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  ד"בס
  במבט חדשסולם יעקב 

   נבוןואיז מברה

  
   וט- י, כח בראשית

 ַוָּיֶׂשם ַהָּמקֹום ֵמַאְבֵני ַוִּיַּקח ַהֶּׁשֶמׁש ָבא ִּכי ָׁשם ַוָּיֶלן ַּבָּמקֹום ַוִּיְפַּגע:  ָחָרָנה ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע ִמְּבֵאר ַיֲעקֹב ַוֵּיֵצא
 ַמְלֲאֵכי ְוִהֵּנה ַהָּׁשָמְיָמה ַמִּגיעַ  ְורֹאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָּצב ֻסָּלם ְוִהֵּנה ַּיֲחלֹםוַ  : ַההּוא ַּבָּמקֹום ַוִּיְׁשַּכב ְמַרֲאׁשָֹתיו
 ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָאִביךָ  ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאִני ַוּיֹאַמר ָעָליו ִנָּצב ְיקָֹוק ְוִהֵּנה:  ּבֹו ְויְֹרִדים עִֹלים ֱאלִֹהים
 ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה ָיָּמה ּוָפַרְצָּת  ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעךָ  ְוָהָיה:  ּוְלַזְרֶעךָ  ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  ֶליהָ עָ  ׁשֵֹכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ
 ךָ ַוֲהִׁשבִֹתי ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר ְּבכֹל ּוְׁשַמְרִּתיךָ  ִעָּמְך  ָאנִֹכי ְוִהֵּנה:  ּוְבַזְרֶעךָ  ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ָּכל ְבךָ  ְוִנְבֲרכּו ָוֶנְגָּבה
 :  ָלְך  ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְבךָ  לֹא ִּכי ַהּזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל
 
  ע : בראשית כח,תורה שלימה,  כשר.מ' ר
וץ מן ח] בתוך הטקסט[ינו פתרונם  מצתולומח לכל הי דע כ"ם מוצב ארצהולהנה סום וויחל" ...
] הוא[זה ]ה[ם וי שהחל"אעפ] זה[ ו)ורבבא.  לעיל מאמר סט'יע (. רהון בתום זה שאין לו פתרולח

כי אם הוכחה היתה ,  חלום שצריך פשרנו כי מה שנאמר באבימלך אי.לכל החלומות ןוראש
עם וכן בצדיקים ל וכן אל לבן הארמי וכן בב" הלילהםלך בחלומאל אבי יבא אלהיםו"שנאמר 

 ,)ו, ברבר ימב( "בר בודם אבחלוע וד אתמראה אליוב "לום הלילה שנאמרחה עמהם ב"בשדבר הק
, ף ונתפשר לוס חלום יוושני ל ו,ןוזה ראשו,  לשבעה זמניםםת שצריכין פשר דבריהומולחהאבל 

שלישי  ןזמו )ח,  שםםש( "ךוך המלולהמ"וכן של חלומות . )י, ראשית לזב( "א אני ואמךנבוא והב"
ם ישר האופות של שר המשקים ומו חלזמן רביעי לו, םישנ'  ופירושו זהחלומות של פרע, לו
ב ר חופתרונ, חנה מדיןמתהפך במרים הו שעלילזמן חמישי לו חלום צ, סףופתר י נם כאשרופתרו

ך דלמל, ניאלדם ול חומן שביעי לז, תלכיומ' ד ושוריפונאצר דנבוכל  חלומות שלוזמן ששי , גדעון
. ם זהוה היה חלרפתרון כי על מתן תו ואין ללפיכך היא נבואה וה רו התל עום הזה פירושולכי הח
  .טא קמ"חוז. ארובאבן עז. בובשכל ט' ועי
  

S. Freud, “Interpretation of Dreams”, 1900 
 
- Express/Fulfill instinctive desires 

   ח:כט ישעיהו
 ְוֵהִקיץ ׁשֶֹתה ְוִהֵּנה ַהָּצֵמא ַיֲחלֹם רְוַכֲאֶׁש  ,ַנְפׁשֹו ְוֵריָקה ְוֵהִקיץ אֹוֵכל ְוִהֵּנה ָהָרֵעב ַיֲחלֹם ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה
  ס: ִצּיֹון ַהר ַעל ַהּצְֹבִאים ַהּגֹוִים ָּכל ֲהמֹון ִיְהֶיה ֵּכן ׁשֹוֵקָקה ְוַנְפׁשֹו ָעֵיף ְוִהֵּנה

   ח פסוק כט פרק ישעיהו ציון מצודת
  ):ג בראשית ("תשוקתך אישך ואל" כמו תאוה ענין - שוקקה

