית אֱלֹ ִהים; וְכֹל א ֶ
כב וְ ָה ֶאבֶן הַזֹּאת ,א ֶ

B. Geography
רש"י בראשית פרק כח
)יא( ויפגע במקום  -לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר ,הוא הר המוריה שנאמר בו )לעיל
כב ד( וירא את המקום מרחוק:
)יז( כי אם בית אלהים  -אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע
כנגד בית המקדש ,שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה ,וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין ,ובית אל היה
בצפון של נחלת בנימין בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף ,נמצא סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע
שיפועו נגד ירושלים....
דברי הימים ב פרק ג
ֲשׁר ֵהכִין ִבּמְקוֹם ָדּוִיד,
ֲשׁר נִרְאָה ְל ָדוִיד אָבִיהוּ--א ֶ
ִירוּשׁלִַםְ ,בּהַר הַמּוֹ ִריָּה ,א ֶ
א וַיָּחֶל ְשׁלֹמֹהִ ,לבְנוֹת אֶת-בֵּית-יְהוָה בּ ָ
ִשׁנַת אַ ְר ַבּעֹ...
ַשּׁנִי ,בּ ְ
ַשּׁנִי ,בּ ֵ
בְּגֹרֶן אָ ְרנָן ַהיְבוּסִי .ב וַיָּחֶל ִלבְנוֹת בַּחֹדֶשׁ ה ֵ

C. Theology
וזה שער השמים  -מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה .ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של
מטה:
)כ( אם יהיה אלהים עמדי  -אם ישמור לי הבטחות הללו שהבטיחני להיות עמדי ,כמו שאמר לי )פסוק טו( והנה אנכי
עמך:
ושמרני  -כמו שאמר לי )פסוק טו( ושמרתיך בכל אשר תלך:
ונתן לי לחם לאכול  -כמו שאמר )פסוק טו( כי לא אעזבך ,והמבקש לחם הוא קרוי נעזב ,שנאמר )תהלים לז כה( ולא
ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם:
)כא( ושבתי  -כמו שאמר לי )פסוק טו( והשיבותיך אל האדמה:
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בשלום  -שלם מן החטא ,שלא אלמד מדרכי לבן:
והיה ה' לי לאלהים  -שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף ,שלא ימצא פסול בזרעי ,כמו שנאמר )פסוק טו( אשר דברתי
לך ,והבטחה זו הבטיח לאברהם ,שנאמר )שם יז ז( להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך:
)כב( והאבן הזאת  -כך תפרש וי"ו זו של והאבן ,אם תעשה לי את אלה ,אף אני אעשה זאת:
 כתרגומו אהי פלח עלה קדם ה' וכן עשה בשובו מפדן ארם ,כשאמר לו )לקמן לה א( קום עלה בית אל ,מה נאמר שם)שם יד( יצב יעקב מצבה וגו' ויסך עליה נסך:

D. Psychology - Yaakov's neder
החלום
ההתגלות
בירכת
אברהם

הבטחה של
שמירה

ַשּׁ ָמיְמָה; וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲאכֵי
יב וַיַּחֲלֹם ,וְ ִהנֵּה ֻסלָּם ֻמצָּב אַ ְרצָה ,וְרֹאשׁוַֹ ,מגִּי ַע ה ָ
אֱלֹהִים ,עֹלִים וְיֹ ְרדִים בּוֹ.
יג וְ ִהנֵּה יְהוָה נִצָּב ָעלָיו ,וַיֹּאמַרֲ ,אנִי יְהוָה אֱלֹהֵי אַ ְב ָרהָם אָבִי ָך ,וֵאלֹהֵי
ֲשׁר אַתָּה שֹׁכֵב ָעלֶי ָהְ --ל ָך ֶא ְתּנֶנָּה ,וּ ְלזַ ְר ֶע ָך.
יְִצחָק; הָאָרֶץ ,א ֶ
יד וְ ָהיָה זַ ְר ֲע ָך ַכּ ֲעפַר הָאָרֶץ ,וּ ָפ ַר ְצ ָתּ יָמָּה וָ ֵק ְדמָה וְצָפֹנָה וָנְֶגבָּה; וְנִ ְברְכוּ ְב ָך
ִשׁפְּחֹת ָה ֲא ָדמָה ,וּ ְבזַ ְר ֶע ָך.
כָּל-מ ְ
ֲשׁרֵ -תּ ֵל ְך,
וּשׁ ַמ ְרתִּי ָך בְּכֹל א ֶ
טו וְ ִהנֵּה אָנֹכִי ִע ָמּ ְךְ ,
ֲשׁבֹתִי ָך ,אֶלָ -ה ֲא ָדמָה הַזֹּאת:
וַה ִ
ֲשׁרִ -דּ ַבּ ְרתִּי ָל ְך.
ָשׂיתִי ,אֵת א ֶ
ֲשׁר אִם-ע ִ
כִּי ,לֹא ֶא ֱעזָ ְב ָך ,עַד א ֶ

