בס"ד
סולם יעקב במבט חדש
הרב מואיז נבון
בראשית כח ,י-טו
ָשׂם
אַבנֵי ַה ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ָלן ָשׁם ִכּי ָבא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַיִּ ַקּח ֵמ ְ
ֵל ְך ָח ָרנָה :וַיִּ ְפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע ַויּ ֶ
ַויּ ֵ
יע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲא ֵכי
אַר ָצה וְ רֹאשׁוֹ ַמ ִגּ ַ
ַחלֹם וְ ִהנֵּה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ְ
ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּאַ :ויּ ֲ
יך וֵאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ְ
ֱאל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ :וְ ִהנֵּה יְ קֹוָק נִ ָצּב ָע ָליו ַויּ ַ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
אָרץ ָ
ֲפר ָה ֶ
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
ַר ֶע ָך :וְ ָהיָה ז ְ
וּלז ְ
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
ָה ֶ
ַה ִשׁב ִֹתי ָך
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ו ֲ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
ַר ֶע ָך :וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְ
וּבז ְ
ָונ ְֶג ָבּה וְ נִ ְברֲכוּ ְב ָך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך:
ָב ָך ַעד ֲא ֶשׁר ִאם ָע ִשׂ ִ
ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְ
ר' מ .כשר ,תורה שלימה ,בראשית כח:ע
" ...ויחלום והנה סולם מוצב ארצה" דע כי לכל החלומות מצינו פתרונם ]בתוך הטקסט[ חוץ מן
חלום זה שאין לו פתרון בתורה) .עי' לעיל מאמר סט .בבאור( ו]זה[ אעפ"י שהחלום ]ה[זה ]הוא[
ראשון לכל החלומות .כי מה שנאמר באבימלך אינו חלום שצריך פשר ,כי אם הוכחה היתה
שנאמר "ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה" וכן אל לבן הארמי וכן בבלעם וכן בצדיקים
שדבר הקב"ה עמהם בחלום הלילה שנאמר "במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו" )במרבר יב ,ו(,
אבל החלומות שצריכין פשר דבריהם לשבעה זמנים ,וזה ראשון ,ושני לו חלום יוסף ונתפשר לו,
"הבוא נבוא אני ואמך" )בראשית לז ,י( .וכן של חלומות "המלוך המלוך" )שם שם ,ח( וזמן שלישי
לו ,חלומות של פרעה ופירושו ז' שנים ,זמן רביעי לו חלומות של שר המשקים ושר האופים
ופתרונם כאשר פתר יוסף ,זמן חמישי לו חלום צליל שעורים המתהפך במחנה מדין ,פתרונו חרב
גדעון ,זמן ששי לו חלומות של נבוכדנאצר ופירושו ד' מלכיות ,זמן שביעי לו חלום דניאל ,ללמדך
כי החלום הזה פירושו על התורה והיא נבואה לפיכך אין לו פתרון כי על מתן תורה היה חלום זה.
ועי' בשכל טוב .ובאבן עזרא .וזח"א קמט.
S. Freud, “Interpretation of Dreams”, 1900
- Express/Fulfill instinctive desires
ישעיהו כט:ח
ַחלֹם ַה ָצּ ֵמא וְ ִהנֵּה שׁ ֶֹתה וְ ֵה ִקיץ
ַפשׁוֹ ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר י ֲ
יקה נ ְ
אוֹכל וְ ֵה ִקיץ וְ ֵר ָ
ַחלֹם ָה ָר ֵעב וְ ִהנֵּה ֵ
וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר י ֲ
שׁוֹק ָקה ֵכּן יִ ְהיֶה ֲהמוֹן ָכּל ַהגּוֹיִ ם ַהצּ ְֹב ִאים ַעל ַהר ִציּוֹן :ס
ַפשׁוֹ ֵ
וְ ִהנֵּה ָעיֵף וְ נ ְ
מצודת ציון ישעיהו פרק כט פסוק ח
שוקקה  -ענין תאוה כמו "ואל אישך תשוקתך" )בראשית ג(:
- Contents are things suppressed
ברכות נה:ב
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו.
- All details have significance
ברכות נה:א
)ירמיהו כ"ג( הנביא אשר אתו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את
הבר נאם ה' ,וכי מה ענין בר ותבן אצל חלום? אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,כשם
שאי אפשר לבר בלא תבן  -כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים .אמר רבי ברכיה :חלום ,אף על
פי שמקצתו מתקיים  -כולו אינו מתקיים ,מנא לן  -מיוסף דכתיב )בראשית ל"ז( והנה השמש
והירח וגו'.
ספר מורה הנבוכים פתיחה
ודע כי משלי הנבואה יש בהם שתי דרכים .מהם משלים ,שכל מלה שבמשל ההוא יש בה ענין.
ומהם מה שיהיה כל המשל מגיד על כל הענין ההוא הנמשל ,ויבואו במשל ההוא דברים רבים מאד
אין כל מלה מהם מוספת ענין בענין ההוא הנמשל ,אבל הם ליפות המשל וסדר הדברים בו ,או
להפליג בהסתיר בענין הנמשל ,וימשכו הדברים כפי כל מה שראוי בגלויו של המשל ההוא ,והבן זה
מאד :אמנם דמיון המין הראשון מן משלי הנבואה אמרו ,והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה .כי אמרו סולם יורה על ענין אחד ,ואמרו מוצב ארצה יורה על ענין שני ,ואמרו וראשו
מגיע השמימה מורה על ענין שלישי ,ואמרו והנה מלאכי אלהים יורה על ענין רביעי ,ואמרו עולים
יורה על ענין חמישי ,ואמרו יורדים יורה על ענין ששי ,ואמרו והנה ה' נצב עליו יורה על ענין שביעי,
הנה כל מלה שבאה בזה המשל היא לענין מוסיף בכלל הנמשל.
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~ פתרון החלום ~
M. Solms, “Freudian Dream Theory Today”, The Psychologist, 2000
The differences between the ‘manifest’ and the ‘latent’ content of dreams led Freud to
infer an intervening process, by means of which the unconscious wishes could be
transformed into conscious dreams. This intervening process was the so-called
dream-work, which involved mechanisms such as ‘displacement’ (substituting
representational elements for one another, e.g. your father is represented as a
policeman),‘condensation’ (combining multiple elements into composite hybrids,
e.g. ambition, excitement and anxiety are all represented by a single image of an
ascending escalator) and ‘regression’ (converting thoughts into perceptions, e.g. a
person’s importance is represented by their size).
~ אמביציה ~
ֲקב ...
בראשית פרק כה)כו(  ...וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת ַבּע ֵ
ֲמיִ ם ֶאת ְבּכ ָֹר ִתי ָל ָקח וְ ִהנֵּה ַע ָתּה ָל ַקח ִבּ ְר ָכ ִתי ...
ַע ְק ֵבנִ י זֶה ַפע ַ
ֹאמר ֲה ִכי ָק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹב ַויּ ְ
בראשית כז )לו( ַויּ ֶ
בראשית כה:כט-לד – סיפור קניית הבכורה
בראשית כז – סיפור קבלת ברכת הבכורה
ליעקב )בחלומו(

