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כסלו התשע'ז

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
חלום הסולם ומשמעותו
לפרשת ויצא (על פי שיעור של הרב תמיר גרנות)
 .1בראשית כ"ח י-כב:
י וַ יֵּצֵּ א ַי ֲעקֹבִ ,מבְּ ֵּאר שָׁ בַ ע; ַו ֵּי ֶלְך ,חָׁ ָׁרנָׁה .יא וַ ִיפְּ גַע בַ ָׁמקֹום
ָׁשם
וַ יָׁלֶ ן שָׁ ם ,כִ י-בָׁ א ַה ֶש ֶמשַ ,וי ִַקח ֵּמ ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹוםַ ,וי ֶ
ִשכַ ב ,בַ מָׁ קֹום הַ הּוא .יב ַויַחֲ ֹלם ,וְּ ִהנֵּה סֻ לָׁ ם
ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיו; וַ י ְּ
ֹלקים,
מֻ צָׁ ב ַא ְּרצָׁ ה ,וְּ ר ֹאשֹו ,מַ גִ יעַ הַ שָׁ מָׁ יְּמָׁ ה; וְּ ִהנֵּה מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
עֹלִים וְּ י ְֹּר ִדים בֹו .יג וְּ ִהנֵּה ה' נִצָׁ ב עָׁ לָׁיו ,וַי ֹאמַ ר ,אֲ נִי ה'
ש ֵּכב
אֹלקי יִ צְּ חָׁ ק; הָׁ ָׁא ֶרץ ,אֲ שֶ ר ַא ָׁתה ֹ
לקי ַאבְּ ָׁרהָׁ ם ָׁאבִ יָךֵּ ,ו ֵּ
אֱ ֵּ
עָׁ לֶיהָׁ לְָּך ֶא ְּת ֶננָׁהּ ,ו ְּלז ְַּרעֶ ָך .יד וְּ הָׁ יָׁה ז ְַּרעֲָך ַכ ֲעפַר הָׁ ָׁא ֶרץ,
ּופָׁרצְּ ָׁת יָׁמָׁ ה ו ֵָּׁק ְּדמָׁ ה וְּ צָׁ ֹפנָׁה ָׁונֶגְּ בָׁ ה; וְּ נִבְּ ְּרכּו בְּ ָך כָׁלִ -מ ְּשפְּ חֹת
ַ
ּושמַ ְּר ִתיָך בְּ כֹל
הָׁ אֲ דָׁ מָׁ הּ ,ובְּ ז ְַּרעֶ ָך .טו וְּ ִהנֵּה ָׁאנֹכִ י עִ מָׁ ְךְּ ,
אֲ שֶ רֵּ -תלֵּ ְך ,וַהֲ ִשב ִֹתיָךֶ ,אל-הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה הַ ז ֹאת :כִ י ,ל ֹא
יתיֵּ ,את אֲ שֶ רִ -דבַ ְּר ִתי
ֶאעֱזָׁבְּ ָך ,עַ ד אֲ שֶ ר ִאם-עָׁ ִש ִ
ֹאמרָׁ ,א ֵּכן יֵּש ה' בַ מָׁ קֹום
ִיקץ ַי ֲעקֹבִ ,מ ְּשנָׁתֹו ,וַי ֶ
לְָׁך .טז וַ י ַ
נֹורא,
ַיִירא ,וַי ֹאמַ רַ ,מהָׁ -
הַ זֶ ה; וְּ ָׁאנֹכִ י ,ל ֹא יָׁדָׁ עְּ ִתי .יז ו ָׁ
ֹלקים ,וְּ ֶזה ,שַ עַ ר
הַ מָׁ קֹום הַ ֶזהֵּ :אין ֶזה ,כִ י ִאם-בֵּ ית אֱ ִ
ַיִקח ֶאת-הָׁ ֶאבֶ ן אֲ שֶ ר-
הַ שָׁ מָׁ יִ ם .יח ַוי ְַּש ֵּכם ַי ֲעקֹב בַ ב ֶֹקר ,ו ַ
שָׁ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיוַ ,ויָׁשֶ ם א ָֹׁתּה ,מַ צֵּ בָׁ ה; ַו ִיצֹק ֶשמֶ ן ,עַ ל-
ר ֹאשָׁ ּה .יט ַוי ְִּק ָׁרא ֶאת-שֵּ ם-הַ מָׁ קֹום הַ הּוא ,בֵּ יתֵּ -א-ל;
שנָׁה .כ ַו ִי ַדר ַי ֲעקֹב ,נ ֶֶדר
וְּ אּולָׁ ם לּוז שֵּ ם-הָׁ עִ ירָׁ ,ל ִרא ֹ
ּושמָׁ ַרנִי בַ דֶ ֶרְך הַ ֶזה אֲ ֶשר
ֹלקים עִ מָׁ ִדיְּ ,
לֵּאמֹרִ :אם-י ְִּהיֶה אֱ ִ