 
- Contents are things suppressed 

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

- All details have significance 
   א:נה ברכות

 את לתבן מה אמת דברי ידבר אתו דברי ואשר חלום יספר חלום אתו אשר הנביא )ג"כ ירמיהו(
 כשם, יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר אלא? חלום אצל ותבן בר ענין מה וכי', ה נאם הבר
 על אף, חלום: ברכיה רבי אמר. בטלים דברים בלא לחלום אפשר אי כך - תבן בלא לבר אפשר שאי
 השמש והנה )ז"ל בראשית( דכתיב מיוסף - לן מנא, מתקיים אינו כולו - מתקיים שמקצתו פי

 . 'וגו והירח
 

   פתיחה הנבוכים מורה ספר
 .ענין בה יש ההוא שבמשל מלה שכל, משלים מהם. דרכים שתי בהם יש הנבואה משלי כי ודע

 מאד רבים דברים ההוא במשל ויבואו, הנמשל ההוא הענין כל על מגיד המשל כל שיהיה מה ומהם
 או, בו הדברים וסדר המשל ליפות הם אבל, הנמשל ההוא בענין ענין מוספת מהם מלה כל אין

 זה והבן, ההוא המשל של בגלויו שראוי מה כל כפי הדברים וימשכו, הנמשל בענין בהסתיר להפליג
 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם והנה, אמרו הנבואה משלי מן הראשון המין דמיון אמנם : מאד

 וראשו ואמרו, שני ענין על יורה ארצה מוצב ואמרו, אחד ענין על יורה סולם אמרו כי. השמימה
 עולים ואמרו, רביעי ענין על יורה אלהים מלאכי והנה ואמרו, שלישי ענין על מורה השמימה מגיע
, שביעי ענין על יורה עליו נצב' ה והנה ואמרו, ששי ענין על יורה יורדים ואמרו, חמישי ענין על יורה
 . הנמשל בכלל מוסיף לענין היא המשל בזה שבאה מלה כל הנה
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 ~חלום פתרון ה~ 
  

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~ 

  ... ַּבֲעֵקב אֶֹחֶזת ְוָידֹו ... )כו(כה פרק בראשית
  ... ִּבְרָכִתי ָלַקח ַעָּתה ְוִהֵּנה ָלָקח ְּבכָֹרִתי ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַּיְעְקֵבִני ַיֲעקֹב ְׁשמֹו ָקָרא ֲהִכי ַוּיֹאֶמר) לו( כז בראשית

   סיפור קניית הבכורה– לד-כט:בראשית כה
   סיפור קבלת ברכת הבכורה– כזבראשית 

 

 )בזמנים שונים(לאברהם  )בחלומו(ליעקב 

   כח פרק בראשית
 ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ֲאִני ַוּיֹאַמר ָעָליו ִנָּצב ְיקָֹוק ְוִהֵּנה) יג(

 ׁשֵֹכב ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ָאִביךָ  ַאְבָרָהם
 :ּוְלַזְרֶעךָ  ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  ָעֶליהָ 

   יג פרק בראשית
 ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  רֶֹאה ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת ִּכי) טו(

 :עֹוָלם ַעד ּוְלַזְרֲעךָ 

   כח פרק בראשית
 ... ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעךָ  ְוָהָיה) יד(

   יג פרק בראשית
 ... ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר ַזְרֲעךָ  ֶאת ְוַׂשְמִּתי) טז(

   יג פרק בראשית   ...ָוֶנְגָּבה ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה ָיָּמה ּוָפַרְצּתָ 
 ָׁשם ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ִמן ּוְרֵאה ֵעיֶניךָ  ָנא ָׂשא... ) יד(

 :ָוָיָּמה ָוֵקְדָמה ָוֶנְגָּבה ָצפָֹנה

   יב פרק בראשית :ּוְבַזְרֶעךָ  ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ָּכל ְבךָ  ְוִנְבֲרכּו
 :ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹת ּכֹל ְבךָ  ְוִנְבְרכּו ...) ג(

  
   ~יםפחד~ 

   כז בראשית
 ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבּו ְּבִלּבֹו ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר ָאִביו ֵּבֲרכֹו ֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ַעל ַיֲעקֹב ֶאת ֵעָׂשו ַוִּיְׂשטֹם) מא(

  :ָאִחי ַיֲעקֹב ֶאת ְוַאַהְרָגה
  

   כח בראשית
 ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְבךָ  לֹא ִּכי ַהּזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשבִֹתיךָ  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר ְּבכֹל ּוְׁשַמְרִּתיךָ  ִעָּמְך  ָאנִֹכי ְוִהֵּנה) טו(