לאברהם )בזמנים שונים(
בראשית פרק יג
אַתּה ר ֶֹאה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
)טו( ִכּי ֶאת ָכּל ָה ֶ
עוֹלם:
ֲך ַעד ָ
ַרע ָ
וּלז ְ
ְ

בראשית פרק כח
ֹאמר ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי
)יג( וְ ִהנֵּה יְ קֹוָק נִ ָצּב ָע ָליו ַויּ ַ
אַתּה שׁ ֵֹכב
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
יך וֵאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק ָה ֶ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ְ
ַר ֶע ָך:
וּלז ְ
יה ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
ָע ֶל ָ

בראשית פרק יג
אָרץ ...
ֲפר ָה ֶ
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
)טז( וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת ז ְ

בראשית פרק כח
אָרץ ...
ֲפר ָה ֶ
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
)יד( וְ ָהיָה ז ְ

בראשית פרק יג
אַתּה ָשׁם
וּר ֵאה ִמן ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָ
ֶיך ְ
)יד( ָ ...שׂא נָא ֵעינ ָ
ָמּה:
ָק ְד ָמה ָוי ָ
ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה ו ֵ

ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה ...
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
ָ

בראשית פרק יב
)ג(  ...וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה:

ַר ֶע ָך:
וּבז ְ
וְ נִ ְברֲכוּ ְב ָך ָכּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה ְ