ָׁאנֹכִ י הֹולֵּ ְך ,וְּ נ ַָׁתןִ -לי לֶחֶ ם לֶ אֱ כֹלּ ,ובֶ גֶד ִל ְּלבֹש .כא וְּ שַ בְּ ִתי
ֵּאֹלקים .כב וְּ הָׁ ֶאבֶ ן
בְּ שָׁ לֹוםֶ ,אל-בֵּ ית ָׁאבִ י; וְּ הָׁ יָׁה ה' לִי ,ל ִ
ֹלקים; וְּ כֹל אֲ שֶ ר
הַ ז ֹאת ,אֲ שֶ ר-שַ ְּמ ִתי מַ צֵּ בָׁ ה--י ְִּהיֶה ,בֵּ ית אֱ ִ
ִת ֶתן-לִי ,עַ שֵּ ר אֲ עַ ְּש ֶרנּו ָׁלְך
 .2הבטחת ה' ונדר יעקב
נדר יעקב (כ-כב)
הבטחת ה' (פסוק טו)
"אם יהיה אלוקים
"הנה אנכי עמך".
עמדי"(ב).
"ושמרתיך בכל אשר "ושמרני בדרך הזה אשר
אנכי הולך" (שם).
תלך".
"ונתן לי לחם לאכל ובגד
-----ללבוש"(שם).
"והשיבותיך אל האדמה "ושבתי בשלום אל בית
אבי" (כא).
הזאת".

"כי לא אעזבך עד אשר
אם עשיתי את אשר
דברתי לך".

-----תוצאות(כב):
לי
ה'
"והיה
.1
לאלוקים".
" .2והאבן הזאת אשר
שמתי מצבה יהיה בית
אלוקים".
" .3וכל אשר תתן לי עשר
אעשרנו לך".

 .3בראשית י"ז ,ו:
יתי בֵּ ינִי ּובֵּ ינֶָך ּובֵּ ין ז ְַּרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְּ ֹדר ָֹׁתם
"וַהֲ ִקמ ִֹתי ֶאת ְּב ִר ִ
ֹלהים ּו ְּלז ְַּרעֲָך ַאחֲ ֶריָך"
לִבְּ ִרית עֹולָׁם ל ְִּהיֹות לְָּך ֵּלאִ -
 .4רש"י בפירושו לפס' ט"ו:
" ִדבַ ְּר ִתי ָׁלְך – לצרכך ועליך; מה שהבטחתי לאברהם על
זרעו – לך הבטחתיו ,ולא לעשו".
 .5רש"י בפירושו לפסוק כ"א:
ֹלהים – שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף,
"וְּ הָׁ יָׁה ה' לִי לֵּאִ -
שלא ימצא פסול בזרעי ,כמו שנאמר (בפס' טו) 'אשר
דברתי לך' .והבטחה זו הבטיח לאברהם ,שנאמר 'להיות
לך לא-להים ולזרעך אחריך'"
 .6הרמב"ן על הפסוק:
"ועניינו :אם אשוב אל בית אבי ,אעבוד השם המיוחד
בארץ הנבחרת במקום האבן הזאת שתהיה לי לבית
א-להים ושם אוציא את המעשר".
 .7ירמיהו לב:
(ו) וַי ֹאמֶ ר י ְִּר ְּמיָׁהּו ָׁהיָׁה ְּדבַ ר יקוק ֵּאלַי לֵּאמֹר( .ז) ִהנֵּה
חֲ נ ְַּמ ֵּאל בֶ ן ַשלֻם ד ְֹּדָך בָׁ א ֵּאלֶיָך לֵּאמֹר ְּקנֵּה לְָּך ֶאת ָׁש ִדי אֲ שֶ ר
בָׁ ֲענָׁתֹות כִ י לְָּך ִמ ְּשפַט ַהגְּ אֻ לָׁה ל ְִּקנֹות( .ח) וַ יָׁב ֹא ֵּאלַי חֲ נ ְַּמ ֵּאל
ֹאמר ֵּאלַ י ְּקנֵּה נָׁא ֶאת
בֶ ן ד ִֹדי כִ ְּדבַ ר יקוק ֶאל חֲ צַ ר ַה ַמ ָׁט ָׁרה וַי ֶ
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שָׁ ִדי אֲ שֶ ר בַ ֲענָׁתֹות אֲ שֶ ר ְּב ֶא ֶרץ בִ ְּני ִָׁמין כִ י לְָּך ִמ ְּשפַט
הַ יְּרֻ שָׁ ה ּולְָּך הַ גְּ אֻ לָׁה ְּקנֵּה לְָך וָׁ ֵּאדַ ע כִ י ְּדבַ ר יקוק הּוא.
