
 

Jacob : la maison de Dieu 
 

      גגגג    פסוקפסוקפסוקפסוק    בבבב    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו
  

 ְוֵנְלָכה ִמְ!ָרָכיו ְויֵֹרנ ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ֵ�ית ֶאל ְיקָֹוק ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכ ְו�ְמר ַרִ�י� ַעִ�י� ְוָהְלכְוָהְלכְוָהְלכְוָהְלכ
   :ִמירָ+ָלִ� ְיקָֹוק ְדַבר ת%ָרה ֵ(ֵצא ִמִ'&%$ִמִ'&%$ִמִ'&%$ִמִ'&%$    ִ#יִ#יִ#יִ#י ְ�אְֹרחָֹתיו

  

        גגגג    פסוקפסוקפסוקפסוק    בבבב    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו    קקקק""""רדרדרדרד �
 
 ונעלה לכו הגוי� יאמרו למה כלומר, העמי� דברי לא הנביא דברי זה, מציו$מציו$מציו$מציו$    כיכיכיכי

, המשיח מל0 הוא והמורה, העמי� לכל ומצוה תורה תצא מציו$ כי מדרכיו ויורנו
  :ושפט אמר ועליו

  
      אאאא    עמודעמודעמודעמוד    פחפחפחפח    ד2ד2ד2ד2    פסחי�פסחי�פסחי�פסחי�    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

  
 אל' ה הר אל ונעלה לכו ואמרו רבי� עמי� והלכו )ב ישעיהו( דכתיב מאי: אלעזר רבי ואמר
 בו שכתוב כאברה� לא: אלא? ויצחק אברה� אלהי ולא יעקב אלהי', וגו יעקב אלהי בית
, שדה בו שכתוב כיצחק ולא, יראה' ה בהר היו� יאמר אשר )כב בראשית( שנאמר, הר

 ראשיתב( אמרשנ, בית שקראו כיעקב אלא. בשדה לשוח יצחק ויצא )כד בראשית( שנאמר
   .אל בית ההוא המקו� ש� את ויקרא )כח
  

 
 

 

Isaïe, chapitre 2, verset 3 
 
2) Et nombres de peuples iront en disant : «Allons et 
gravissons la montagne de l’Eternel pour gagner la maison du 
D.ieu de Jacob, et nous nous inspirerons de ses voies et nous 
suivrons ses sentiers» ; car c’est de Sion que sortira la 
Torah et de Jérusalem la parole de seigneur. 
 

� Commentaire du Radak 
 
Car c’est de Sion que sortira la Torah : ceci est la parole du prophète, mais non des 
nations. Cela vient expliquer la raison pour laquelle les nations diront : «allons et montons et 
nous nous inspirerons de ses voies» ; «car c’est de Sion que sortira la Torah» et tout les 
peuples en seront ordonnés. Le maître sera le roi messie et c’est à son propos qu’il est dit : 
«et il jugera». 

 

Traité Pessahim, page 88A 
 
Rabbi Eléazar demande à propos du verset «vers le mont de l’Eternel, vers la maison du 
Dieu de Jacob» (Isaïe), pourquoi seulement le D.ieu de Jacob ? Car à propos d’Abraham, le 
lieu est appelé une montagne comme il est dit «sur le mont de Dieu» ; et à propos d’Isaac, il 
est appelé un champ, comme il est dit «pour méditer dans le champ». Mais ce n’est que pour 
Jacob, qu’il est marqué «la maison de Dieu». 
 
Sources : traduction d’Aaron Laskar 
                 traduction du Rabbinat français 