~ פחדים ~
בראשית כז
אָבי
ֹאמר ֵע ָשׂו ְבּ ִלבּוֹ יִ ְק ְרבוּ יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
אָביו ַויּ ֶ
)מא( וַיִּ ְשׂטֹם ֵע ָשׂו ֶאת ַי ֲעקֹב ַעל ַה ְבּ ָר ָכה ֲא ֶשׁר ֵבּרֲכוֹ ִ
אָחי:
אַה ְרגָה ֶאת ַי ֲעקֹב ִ
וְ ַ
בראשית כח
ָב ָך ַעד ֲא ֶשׁר
יך ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ַהזֹּאת ִכּי לֹא ֶא ֱעז ְ
ַה ִשׁב ִֹת ָ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ֵתּ ֵל ְך ו ֲ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
)טו( וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ְ
יתי ֵאת ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך:
ִאם ָע ִשׂ ִ
רש"י בראשית כח:טו
)טו( אנכי עמך  -לפי שהיה ירא מעשו ומלבן:
רש"י בראשית כח:טו
דברתי לך  -לצרכך ועליך ,מה שהבטחתי לאברהם על זרעו ,לך הבטחתיו ולא לעשו ...
~ חלום ופירושו ~
ֹאמר ...
בראשית כח:יב  -וְ ִהנֵּה יְ קֹוָק נִ ָצּב ָע ָליו ַויּ ַ
בראשית רבה ס"ט :
ר' חייא רבה ורב ינאי :חד אמר "עליו" – על הסולם ,וחד אמר "עליו" – על יעקב" .מאן
דאמר "עליו" – על הסולם – ניחא ,אך למאן דאמר "עליו" – על יעקב ,מאי שנא "והנה ה'
נצב עליו"? מתקיים עליו.
ברכות נה:ב
שלשה חלומות מתקיימין :חלום של שחרית ,וחלום שחלם לו חבירו ,וחלום שנפתר בתוך חלום.
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~ מראה וברית ~
בראשית לה
אמר לוֹ ֱאל ִֹהים ִשׁ ְמ ָך ַי ֲעקֹב לֹא
ֵרא ֱאל ִֹהים ֶאל ַי ֲעקֹב עוֹד ְבּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ) :י( ַויֹּ ֶ
)ט( ַויּ ָ
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִ י
יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך עוֹד ַי ֲעקֹב ִכּי ִאם יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך וַיִּ ְק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל) :יא( ַויּ ֶ
ָת ִתּי
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
ֵצאוּ) :יב( וְ ֶאת ָה ֶ
יך י ֵ
וּמ ָל ִכים ֵמ ֲח ָל ֶצ ָ
וּק ַהל גּוֹיִ ם יִ ְהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ ְ
וּר ֵבה גּוֹי ְ
ֵאל ַשׁ ַדּי ְפּ ֵרה ְ
אָרץ:
יך ֶא ֵתּן ֶאת ָה ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
וּליִ ְצ ָחק ְל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה ְ
אַב ָר ָהם ְ
ְל ְ
רש"י שמות ו:ד
לתת להם את ארץ כנען  -לאברהם בפרשת מילה נאמר )בראשית יז א( אני אל שדי וגו',
)בראשית יז ח( ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך ,ליצחק )בראשית כו ג( כי לך
ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם ,ואותה
שבועה שנשבעתי לאברהם באל שדי ,אמרתי ליעקב )בראשית לה יא  -יב( אני אל שדי
פרה ורבה וגו' ואת הארץ אשר וגו' ,הרי שנדרתי להם ולא קיימתי:
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ י ֵאל
אַב ָרם ַויּ ֶ
ֵרא יְ קֹוָק ֶאל ְ
אַב ָרם ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים ַויּ ָ
בראשית יז )א( וַיְ ִהי ְ
אוֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד) :ג( וַיִּ פֹּל
אַר ֶבּה ְ
ֶך וְ ְ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ֶהיֵה ָת ִמים) :ב( וְ ֶא ְתּנָה ְב ִר ִ
ַשׁ ַדּי ִה ְת ַה ֵלּ ְך ְל ָפנַי ו ְ
ית ְלאַב ֲהמוֹן גּוֹיִ ם) :ה( וְ לֹא
יתי ִא ָתּ ְך וְ ָהיִ ָ
אַב ָרם ַעל ָפּנָיו וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ֱאל ִֹהים ֵלאמֹר) :ד( ֲאנִ י ִהנֵּה ְב ִר ִ
ְ
יך) :ו( וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִבּ ְמאֹד
אַב ָר ָהם ִכּי אַב ֲהמוֹן גּוֹיִ ם נְ ַת ִתּ ָ
אַב ָרם וְ ָהיָה ִשׁ ְמ ָך ְ
יִ ָקּ ֵרא עוֹד ֶאת ִשׁ ְמ ָך ְ
יך ְלדֹר ָֹתם
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֶך ֵ
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאת ְבּ ִר ִ
ֵצאוּ) :ז( ו ֲ
וּמ ָל ִכים ִמ ְמּ ָך י ֵ
יך ְלגוֹיִ ם ְ
ְמאֹד וּנְ ַת ִתּ ָ
יך ֵאת
ֻר ָ
יך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
יך) :ח( וְ נ ַ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
עוֹלם ִל ְהיוֹת ְל ָך ֵלאל ִֹהים ְ
ִל ְב ִרית ָ
יתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹהים:
עוֹלם וְ ָהיִ ִ
ַען ַל ֲא ֻחזַּת ָ
ָכּל ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
לאחר החזרה לארץ )ברא' לה:יג-טו(