הכרה

ִשּׁנָתוֹ ,וַיֹּאמֶר ,אָכֵן יֵשׁ יְהוָה ַבּמָּקוֹם ַהזֶּה; וְאָנֹכִי ,לֹא
טז וַיִּיקַץ יַעֲקֹב ,מ ְ
יָָד ְעתִּי .יז וַיִּירָא ,וַיֹּאמַר ,מַה-נּוֹרָאַ ,המָּקוֹם ַהזֶּה :אֵין זֶה ,כִּי אִם-בֵּית
ַשּׁ ָמיִם.
אֱלֹהִים ,וְזֶהַ ,שׁעַר ה ָ

הכנה לנדר

ָשׂם
ֲשׁרָ -שׂם ְמ ַראֲשֹׁתָיו ,וַיּ ֶ
יח וַיַּ ְשׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר ,וַיִּקַּח אֶתָ -ה ֶאבֶן א ֶ
רֹאשׁהּ.
שׁמֶן ,עַלָ -
אֹתָהַּ ,מ ֵצּבָה; וַיִּצֹק ֶ
שׁםַ -המָּקוֹם הַהוּא ,בֵּית-אֵל;
יט וַיִּ ְקרָא אֶתֵ -
וְאוּלָם לוּז ֵשׁםָ -העִירָ ,לרִאשֹׁנָה.

]הנדר[

כ וַיִּדַּר יַעֲקֹב ,נֶדֶר לֵאמֹר :אִם ---
ֲשׁר אָנֹכִי הוֹ ֵל ְך,
וּשׁ ָמ ַרנִי ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה א ֶ
יִ ְהיֶה אֱלֹהִים ִע ָמּדִיְ ,
וְנָתַן-לִי ֶלחֶם ֶלאֱכֹל ,וּ ֶבגֶד ִללְבֹּשׁ.
ְשׁלוֹם ,אֶל-בֵּית אָבִי;
ְשׁ ְבתִּי ב ָ
כא ו ַ
] וְ ָהיָה יְהוָה לִי ,לֵאלֹהִים[.
ֲשׁרַ -שׂ ְמתִּי ַמ ֵצּבָה--יִ ְהיֶה ,בֵּית אֱלֹהִים;
כב וְ ָה ֶאבֶן הַזֹּאת ,א ֶ
ַשּׂרֶנּוּ ָל ְך.
ַשּׂר ֲאע ְ
ֲשׁר ִתּתֶּן-לִי ,ע ֵ
וְכֹל א ֶ

התנאי

הנדר
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רמב"ן בראשית פרק יב פסוק ח
)ח( ויקרא בשם ה'  -פירש אונקלוס שהתפלל שם ,כמו קראתי שמך ה' מבור תחתיות )איכה ג נה( :והנכון שהיה קורא
בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה' ,מודיע אותו ואלהותו לבני אדם ,כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע,
ועתה כשבא בארץ הזאת שהובטח בה "ואברכה מברכיך" ,היה למוד ללמד ולפרסם האלהות.
וכן אמר הכתוב )להלן כו כד( ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך אנכי ,שבנה מזבח "ויקרא
בשם ה'" .כי בא במקום חדש...
ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד בנים רבים כלם עובדי ה' ,והיתה לו קהלה גדולה נקראת עדת ישראל ונתפרסמה
האמונה בהם ,ונודעה לכל עם ,וגם כי מימי אבותיו נתפרסמה בכל ארץ כנען .וכך אמרו בבראשית רבה )לט טז( מלמד
שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל בריה:

E. Tragedy
בראשית פרק לה
ֵשׂו
ֲשׂהָ -שׁם ִמזְ ֵבּ ַחָ --לאֵל ַהנִּ ְראֶה ֵאלֶי ָךְ ,בּ ָב ְר ֲח ָך ִמ ְפּנֵי ע ָ
ְשׁבָ -שׁם; וַע ֵ
א וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-יַעֲקֹב ,קוּם ֲעלֵה בֵית-אֵל ו ֶ
ֲשׁר בְּתֹ ְככֶם ,וְ ִה ַטּהֲרוּ ,וְ ַה ֲחלִיפוּ
ֲשׁר עִמּוָֹ :הסִרוּ אֶת-אֱלֹהֵי ַהנֵּכָר ,א ֶ
אָחִי ָך .ב וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל-בֵּיתוֹ ,וְאֶל כָּל-א ֶ
ֲשׁר
ֱשׂהָ -שּׁם ִמזְ ֵבּ ַחָ ,לאֵל הָעֹנֶה אֹתִי בְּיוֹם ָצ ָרתִי ,וַיְהִי ִע ָמּדִיַ ,בּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ִשׂמְלֹתֵיכֶם .ג וְנָקוּמָה וְנַ ֲעלֶה ,בֵּית-אֵל; וְ ֶאע ֶ
ֲשׁר ְסבִיבוֹתֵיהֶם,
ֲשׁר ְבּיָדָם ..ה וַיִּסָּעוּ; וַיְהִי ִחתַּת אֱלֹהִים ,עַלֶ -ה ָערִים א ֶ
ָה ָל ְכתִּי .ד וַיִּתְּנוּ אֶל-יַעֲקֹב ,אֵת כָּל-אֱלֹהֵי ַהנֵּכָר א ֶ
ֲשׁר-עִמּוֹ .ז וַיִּבֶן
ֲשׁר ְבּ ֶארֶץ ְכּנַעַן--הִוא ,בֵּיתֵ -אל :הוּא ,וְכָלָ -העָם א ֶ
וְלֹא ָרדְפוּ ,אַ ֲחרֵי ְבּנֵי יַעֲקֹב .ו וַיָּבֹא יַעֲקֹב לוּזָה ,א ֶ
שׁם ,נִגְלוּ ֵאלָיו ָהאֱלֹהִיםְ ,בּ ָברְחוִֹ ,מ ְפּנֵי אָחִיו.
ָשׁםִ ,מזְ ֵבּ ַח ,וַיִּ ְקרָא ַלמָּקוֹם ,אֵל בֵּית-אֵל :כִּי ָ
ט וַיֵּרָא אֱלֹהִים אֶל-יַעֲקֹב עוֹד ,בְּבֹאוֹ ִמ ַפּדַּן ֲארָם; וַיְָב ֶר ְך ,אֹתוֹ .י וַיֹּאמֶר-לוֹ אֱלֹהִיםִ ,שׁ ְמ ָך יַעֲקֹב :לֹא-יִ ָקּרֵא ִשׁ ְמ ָך
ִשׂ ָראֵל .יא וַיֹּאמֶר לוֹ אֱלֹהִים ֲאנִי אֵל ַשׁדַּיְ ,פּרֵה וּ ְרבֵה--גּוֹי
ִשׂ ָראֵל יִ ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך ,וַיִּ ְקרָא אֶתְ -שׁמוֹ ,י ְ
עוֹד יַעֲקֹב ,כִּי אִם-י ְ
ֲשׁר נָ ַתתִּי לְאַ ְב ָרהָם וּ ְליִ ְצחָקְ --ל ָך ֶא ְתּנֶנָּה; וּ ְלזַ ְר ֲע ָך אַ ֲחרֶי ָך,
וּ ְקהַל גּוֹיִם ,יִ ְהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ; וּ ְמ ָלכִיםֵ ,מ ֲח ָלצֶי ָך יֵצֵאוּ .יב וְאֶת-הָאָרֶץ ,א ֶ
ֲשׁרִ -דּבֶּר אִתּוֹ--
ֲשׁרִ -דּבֶּר אִתּוֹ .יד וַיַּצֵּב יַעֲקֹב ַמ ֵצּבָהַ ,בּ ָמּקוֹם א ֶ
ֶאתֵּן אֶת-הָאָרֶץ .יג וַיַּעַל ֵמ ָעלָיו ,אֱלֹהִיםַ ,בּמָּקוֹם ,א ֶ
שׁם אֱלֹהִים--
ֲשׁר ִדּבֶּר אִתּוֹ ָ
שׁם ַה ָמּקוֹם ,א ֶ
שׁמֶן .טו וַיִּ ְקרָא יַעֲקֹב אֶתֵ -
ַמ ֶצּבֶת אָבֶן; וַיַּ ֵסּ ְך ָעלֶי ָה נֶ ֶס ְך ,וַיִּצֹק ָעלֶי ָה ָ
בֵּית-אֵל .טז וַיִּסְעוּ ִמבֵּית אֵל ,וַיְהִי-עוֹד ִכּ ְברַת-הָאָרֶץ לָבוֹא ֶא ְפ ָרתָה; וַ ֵתּלֶד ָרחֵל ,וַ ְתּקַשׁ ְבּ ִל ְדתָּהּ.
בראשית פרק לד
ֲשׁר ִטמְּאוּ ,אֲחוֹתָם .כח אֶת-צֹאנָם וְאֶת-
א וַ ֵתּצֵא דִינָה בַּת-לֵאָה ...כז ְבּנֵי יַעֲקֹב ,בָּאוּ עַלַ -ה ֲח ָללִים ,וַיָּבֹזּוָּ ,העִיר--א ֶ
ַשּׂדֶהָ ,לקָחוּ..
ֲשׁר בּ ָ
ֲשׁרָ -בּעִיר וְאֶת-א ֶ
ְבּ ָקרָם ,וְאֶת-חֲמֹרֵיהֶם ,וְאֵת א ֶ
ְיֹשׁב הָאָרֶץַ ,בּ ְכּנַ ֲענִי וּ ַב ְפּ ִרזִּי; וַ ֲאנִיְ ,מתֵי ִמ ְספָּר ,וְנֶ ֶאסְפוּ
ִישׁנִי בּ ֵ
ל וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶלִ -שׁמְעוֹן וְאֶלֵ -לוִיֲ ,ע ַכ ְרתֶּם אֹתִיְ ,ל ַה ְבא ֵ
ֲשׂה אֶת-אֲחוֹתֵנוּ.
ִשׁ ַמ ְדתִּי ֲאנִי וּבֵיתִי .לא וַיֹּאמְרוַּ :הכְזוֹנָה ,יַע ֶ
ָעלַי וְהִכּוּנִי ,וְנ ְ
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