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 ז'התשע כסלו                                        בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

      חלום הסולם ומשמעותו 
 תמיר גרנות()על פי שיעור של הרב ויצא פרשת ל

 
 :כב-יבראשית כ"ח  .1
ה י נָׁ רָׁ ֶלְך, חָׁ ַבע; ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב, ִמבְּ קֹום  יא.  ַויֵּצֵּ ַגע ַבמָׁ ַוִיפְּ

ם, ִכי ֶלן שָׁ קֹום, ַויֶָׁשם -ַויָׁ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש, ַוִיַקח מֵּ בָׁ
קֹום ַההּוא ַכב, ַבמָׁ יו; ַוִישְּ ַרֲאֹשתָׁ ם  יב.  מְּ ה ֻסלָׁ ִהנֵּ ַוַיֲחֹלם, וְּ

י ֱאֹלִקים,  ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ ה; וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו, ַמִגיַע ַהשָׁ ה, וְּ צָׁ ב ַארְּ ֻמצָׁ
ִדים בֹו ֹירְּ יו, ַויֹאַמר, ֲאִני ה'  יג.  ֹעִלים וְּ לָׁ ב עָׁ ה ה' ִנצָׁ ִהנֵּ וְּ
בִ  ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ ב ֱאלקֵּ ה ֹשכֵּ ֶרץ, ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ק; הָׁ חָׁ י ִיצְּ אֹלקֵּ יָך, וֵּ

ֶעָך ַזרְּ ה, ּולְּ ֶננָׁ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ֶרץ,  יד.  עָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ וְּ
ל ָך כָׁ כּו בְּ רְּ ִנבְּ ה; וְּ בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ֹחת -ּופָׁ פְּ ִמשְּ

ֶעָך ַזרְּ ה, ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ה אָׁ  טו.  הָׁ ִהנֵּ ֹכל וְּ ִתיָך בְּ ַמרְּ ְך, ּושְּ ֹנִכי ִעמָׁ
ְך, ַוֲהִשֹבִתיָך, ֶאל-ֲאֶשר לֵּ ה ַהזֹאת:-תֵּ מָׁ ֲאדָׁ ִכי, לֹא   הָׁ

ָך, ַעד ֲאֶשר ִאם בְּ ת ֲאֶשר-ֶאֱעזָׁ ִשיִתי, אֵּ ִתי -עָׁ ִדַברְּ
ְך קֹום  טז.  לָׁ ן יֵּש ה' ַבמָׁ כֵּ תֹו, ַויֹאֶמר, אָׁ נָׁ ַוִייַקץ ַיֲעֹקב, ִמשְּ

אָׁ  ִתיַהֶזה; וְּ עְּ דָׁ א, ַויֹאַמר, ַמה יז. ֹנִכי, לֹא יָׁ א, -ַוִיירָׁ נֹורָׁ
קֹום ַהֶזה: ין ֶזה, ִכי ִאם  ַהמָׁ ֶזה, ַשַער -אֵּ ית ֱאֹלִקים, וְּ בֵּ

ִים מָׁ ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר, ַוִיַקח ֶאת יח.  ַהשָׁ כֵּ ֶאֶבן ֲאֶשר-ַוַישְּ -הָׁ
ה;  בָׁ ּה, ַמצֵּ יו, ַויֶָׁשם ֹאתָׁ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ -ַוִיֹצק ֶשֶמן, ַעלשָׁ

ּה א ֶאתיט.  רֹאשָׁ רָׁ ם-ַוִיקְּ ית-שֵּ קֹום ַההּוא, בֵּ ל; -אֵּ -ַהמָׁ
ם ם לּוז שֵּ אּולָׁ ִראֹשנָׁה-וְּ ִעיר, לָׁ ַוִיַדר ַיֲעֹקב, ֶנֶדר  כ.  הָׁ

אֹמר: ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר -ִאם  לֵּ מָׁ ִדי, ּושְּ ֶיה ֱאֹלִקים ִעמָׁ ִיהְּ
ַתן נָׁ ְך, וְּ ֹנִכי הֹולֵּ ֹבשלִ -אָׁ ִתי  כא.  י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד ִללְּ ַשבְּ וְּ