לאחר החלום )ברא' כח:טז-יט(

ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהים ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ:
)יג( ַויּ ַ
אָכן יֵשׁ יְ קֹוָק ַבּ ָמּקוֹם
ֹאמר ֵ
יקץ ַי ֲעקֹב ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ֶ
)טז( וַיִּ ַ
ָד ְע ִתּי:
ַהזֶּה וְ אָנ ִֹכי לֹא י ָ
נּוֹרא ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה ֵאין זֶה ִכּי ִאם
ֹאמר ַמה ָ
ירא ַויּ ַ
)יז( וַיִּ ָ
ֵבּית ֱאל ִֹהים וְ זֶה ַשׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִם:
ַשׁ ֵכּם ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁר ָשׂם
)יח( ַויּ ְ
ֹאשׁהּ:
ָשׂם א ָֹתהּ ַמ ֵצּ ָבה וַיִּ צֹק ֶשׁ ֶמן ַעל ר ָ
ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ַויּ ֶ

ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבה ַבּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ַמ ֶצּ ֶבת
)יד( ַויּ ֵ
יה ָשׁ ֶמן:
ֶס ְך וַיִּ צֹק ָע ֶל ָ
יה נ ֶ
ַסּ ְך ָע ֶל ָ
אָבן ַויּ ֵ
ֶ

אוּלם לוּז )טו( וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ָשׁם
)יט( וַיִּ ְק ָרא ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַההוּא ֵבּית ֵאל וְ ָ
ֱאל ִֹהים ֵבּית ֵאל:
ֵשׁם ָה ִעיר ָל ִראשֹׁנָה:

רש"י בראשית לה:יג
במקום אשר דבר אתו  -איני יודע מה מלמדנו:
זוהר )וישב קפ"ג(.
וכמה מדרגות על מדרגות הן בסוד החלום ,כולם הן בסוד החכמה .ובאו ראה" :חלום" מדרגה
אחת" ,מראה" מדרגה אחת" ,נבואה" מדרגה אחת...
~ הנדר ~
בראשית כח
ָתן ִלי ֶל ֶחם
הוֹל ְך וְ נ ַ
וּשׁ ָמ ַרנִ י ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהזֶּה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
ֶדר ֵלאמֹר ִאם יִ ְהיֶה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי ְ
)כ( וַיִּ ַדּר ַי ֲעקֹב נ ֶ
אָבי וְ ָהיָה יְ קֹוָק ִלי ֵלאל ִֹהים) :כב( וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת
וּב ֶגד ִל ְלבֹּשׁ) :כא( וְ ַשׁ ְב ִתּי ְב ָשׁלוֹם ֶאל ֵבּית ִ
ֶל ֱאכֹל ֶ
ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ַמ ֵצּ ָבה יִ ְהיֶה ֵבּית ֱאל ִֹהים וְ כֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ֶתּן ִלי ַע ֵשּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶרנּוּ ָל ְך:
רש"י בראשית כח:כ
)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:
בראשית לא
אָרץ ַהזֹּאת
ֶדר ַע ָתּה קוּם ֵצא ִמן ָה ֶ
ָד ְר ָתּ ִלּי ָשׁם נ ֶ
)יג( אָנ ִֹכי ָה ֵאל ֵבּית ֵאל ֲא ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם ַמ ֵצּ ָבה ֲא ֶשׁר נ ַ
מוֹל ְד ֶתּ ָך:
וְ שׁוּב ֶאל ֶא ֶרץ ַ

www.DivreiNavon.com

3

© Mois Navon

