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 ח'התשע חשון                                     בס"ד 

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

               חלום הסולם ומשמעותו לדורות

    (תמיר גרנותשל הרב  )על פי שיעור ויצאת ופרשל
 
 :כב-י ח"כבראשית  .1
ַבע וַ  י ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ הַויֵּצֵּ נָׁ רָׁ ֶלְך חָׁ קֹום  יא.  יֵּ ַ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

ה ַמלְּ  ִהנֵּ ה וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ה וְּ צָׁ ב ַארְּ י א  ֻמצָׁ ים ִק ֹל-ֲאכֵּ
ִדים בֹו ֹירְּ ה  יג.  ֹעִלים וְּ ִהנֵּ יו ַויֹאַמר ֲאִני ה' וְּ לָׁ ב עָׁ -אה' ִנצָׁ

אקֵּ  ֹל ִביָך וֵּ ם אָׁ הָׁ רָׁ ב קֵּ ֹל-י ַאבְּ ה ֹשכֵּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ק הָׁ חָׁ י ִיצְּ
ֶעָך ַזרְּ ה ּולְּ ֶננָׁ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ֶרץ  יד.  עָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ וְּ

תָׁ יָׁמָׁ  ַרצְּ לּופָׁ ָך כָׁ כּו בְּ רְּ ִנבְּ ה וְּ בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ קֵּ ֹחת -ה וָׁ פְּ ִמשְּ
ֶעָך ַזרְּ ה ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹכל  טו.  הָׁ ִתיָך בְּ ַמרְּ ְך ּושְּ ֹנִכי ִעמָׁ ה אָׁ ִהנֵּ וְּ

ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל-ֲאֶשר לֵּ ה ַהזֹאת-תֵּ מָׁ ֲאדָׁ ָך   הָׁ בְּ זָׁ ִכי לֹא ֶאע 
ת ֲאֶשר-ַעד ֲאֶשר ִאם ִשיִתי אֵּ ְךִד -עָׁ ִתי לָׁ ַוִייַקץ  טז.  ַברְּ

ן יֵּש  כֵּ תֹו ַויֹאֶמר אָׁ נָׁ ֹנִכי לֹא  ה'ַיֲעֹקב ִמשְּ אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ ַבמָׁ
ִתי עְּ דָׁ א ַויֹאַמר ַמה יז.  יָׁ קֹום ַהֶזה-ַוִיירָׁ א ַהמָׁ ין ֶזה ִכי   נֹורָׁ אֵּ

ית א  -ִאם ִיםִק ֹל-בֵּ מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ם ַיֲעֹקב יח.  ים וְּ כֵּ  ַוַישְּ
ֶאֶבן ֲאֶשר-ַבֹבֶקר ַוִיַקח ֶאת ּה -הָׁ יו ַויֶָׁשם ֹאתָׁ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ שָׁ

ה ַוִיֹצק ֶשֶמן ַעל בָׁ ּה-ַמצֵּ א ֶאת יט.  רֹאשָׁ רָׁ ם-ַוִיקְּ קֹום -שֵּ ַהמָׁ
ית ם-אֵּ -ַההּוא בֵּ ם לּוז שֵּ אּולָׁ ה-ל וְּ ִראֹשנָׁ ִעיר לָׁ ַוִיַדר  כ.  הָׁ

אֹמר ל-ִאם  ַיֲעֹקב ֶנֶדר לֵּ ֶיה א  ַרִני ַבֶדֶרְך ִק ֹ-ִיהְּ מָׁ ִדי ּושְּ ים ִעמָׁ
ַתן נָׁ ְך וְּ ֹנִכי הֹולֵּ ֹכל ּוֶבֶגד -ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ ִלי ֶלֶחם ֶלא 

ֹבש לֹום ֶאל כא.  ִללְּ שָׁ ִתי בְּ ַשבְּ יָׁה -וְּ הָׁ ִבי וְּ ית אָׁ א ה'בֵּ -ִלי לֵּ
ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר כב. יםִק ֹל הָׁ ית א  -וְּ ֶיה בֵּ ה ִיהְּ בָׁ ִתי ַמצֵּ -ַשמְּ
ְך-ֹכל ֲאֶשר ִתֶתןים וְּ ִק ֹל ֶרנּו לָׁ ר ֲאַעשְּ  .ִלי ַעשֵּ
 : בראשית כ"ח יב .2

"והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה 
 מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" .