 .8מל"א כ' ,כג:
ֹלהיהֶ ם עַ ל ֵּכן חָׁ זְּ קּו ִממֶ נּו וְּ אּולָׁם ִנלָׁחֵּ ם
"אֱ ֹ-להֵּ י הָׁ ִרים אֱ ֵּ -
ִא ָׁתם בַ ִמישֹור ִאם ל ֹא נֶחֱ זַק ֵּמהֶ ם"
 .9מל"ב י"ז ,כו–כז:
ִית וַתֹושֶ ב
ֹאמרּו לְּמֶ לְֶך ַאשּור לֵּאמֹר הַ גֹויִם אֲ שֶ ר ִהגְּ ל ָׁ
"וַי ְּ
ֹלהי הָׁ ָׁא ֶרץ ַויְּשַ לַ ח בָׁ ם
בְּ עָׁ ֵּרי ש ְֹּמרֹון ל ֹא י ְָּׁדעּו ֶאת ִמ ְּשפַט אֱ ֵּ -
אֹותם כַאֲ שֶ ר ֵּאינָׁם י ְֹּדעִ ים ֶאת
יתים ָׁ
ֶאת הָׁ אֲ ָׁריֹות וְּ ִהנָׁם ְּמ ִמ ִ
ִמ ְּשפַ ט אֱ ֹ-להֵּ י הָׁ ָׁא ֶרץַ .ויְּצַ ו ֶמלְֶך ַאשּור לֵּ אמֹר הֹלִ יכּו שָׁ מָׁ ה
יתם ִמשָׁ ם וְּ ֵּי ְּלכּו וְּ י ְֵּּשבּו שָׁ ם וְּ י ֵֹּרם
ֶאחָׁ ד מֵּ הַ כֹהֲ נִים אֲ שֶ ר ִהגְּ ִל ֶ
ֶאת ִמ ְּשפַט אֱ ֹ-להֵּ י הָׁ ָׁא ֶרץ".
 .10יהושע כ"ב ,כד–כה:
ֹאמרּו
"וְּ ִאם ל ֹא ִמ ְּד ָׁאגָׁה ִמדָׁ בָׁ ר עָׁ ִשינּו ֶאת ז ֹאת לֵּאמֹר מָׁ חָׁ ר י ְּ
ִש ָׁר ֵּאלּ .וגְּ בּול
בְּ נֵּיכֶ ם לְּבָׁ נֵּינּו לֵּאמֹר מַ ה ָׁלכֶ ם וְּ ַלה' אֱ ֹ-להֵּ י י ְּ
נ ַָׁתן ה' בֵּ ינֵּנּו ּובֵּ ינֵּיכֶם בְּ נֵּי ְּראּובֵּ ן ּובְּ נֵּי גָׁד ֶאת הַ י ְַּרדֵּ ן ֵּאין ָׁל ֶכם
חֵּ לֶק בַ ה' וְּ ִה ְּשבִ יתּו בְּ נֵּיכֶם ֶאת בָׁ נֵּינּו לְּבִ ְּל ִתי יְּר ֹא ֶאת ה' "
 .11שמ"א כ"ו ,יט:
רּורים ֵּהם ִלפְּ נֵּי ה' כִ י ג ְֵּּרשּו ִני הַ יֹום
"וְּ ִאם בְּ נֵּי הָׁ ָׁאדָׁ ם אֲ ִ
ֹלהים אֲ חֵּ ִרים"
מֵּ ִה ְּס ַתפֵּחַ בְּ נַחֲ ַלת ה' לֵּאמֹר לֵּ ְך ֲעבֹד אֱ ִ
 .12יחזקאל י"א ,טו:
"אֲ שֶ ר ָׁא ְּמרּו לָׁהֶ ם י ְֹּשבֵּ י יְּרּושָׁ ַל ִם ַרחֲ קּו מֵּ עַ ל ה' לָׁנּו ִהיא
ְּמֹורשָׁ ה"
נִתנָׁה הָׁ ָׁא ֶרץ ל ָׁ
ְּ
 .13דברים י"א ,יב:
ֹלהיָך ד ֵֹּרש א ָֹׁתּה ָׁת ִמיד עֵּ ינֵּי ה' אֱ ֹ-להֶ יָך
"א ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֶ -
ֶ
בָׁ ּה"
 .14מסכת כתובות (דף קי ע"ב):,
"לעולם ידור אדם בארץ ישראל ,אפילו בעיר שרובה
עובדי כוכבים ,ואל ידור בחוצה לארץ ,ואפילו בעיר
שרובה ישראל .שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש
לו א-לוה ,וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו
א-לוה ,שנאמר' :לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם
לא-להים' (ויקרא כ"ה ,לח) .וכל שאינו דר בארץ אין לו
א-לוה?! אלא לומר לך :כל הדר בחוצה לארץ ,כאילו עובד
עבודת כוכבים .וכן בדוד הוא אומר' :כי גרשוני היום
מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים' – וכי
מי אמר לו לדוד 'לך עבוד אלהים אחרים'? אלא לומר לך:
כל הדר בחוצה לארץ – כאילו עובד עבודת כוכבים"
 .15בראשית ל"א ג:
בֹותיָך ּו ְּלמֹול ְַּד ֶתָך
"וַי ֹאמֶ ר יקוק ֶאל ַי ֲעקֹב שּוב ֶאל ֶא ֶרץ אֲ ֶ
וְּ ֶא ְּהיֶה עִ מָׁ ְך"
 .16בראשית י"ב א:
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך".

 .17בראשית לא ז-ט:
ֲש ֶרת מֹנִ ים וְּ ל ֹא
(ז)וַאֲ בִ י ֶכן ֵּה ֶתל ִבי וְּ ֶהחֱ ִלף ֶאת ַמ ְּשכ ְֻּר ִתי ע ֶ
יִהיֶה
ֹאמר נְּקֻ ִדים ְּ
נ ְָּׁתנֹו אֱ לֹוקים ל ְָּׁה ַרע עִ ָׁמ ִדי( .ח) ִאם כֹה י ַ
ֹאמר עֲקֻ ִדים יִ ְּהיֶה
ְּשכ ֶָׁרָך וְּ ָׁי ְּלדּו כָׁל ַהצ ֹאן נְּקֻ ִדים וְּ ִאם כֹה י ַ
ְּשכ ֶָׁרָך וְּ ָׁי ְּלדּו כָׁל ַהצ ֹאן עֲקֻ ִדים( .ט) ַויַצֵּ ל אֱ לֹוקים ֶאת ִמ ְּקנֵּה
ַיִתן לִי.
אֲ ִבי ֶכם ו ֶ
 .18בראשית ל"א י"א-י"ג:
ֹאמר ֵּאלַ י ַמל ְַּאְך ָׁהאֱ לֹוקים בַ חֲ לֹום ַי ֲעקֹב וָׁ א ַֹמר ִהנֵּנִ י.
(יא) ַוי ֶ
ֹאמר ָׁשא נָׁא עֵּ ינֶיָך ְּּור ֵּאה ָׁכל ָׁהעֲתֻ ִדים ָׁהעֹלִ ים עַ ל
(יב) וַי ֶ
יתי ֵּאת כָׁל אֲ ֶשר לָׁבָׁ ן
ּוברֻ ִדים כִ י ָׁר ִא ִ
הַ צ ֹאן עֲקֻ ִדים נְּקֻ ִדים ְּ
עֹשֶ ה ָׁלְך( .יג) ָׁאנֹכִ י ָׁה ֵּא-ל בֵּ ית ֵּא-ל אֲ ֶשר ָׁמ ַש ְּח ָׁת ָׁשם ַמצֵּ בָׁ ה
אֲ שֶ ר נָׁדַ ְּר ָׁת לִי ָׁשם נ ֶֶדר עַ ָׁתה קּום צֵּ א ִמן ָׁה ָׁא ֶרץ ַהז ֹאת וְּ שּוב
ֶאל ֶא ֶרץ מֹול ְַּד ֶתָך.
 .19בראשית ל"א כ"ד:
ֹאמר לֹו
(כד) ַויָׁב ֹא אֱ לֹוקים ֶאל לָׁבָׁ ן ָׁהאֲ ַר ִמי בַ חֲ ֹלם ַהלָׁ יְּלָׁ ה וַי ֶ
ִהשָׁ מֶ ר לְָּך פֶן ְּת ַדבֵּ ר עִ ם ַי ֲעקֹב ִמטֹוב עַ ד ָׁרע.
 .20זכריה י"ד ט:
"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד".
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