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  ד"בס

  )SPEECH (סולם יעקב במבט חדש

  נבון. מ' ר

 

  :או נקח דקה לקרוא אותוו ב–יעקב המפורסם של פרשת השבוע מתחילה בחלום 

  

  טו- י, כח בראשית

 : ּבֹו ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיַע ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַוַּיֲחלֹם

 ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָאִביָך ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאִני ַוּיֹאַמר ָעָליו ִנָּצב ְיקָֹוק ְוִהֵּנה

 ָוֶנְגָּבה ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה ָיָּמה ּוָפַרְצָּת ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעָך ְוָהָיה:  ּוְלַזְרֶעָך ֶאְּתֶנָּנה ְלָך ָעֶליָה ׁשֵֹכב

 ֵּתֵלְך ֲאֶׁשר ְּבכֹל ּוְׁשַמְרִּתיָך ִעָּמְך ָאנִֹכי ְוִהֵּנה:  ּוְבַזְרֶעָך ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ָּכל ְבָך ְבֲרכּוְוִנ

  :  ָלְך ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְבָך לֹא ִּכי ַהּזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשבִֹתיָך

  

מכל מיני חלום יעקב מושך אותנו כי הוא מורכב  .לא מובן, ם כל זהע, ב אבלושובה ל מסקרןחלום יעקב 

.  תוהפניה האלוקי  אנו רוצים לדעת מה פשר הסמלים– וכמו בחלומות שלנו הוא מבקש פתרון אלמנטים

חלום ה, נוסף לזה !ך" בכל התנשבהם מופיע משלרק שבע חלומות תוך חלום זה הוא אחד מכי  עודמעניין 

,   למרות זאת.נרא'זראדיגמה ליתר החלומות באכך הוא אמור לשמש כפ ולפי, מתוך השבעשוןהראהוא 

  :כותב כך, מנחם כשר' ר, "תורה שלימה"בעל ה

  

  ע :בראשית כח, תורה שלימה, כשר. מ' ר

] בתוך הטקסט[ינו פתרונם  מצתולומח לכל הי דע כ"ם מוצב ארצהולהנה סום וויחל" ...

לכל  ןוראש] הוא[זה ]ה[ם וי שהחל"אעפ] זה[ו . רהון בתוו פתרם זה שאין לולחוץ מן ח

 .החלומות

  

אנר כי פתרונו כן נמצא ' כן הולם לזשל יעקב החלום ,"תורה שלימה"ב האמור שעל אףענתי הערב הוא ט

לא בא ה "הקב: א"ז.  ה ליעקב"אני מציע שהפתרון הוא במילים של הקב  !נגד עינינו ממש, בתוך הטקסט

  . לנמשל במשל החלוםבמפורש מגיב סרים ללא הקשר אלא להעביר מ

  

שהם גם עולים , על חלומותיאוריית פרויד תאנו צריכים להבין כמה עקרונות מ, זהעל מנת לראות את 

  :םמקורות יהודיעם נה אחד קב

  

 םקטיבינ להביע רצונות אינסטייםחלומות בא )1(

  

   ח:כט ישעיהו

 ְוֵהִקיץ ׁשֶֹתה ְוִהֵּנה ַהָּצֵמא ַיֲחלֹם ְוַכֲאֶׁשר ,ַנְפׁשֹו ְוֵריָקה ְוֵהִקיץ אֹוֵכל ִהֵּנהְו ָהָרֵעב ַיֲחלֹם ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה

  ס: ִצּיֹון ַהר ַעל ַהּצְֹבִאים ַהּגֹוִים ָּכל ֲהמֹון ִיְהֶיה ֵּכן ׁשֹוֵקָקה ְוַנְפׁשֹו ָעֵיף ְוִהֵּנה
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 ) להגשימם כרגעך לנו דרשאולי איןלא עצובים אלא (ים א הוא של דברים מדוכםחלוהתוכן  )2(

  