  :ָלְך  ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם
   טו:כח בראשית י"רש
  :ומלבן מעשו ירא שהיה לפי - עמך אנכי) טו(

   טו:כח בראשית י"רש
  ... לעשו ולא הבטחתיו לך, זרעו על לאברהם שהבטחתי מה, ועליך לצרכך - לך דברתי
   

 ~חלום ופירושו ~ 
  

   ...ַוּיֹאַמר ָעָליו ִנָּצב ְיקָֹוק ְוִהֵּנה -  יב:כח בראשית
   :ט"בראשית רבה ס

 מאן ". על יעקב–" עליו"וחד אמר ,  על הסולם–" עליו"חד אמר : חייא רבה ורב ינאי' ר
' והנה ה"י שנא מא,  על יעקב–" עליו"אך למאן דאמר ,  ניחא– על הסולם –" עליו"דאמר 

 .מתקיים עליו? "נצב עליו
  

   ב:נה ברכות
  . חלום בתוך שנפתר וחלום, חבירו לו שחלם וחלום ,שחרית של חלום: מתקיימין חלומות שלשה
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  ~וברית  ראהמ~ 
  

   לה בראשית
 לֹא ַיֲעקֹב ִׁשְמךָ  ֱאלִֹהים לֹו אֶמרַוּיֹ) י( :אֹתֹו ַוְיָבֶרְך  ֲאָרם ִמַּפַּדן ְּבבֹאֹו עֹוד ַיֲעקֹב ֶאל ֱאלִֹהים ַוֵּיָרא) ט(

 ֲאִני ֱאלִֹהים לֹו ַוּיֹאֶמר) יא( :ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ֶאת ַוִּיְקָרא ְׁשֶמךָ  ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ַיֲעקֹב עֹוד ִׁשְמךָ  ִיָּקֵרא
 ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוֶאת) יב( :ֵיֵצאּו ֶציךָ ֵמֲחלָ  ּוְמָלִכים ִמֶּמּךָ  ִיְהֶיה ּגֹוִים ּוְקַהל ּגֹוי ּוְרֵבה ְּפֵרה ַׁשַּדי ֵאל

  :ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵּתן ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ  ֶאְּתֶנָּנה ְלךָ  ּוְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם
  

   ד:ו שמות י"רש
', וגו שדי אל אני) א יז בראשית (נאמר מילה בפרשת לאברהם -  כנען ארץ את להם לתת

 לך כי) ג כו בראשית (ליצחק, מגוריך ארץ את אחריך ולזרעך לך ונתתי) ח יז בראשית(
 ואותה, לאברהם נשבעתי אשר השבועה את והקימותי האל הארצות כל את אתן ולזרעך
 שדי אל אני) יב - יא לה בראשית (ליעקב אמרתי, שדי באל לאברהם שנשבעתי שבועה
  :קיימתי ולא להם שנדרתי הרי, 'וגו אשר הארץ ואת' וגו ורבה פרה

  
 ֵאל ֲאִני ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ְיקָֹוק ַוֵּיָרא ָׁשִנים ְוֵתַׁשע ָׁשָנה ִּתְׁשִעים ֶּבן ַאְבָרם ַוְיִהי) א  ( יז ראשיתב

 ּפֹלַוּיִ ) ג: (ְמאֹד ִּבְמאֹד אֹוְתךָ  ְוַאְרֶּבה ּוֵביֶנךָ  ֵּביִני ְבִריִתי ְוֶאְּתָנה) ב: (ָתִמים ֶוְהֵיה ְלָפַני ִהְתַהֵּלְך  ַׁשַּדי
 ְולֹא) ה: (ּגֹוִים ֲהמֹון ְלַאב ְוָהִייָת  ִאָּתְך  ְבִריִתי ִהֵּנה ֲאִני) ד: (ֵלאמֹר ֱאלִֹהים ִאּתֹו ַוְיַדֵּבר ָּפָניו ַעל ַאְבָרם
 ִּבְמאֹד אְֹתךָ  ְוִהְפֵרִתי) ו: (ְנַתִּתיךָ  ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמךָ  ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמךָ  ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא
 ְלדֹרָֹתם ַאֲחֶריךָ  ַזְרֲעךָ  ּוֵבין ּוֵביֶנךָ  ֵּביִני ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי) ז (:ֵיֵצאּו ִמְּמךָ  ּוְמָלִכים ְלגֹוִים ּוְנַתִּתיךָ  ְמאֹד
 ֵאת ְמֻגֶריךָ  ֶאֶרץ ֵאת ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ  ְלךָ  ְוָנַתִּתי) ח: (ַאֲחֶריךָ  ּוְלַזְרֲעךָ  ֵלאלִֹהים ְלךָ  ִלְהיֹות עֹוָלם ִלְבִרית