לֹום, ֶאל שָׁ אֹלִקים-בְּ יָׁה ה' ִלי, לֵּ הָׁ ִבי; וְּ ית אָׁ ֶאֶבן  כב.  בֵּ הָׁ וְּ
ה-ַהזֹאת, ֲאֶשר בָׁ ִתי ַמצֵּ ֹכל ֲאֶשר --ַשמְּ ית ֱאֹלִקים; וְּ ֶיה, בֵּ ִיהְּ

ְך-ִתֶתן ֶרנּו לָׁ ר ֲאַעשְּ  ִלי, ַעשֵּ
 הבטחת ה' ונדר יעקב .2

 כב(-נדר יעקב )כ הבטחת ה' )פסוק טו(
"אם יהיה אלוקים  "הנה אנכי עמך".

 עמדי")ב(.
"ושמרתיך בכל אשר 

 תלך".
אשר  בדרך הזה"ושמרני 

 אנכי הולך" )שם(.
ונתן לי לחם לאכל ובגד " ------

 ")שם(.ללבוש
"והשיבותיך אל האדמה 

 הזאת".
אל בית "ושבתי בשלום 

 " )כא(.אבי

עד אשר "כי לא אעזבך 
אם עשיתי את אשר 

 דברתי לך".

             ------ 

 תוצאות)כב(: 
. "והיה ה' לי 1

 לאלוקים".
. "והאבן הזאת אשר 2

שמתי מצבה יהיה בית 
 אלוקים".

. "וכל אשר תתן לי עשר 3
 אעשרנו לך". 

 
 :בראשית י"ז, ו .3

ם  ֹדֹרתָׁ ֲעָך ַאֲחֶריָך לְּ ין ַזרְּ יֶנָך ּובֵּ יִני ּובֵּ ִריִתי בֵּ "ַוֲהִקֹמִתי ֶאת בְּ

ם  ִרית עֹולָׁ אִלבְּ ָך לֵּ יֹות לְּ ֲעָך ַאֲחֶריָך"  ֹלִהים-ִלהְּ ַזרְּ  ּולְּ
 רש"י בפירושו לפס' ט"ו:  .4
ְך " ִתי לָׁ לצרכך ועליך; מה שהבטחתי לאברהם על  –ִדַברְּ

 לך הבטחתיו, ולא לעשו".  –זרעו 
 פירושו לפסוק כ"א: רש"י ב .5

א יָׁה ה' ִלי לֵּ הָׁ שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף,  –ֹלִהים -"וְּ
שלא ימצא פסול בזרעי, כמו שנאמר )בפס' טו( 'אשר 
דברתי לך'. והבטחה זו הבטיח לאברהם, שנאמר 'להיות 

  להים ולזרעך אחריך'"-לך לא
 : על הפסוק הרמב"ן .6

אעבוד השם המיוחד "ועניינו: אם אשוב אל בית אבי, 
במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית  בארץ הנבחרת

 להים ושם אוציא את המעשר".-א
 ירמיהו לב:  .7

אֹמר. ַלי לֵּ ַבר יקוק אֵּ יָׁה דְּ יָׁהּו הָׁ מְּ ה  )ו( ַויֹאֶמר ִירְּ )ז( ִהנֵּ
ִדי ֲאֶשר  ָך ֶאת שָׁ ה לְּ נֵּ אֹמר קְּ ֶליָך לֵּ א אֵּ ָך בָׁ ל ֶבן ַשֻלם ֹדדְּ אֵּ ֲחַנמְּ

נֹות. ה ִלקְּ ֻאלָׁ ַפט ַהגְּ ָך ִמשְּ תֹות ִכי לְּ ֲענָׁ ל  בָׁ אֵּ ַלי ֲחַנמְּ )ח( ַויָׁבֹא אֵּ
א ֶאת  ה נָׁ נֵּ ַלי קְּ ה ַויֹאֶמר אֵּ רָׁ ַבר יקוק ֶאל ֲחַצר ַהַמטָׁ ֶבן ֹדִדי ִכדְּ
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ַפט  ָך ִמשְּ ִמין ִכי לְּ יָׁ ֶאֶרץ ִבנְּ תֹות ֲאֶשר בְּ ִדי ֲאֶשר ַבֲענָׁ שָׁ
ָך הַ  ה ּולְּ ֻרשָׁ ה ַהיְּ נֵּ ה קְּ ֻאלָׁ ַבר יקוק הּואָלְך גְּ ַדע ִכי דְּ אֵּ  .וָׁ