   ב:נה ברכות

  .לבו מהרהורי אלא לאדם לו מראין אין: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר

  

 כל הפרטים חשובים )3(

  

 :כאן הגמרא מתנגדת ואומרת

  

   א:נה ברכות

 אפשר אי כך - תבן בלא לבר אפשר שאי כשם, יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר אלא

 אינו כולו -  מתקיים שמקצתו פי על אף, חלום: ברכיה רבי אמר. בטלים דברים בלא לחלום

 . 'וגו והירח השמש והנה )ז"ל בראשית( דכתיב מיוסף - לן מנא, מתקיים

  

 שבמשל מלה שכל" אחד –יש שני סוגי משלי נבואה  שך" בקשר לחלומות בתנם כותב"הרמב על אף זה

 ואז .אלא לצורך המסר גרידשבאים דברים חשובים יחד עם דברים רבב וואחד שמע "ענין בה יש ההוא

 והנה", אמרו הנבואה משלי מן הראשון המין דמיון: "שהכל חשובהמשלים  לסוג הוא מביא דוגמה

 מוסיף לענין היא המשל בזה שבאה מלה כל הנה, ... ".השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם

 . הנמשל בכלל

  

ון חפסיכולוג בשם מארק סולמס פרסם מאמר ביר .יניםינ ונחבר את העחזור לתיאורית פרויד נעכשיו

 בפרטי מותמתגש) מודע-התוכן החבוי בתת(לפסיכולוגיה וסיכם איך הרצונות והמחשבות המדוכאות 

  .  חלוםה

  

.  לומות במודעות שלנושלנו לחמודע - התקוות מהתתאת פרויד טען שיש תהליך במוח שהופך 

 כדוגמה ..." החלפה"גנונים כמו נמ וכולל )חלוםה עבודת(" DREAMWORK"קרא נהתהליך 

 כאשר מורכב בחלום כמה אלמנטים בסמל –" הרכבה"] או מנגנון[, האבא שלך מיוצג כשוטר

  ... של מדרגות נעות חתכולם מיוצגים בדמות א, 'ופחד, התרגשות, אמביציה'כדוגמה , אחד

  

ועל . הוא מכשיר לעלות ולרדת, כמו מדרגות נעות, ולםכי הס!   לסולם יעקבהה בדמיונפליאדוגמה זו מ

אני מציע שהמלאכים .   לסמל הסולםהכים העולים ויורדים נותנים את התנועאהמל, אף שסולם לא נע

וזה מסביר .  ים שלוהפחדאת השאיפות של יעקב כאשר המלאכים היורדים מסמלים את העולים מיצגים 

  . לפחדיוולאחר מכן הוא נכנעיפותיו א כי קודם יעקב מביע ש– עולים לפני שהם יורדיםלמה המלאכים 

  .ונראה שבסדר זה ענה לו השם
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עשיו מפרש , ובכן.  הוא שאף לבכורהש –" ַּבֲעֵקב אֶֹחֶזת ְוָידֹו" אנו קוראים כבר מלידתו, שאיפותיולגבי 

 ָלַקח ַעָּתה ְוִהֵּנה ָלָקח ְּבכָֹרִתי ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַּיְעְקֵבִני ַיֲעקֹב ְׁשמֹו ָקָרא ֲהִכי ַוּיֹאֶמר ":שמו של יעקב

יש רק שני סיפורים על  . ל מה שקראנו על יעקב עד החלום הוא אודות הבכורה כ,ובאמת" ... ִּבְרָכִתי

השאיפה העזה , אם כן.  סיפור קבלת ברכת הבכורה ו סיפור קניית הבכורה-מים את החלום יקדיעקב שמ

  .עולים בסולםהחלומו בדמות המלאכים וי בלבכורה מובאת לידי ביט

  

דברי השם הם תגובה מידית למשל בחלום , את אומרתז.  ה מגיב"הקבהחבוי במשל  שאיפה הזאתול