     :ֵלאלִֹהים ָלֶהם ְוָהִייִתי עֹוָלם ַלֲאֻחַּזת ְּכַנַען ֶאֶרץ ָּכל
 

   )יט-טז:כח' ברא( לאחר החלום )טו-גי:לה' ברא(לאחר החזרה לארץ 

  :ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱאלִֹהים ֵמָעָליו ַוַּיַעל) יג(

 ַּבָּמקֹום ְיקָֹוק ֵיׁש ָאֵכן ַוּיֹאֶמר ֹוִמְּׁשָנת ַיֲעקֹב ַוִּייַקץ) טז( 
 :ָיָדְעִּתי לֹא ְוָאנִֹכי ַהֶּזה

 ִאם ִּכי ֶזה ֵאין ַהֶּזה ַהָּמקֹום ּנֹוָרא ַמה ַוּיֹאַמר ַוִּייָרא) יז( 
 :ַהָּׁשָמִים ַׁשַער ְוֶזה ֱאלִֹהים ֵּבית

 ַמֶּצֶבת ִאּתֹו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ַמֵּצָבה ַיֲעקֹב ַוַּיֵּצב) יד(
 :ָׁשֶמן ָעֶליהָ  ַוִּיצֹק ֶנֶסְך  ָעֶליהָ  ַוַּיֵּסְך  ָאֶבן

 ָׂשם ֲאֶׁשר ָהֶאֶבן ֶאת ַוִּיַּקח ַּבּבֶֹקר ַיֲעקֹב ַוַּיְׁשֵּכם) יח(
 :רֹאָׁשּה ַעל ֶׁשֶמן ַוִּיצֹק ַמֵּצָבה אָֹתּה ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו

 ָׁשם ִאּתֹו ִּדֶּבר רֲאֶׁש  ַהָּמקֹום ֵׁשם ֶאת ַיֲעקֹב ַוִּיְקָרא) טו(
 :ֵאל ֵּבית ֱאלִֹהים

 לּוז ְואּוָלם ֵאל ֵּבית ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם ֶאת ַוִּיְקָרא) יט(
 :ָלִראׁשָֹנה ָהִעיר ֵׁשם

  
   יג:לה בראשית י"רש

  :מלמדנו מה יודע איני - אתו דבר אשר במקום
  

  .)ג"וישב קפ(זוהר 
 מדרגה "חלום": ובאו ראה.   הן בסוד החכמהכולם, הן בסוד החלום וכמה מדרגות על מדרגות 

  ... מדרגה אחת"נבואה",  מדרגה אחת"מראה", אחת
  

  ~הנדר ~ 
   כח בראשית

 ֶלֶחם ִלי ְוָנַתן הֹוֵלְך  ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַּבֶּדֶרְך  ּוְׁשָמַרִני ִעָּמִדי ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ִאם ֵלאמֹר ֶנֶדר ַיֲעקֹב ַוִּיַּדר) כ(
 ַהּזֹאת ְוָהֶאֶבן) כב( :ֵלאלִֹהים ִלי ְיקָֹוק ְוָהָיה ָאִבי ֵּבית ֶאל ְבָׁשלֹום ְוַׁשְבִּתי) כא( :ִלְלּבֹׁש דּוֶבגֶ  ֶלֱאכֹל
  :ָלְך  ֲאַעְּׂשֶרּנּו ַעֵּׂשר ִלי ִּתֶּתן ֲאֶׁשר ְוכֹל ֱאלִֹהים ֵּבית ִיְהֶיה ַמֵּצָבה ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר
  

   כ:כח בראשית י"רש
 כמו, עמדי להיות שהבטיחני הללו הבטחות לי ישמור אם - עמדי אלהים יהיה אם) כ(

 בכל ושמרתיך) טו פסוק (לי שאמר כמו - ושמרני :עמך אנכי והנה) טו פסוק (לי שאמר
 הוא לחם והמבקש, אעזבך לא כי) טו פסוק (שאמר כמו - לאכול לחם לי ונתן :תלך אשר
  :לחם מבקש עווזר נעזב צדיק ראיתי ולא) כה לז תהלים (שנאמר, נעזב קרוי

  
   לא בראשית

 ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ִמן ֵצא קּום ַעָּתה ֶנֶדר ָׁשם ִּלי ָנַדְרָּת  ֲאֶׁשר ַמֵּצָבה ָּׁשם ָמַׁשְחָּת  ֲאֶׁשר ֵאל ֵּבית ָהֵאל ָאנִֹכי) יג(
  :מֹוַלְדֶּתךָ  ֶאֶרץ ֶאל ְוׁשּוב

  