 : מל"א כ', כג .8

ִרים אֱ -"אֱ  י הָׁ ם -ֹלהֵּ חֵּ ם ִנלָׁ אּולָׁ קּו ִמֶמנּו וְּ זְּ ן חָׁ יֶהם ַעל כֵּ ֹלהֵּ
ֶהם" ם ַבִמישֹור ִאם לֹא ֶנֱחַזק מֵּ  ִאתָׁ

 : כז–מל"ב י"ז, כו .9
אֹמר ַהגֹוִים ֲאֶשר ִה  ֶמֶלְך ַאשּור לֵּ רּו לְּ ִליתָׁ ַותֹוֶשב "ַויֹאמְּ גְּ

ַפט  עּו ֶאת ִמשְּ רֹון לֹא יָׁדְּ י ֹשמְּ רֵּ עָׁ ֶרץ-אֱ בְּ אָׁ י הָׁ ם  ֹלהֵּ ַשַלח בָׁ ַויְּ
ִעים ֶאת  ם ֹידְּ ינָׁ ם ַכֲאֶשר אֵּ ִמיִתים אֹותָׁ ם מְּ ִהנָׁ יֹות וְּ ֲארָׁ ֶאת הָׁ

ַפט  ֶרץ-אֱ ִמשְּ אָׁ י הָׁ ה ֹלהֵּ מָׁ אֹמר ֹהִליכּו שָׁ ַצו ֶמֶלְך ַאשּור לֵּ . ַויְּ
ם  ֹירֵּ ם וְּ בּו שָׁ יֵּשְּ כּו וְּ יֵּלְּ ם וְּ ִליֶתם ִמשָׁ ַהֹכֲהִנים ֲאֶשר ִהגְּ ד מֵּ ֶאחָׁ

ַפט  ֶרץ-אֱ ֶאת ִמשְּ אָׁ י הָׁ  ".ֹלהֵּ
 : כה–יהושע כ"ב, כד .10

רּו  ר יֹאמְּ חָׁ אֹמר מָׁ ִשינּו ֶאת זֹאת לֵּ ר עָׁ בָׁ ה ִמדָׁ גָׁ אָׁ ִאם לֹא ִמדְּ "וְּ

ַלה' אֱ בְּ  ֶכם וְּ אֹמר ַמה לָׁ ינּו לֵּ נֵּ בָׁ יֶכם לְּ ל. -נֵּ אֵּ רָׁ י ִישְּ בּול ֹלהֵּ ּוגְּ
ֶכם  ין לָׁ ן אֵּ דֵּ ד ֶאת ַהַירְּ י גָׁ נֵּ ן ּובְּ אּובֵּ י רְּ נֵּ יֶכם בְּ ינֵּ נּו ּובֵּ ינֵּ ַתן ה' בֵּ נָׁ

ֶלק ַבה'  רֹא ֶאת ה'חֵּ ִתי יְּ ִבלְּ ינּו לְּ נֵּ יֶכם ֶאת בָׁ נֵּ ִביתּו בְּ ִהשְּ  "  וְּ
 שמ"א כ"ו, יט: .11

שּוִני ַהיֹום  רְּ י ה' ִכי גֵּ נֵּ ם ִלפְּ ם ֲארּוִרים הֵּ דָׁ אָׁ י הָׁ נֵּ ִאם בְּ "וְּ
ַח  ַתפֵּ ִהסְּ ַנֲחַלת ה'מֵּ ִרים"  בְּ ְך ֲעֹבד ֱאֹלִהים ֲאחֵּ אֹמר לֵּ  לֵּ

 יחזקאל י"א, טו:  .12
נּו ִהיא  ַעל ה' לָׁ ַלִם ַרֲחקּו מֵּ רּושָׁ י יְּ בֵּ ֶהם ֹישְּ רּו לָׁ מְּ "ֲאֶשר אָׁ

ה שָׁ מֹורָׁ ֶרץ לְּ אָׁ נָׁה הָׁ  " ִנתְּ
 :דברים י"א, יב .13

י ה' אֱ -"ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' אֱ  ינֵּ ִמיד עֵּ ּה תָׁ ש ֹאתָׁ ֹלֶהיָך -ֹלֶהיָך ֹדרֵּ
ּה"   בָׁ