  ?ליעקבה "של הקבמה היו המילים הראשונים .  הנמשלאת המשקפת ומגלה 

  

 )בזמנים שונים(לאברהם  )בחלומו(ליעקב 

   כח פרק בראשית

 ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאִני ַוּיֹאַמר ָעָליו ִנָּצב קָֹוקְי ְוִהֵּנה) יג(

 ׁשֵֹכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָאִביָך ַאְבָרָהם

 :ּוְלַזְרֶעָך ֶאְּתֶנָּנה ְלָך ָעֶליָה

   יג פרק בראשית

 ֶאְּתֶנָּנה ְלָך רֶֹאה ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת ִּכי) טו(

 :םעֹוָל ַעד ּוְלַזְרֲעָך

   כח פרק בראשית

 ... ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעָך ְוָהָיה) יד(

   יג פרק בראשית

 ... ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעָך ֶאת ְוַׂשְמִּתי) טז(

   יג פרק בראשית   ...ָוֶנְגָּבה ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה ָיָּמה ּוָפַרְצָּת

 ָׁשם ָּתהַא ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִמן ּוְרֵאה ֵעיֶניָך ָנא ָׂשא... ) יד(

 :ָוָיָּמה ָוֵקְדָמה ָוֶנְגָּבה ָצפָֹנה

   יב פרק בראשית :ּוְבַזְרֶעָך ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ָּכל ְבָך ְוִנְבֲרכּו

 :ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ּכֹל ְבָך ְוִנְבְרכּו ...) ג(

  

 לעודד באים' דברי ה, אם כן.  לאברהם' של ההברית ההבטחות ליעקב מקבילות למפליא להבטחות 

  .עולים בסולםה שאיפות הנמשלות במלאכים –שאיפותיו לבכורה 

  

 כאשר הוא טלו בספקהוששאיפותיו לירושת הארץ ברור , על אף שיעקב שאף לבכורה, לפחדיו בקשר

, ו נסיבות גורמות לו לברוחאילאו לא נשכח וב, ולא זה בלבד אלא גם הוא מפחד לחייו כי.  גלה מהארץ

פחדים האלו מובאים לידי ביטוי  .דוד לבן לא בדיוק הצדיק במשפחה המורחבתמה גם שהוא יודע ש

  . על הבכורה החיזוקדבריה בא ומגיב במילים הבאים מיד אחרי "ולאלו הקב.  במלאכים היורדים בסולם

  

 וימעש ירא] יעקב[ שהיה לפי  :מצייןי "ועל זה רש – "ֵּתֵלְך ֲאֶׁשר ְּבכֹל ּוְׁשַמְרִּתיָך ִעָּמְך ָאנִֹכי ְוִהֵּנה"

 ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְבָך לֹא ִּכי ַהּזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשבִֹתיָך" :ה ממשיך"והקב  .ומלבן

  .לעשו ולא הבטחתיו לך, זרעו על לאברהם שהבטחתי מה  :י מסביר" ועל זה רש– "ָלְך ִּדַּבְרִּתי
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י הגמרא עובדה פל, החלום עצמו לא צריך להפריע לנו אלא להפךובזה שהפתרון של החלום נמצא בתוך 

  :אמתשהחלום הוא חלום הוכחה היא זו 

   ב:נה ברכות

  . חלום בתוך שנפתר וחלום, חבירו לו שחלם וחלום ,שחרית של חלום: מתקיימין חלומות שלשה

 

  

בנו  סולם יעקב ובכך התעלומתעל וך אור  חלומות הצלחנו לשפון לפתרתבישום תיאוריה מודרני, אם כן

כן אהראנו שהחלום המשלי הזה והמשל ובכך ' אלא גם קישרנו בין דברי ה, לא רק את פשר הסמלים

  .ך שבא עם פירושו טמון בטקסט"פאראדיגמה לכל חלום משלי בתנ

  

  !שבת שלום וחלומות פזכן לא נותר לי אלא לאחל לכלכם וב