 מסכת כתובות )דף קי ע"ב(,:  .14
"לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה 
עובדי כוכבים, ואל ידור בחוצה לארץ, ואפילו בעיר 

י שיש שרובה ישראל. שכל הדר בארץ ישראל דומה כמ

לוה, וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו -לו א

לוה, שנאמר: 'לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם -א

להים' )ויקרא כ"ה, לח(. וכל שאינו דר בארץ אין לו -לא

לוה?! אלא לומר לך: כל הדר בחוצה לארץ, כאילו עובד -א
עבודת כוכבים. וכן בדוד הוא אומר: 'כי גרשוני היום 

וכי  –נחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים' מהסתפח ב
מי אמר לו לדוד 'לך עבוד אלהים אחרים'? אלא לומר לך: 

 כאילו עובד עבודת כוכבים" –כל הדר בחוצה לארץ 
 :בראשית ל"א ג .15

ֶתָך  מֹוַלדְּ "ַויֹאֶמר יקוק ֶאל ַיֲעֹקב שּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּולְּ
ְך" ֶיה ִעמָׁ ֶאהְּ  וְּ

 : בראשית י"ב א .16
 לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". "
 
 

 :ט-ז בראשית לא .17
לֹא  ִתי ֲעֶשֶרת ֹמִנים וְּ ֻכרְּ ֶהֱחִלף ֶאת ַמשְּ ֶתל ִבי וְּ )ז(ַוֲאִביֶכן הֵּ

ִדי. ַרע ִעמָׁ הָׁ נֹו ֱאלֹוקים לְּ תָׁ ֶיה  נְּ ֻקִדים ִיהְּ )ח( ִאם ֹכה יֹאַמר נְּ
ִאם ֹכה  ֻקִדים וְּ ל ַהצֹאן נְּ דּו כָׁ יָׁלְּ ֶרָך וְּ כָׁ ֶיה שְּ יֹאַמר ֲעֻקִדים ִיהְּ

ל ַהצֹאן ֲעֻקִדים. דּו כָׁ יָׁלְּ ֶרָך וְּ כָׁ ה  שְּ נֵּ ל ֱאלֹוקים ֶאת ִמקְּ )ט( ַוַיצֵּ
 ֲאִביֶכם ַוִיֶתן ִלי.

 :י"ג-בראשית ל"א י"א .18
ִני. ֹאַמר ִהנֵּ ֱאלֹוקים ַבֲחלֹום ַיֲעֹקב וָׁ ַאְך הָׁ ַלי ַמלְּ  )יא( ַויֹאֶמר אֵּ

יֶניָך א עֵּ א נָׁ ֹעִלים ַעל  )יב( ַויֹאֶמר שָׁ ֲעֻתִדים הָׁ ל הָׁ ה כָׁ אֵּ ּורְּ
ן  בָׁ ל ֲאֶשר לָׁ ת כָׁ ִאיִתי אֵּ ֻרִדים ִכי רָׁ ֻקִדים ּובְּ ַהצֹאן ֲעֻקִדים נְּ

ְך. אֵּ  ֹעֶשה לָׁ ֹנִכי הָׁ ית אֵּ -)יג( אָׁ ה -ל בֵּ בָׁ ם ַמצֵּ תָׁ שָׁ ַשחְּ ל ֲאֶשר מָׁ
ֶרץ הַ  אָׁ א ִמן הָׁ ה קּום צֵּ ם ֶנֶדר ַעתָׁ תָׁ ִלי שָׁ ַדרְּ שּוב ֲאֶשר נָׁ זֹאת וְּ

ֶתָך.  ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלדְּ
 :בראשית ל"א כ"ד .19

ה ַויֹאֶמר לֹו לָׁ יְּ ֲאַרִמי ַבֲחֹלם ַהלָׁ ן הָׁ בָׁ  )כד( ַויָׁבֹא ֱאלֹוקים ֶאל לָׁ
ֶמר ע. ִהשָׁ ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד רָׁ ַדבֵּ ָך ֶפן תְּ  לְּ

 : זכריה י"ד ט .20
"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד 

 אחד". ושמו