 : יד-בראשית כ"ח יג .3
"אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר 

 עליה, לך אתננה..." באתה שוכ
נחלקת לכמה טחה פרטית ההב - טובראשית כ"ח  .4

 סעיפים:
  "והנה אנכי עמך

  "ושמרתיך בכל אשר תלך"
  "והשיבותיך אל האדמה הזאת"

  "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך"
  בראשית כ"ח יז: .5

"מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה 
 שער השמים"

  :כב-כ ח"כ בראשית .6
ֶיה א ֹנִכי  לֹוקים-ִאם ִיהְּ ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ מָׁ ִדי ּושְּ ִעמָׁ

לֹום,  שָׁ ִתי בְּ ַשבְּ ֹבש. וְּ ֹכל ּוֶבֶגד ִללְּ ַתן ִלי ֶלֶחם ֶלא  נָׁ ְך, וְּ הֹולֵּ
יָׁה -ֶאל הָׁ ִבי, וְּ ית אָׁ א ה'בֵּ ֶאֶבן ַהזֹאת, ֲאֶשר -ִלי לֵּ הָׁ לֹוקים. וְּ

ית א ֶיה בֵּ ה, ִיהְּ בָׁ ִתי ַמצֵּ ֹכל ֲאֶשר ִתֶתן-ַשמְּ ִלי, -לֹוקים, וְּ
ְך. ֶרנּו לָׁ ר ֲאַעשְּ  ַעשֵּ

 הבטחת ה' ונדר יעקב .7
 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(.ושללב

"והשיבותיך אל האדמה 
 הזאת".

אל בית "ושבתי בשלום 
 " )כא(.אבי

"כי לא אעזבך עד אשר 
אם עשיתי את אשר 

 דברתי לך".

             ------ 

 )כב(: תוצאות 
. "והיה ה' לי 1

 לאלוקים".
. "והאבן הזאת אשר 2

שמתי מצבה יהיה בית 
 אלוקים".

. "וכל אשר תתן לי 3
 . עשר אעשרנו לך"
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 : ח-ו ירמיהו לב .8
ַבר  יָׁה דְּ יָׁהּו הָׁ מְּ אֹמר. ה')ו( ַויֹאֶמר ִירְּ ַלי לֵּ ה  אֵּ )ז( ִהנֵּ

ִדי  ָ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 ַלי  ֲאֶשר בָׁ )ח( ַויָׁבֹא אֵּ

ל ֶבן אֵּ ַבר  ֲחַנמְּ ה ה' ֹדִדי ִכדְּ נֵּ ַלי קְּ ה ַויֹאֶמר אֵּ רָׁ ֶאל ֲחַצר ַהַמטָׁ
ָך  ִמין ִכי לְּ יָׁ ֶאֶרץ ִבנְּ תֹות ֲאֶשר בְּ ִדי ֲאֶשר ַבֲענָׁ א ֶאת שָׁ נָׁ

ְך  ה לָׁ נֵּ ה קְּ ֻאלָׁ ָך ַהגְּ ה ּולְּ ֻרשָׁ ַפט ַהיְּ י ְדַבר ִמשְּ  .הּואה' ָוֵאַדע כִּ
 :ט ד"כבראשית  .9

 "רק את בני לא תשב שמה"
 ג: א"לשית ברא .10

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

 א:  ב"יבראשית  .11
 "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". 

 :ט-ז א"בראשית ל .12
לֹא  ִתי ֲעֶשֶרת ֹמִנים וְּ ֻכרְּ ִלף ֶאת ַמשְּ ֶהח  ֶתל ִבי וְּ )ז(ַוֲאִביֶכן הֵּ

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

ל ַהצֹאן ֲעֻקִדים. דּו כָׁ יָׁלְּ ֶרָך וְּ כָׁ ֶיה שְּ ל א   ִיהְּ לֹוקים -)ט( ַוַיצֵּ
ה ֲאִביֶכם ַוִיֶתן ִלי. נֵּ  ֶאת ִמקְּ

 :יג-בראשית ל"א יא .13
א   ַאְך הָׁ ַלי ַמלְּ ֹאַמר -)יא( ַויֹאֶמר אֵּ לֹוקים ַבֲחלֹום ַיֲעֹקב וָׁ

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

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

ֶתָך. שּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלדְּ  ַהזֹאת וְּ
 :בראשית ל"א כד .14

ה ַויֹאֶמר -)כד( ַויָׁבֹא א   לָׁ יְּ ֲאַרִמי ַבֲחֹלם ַהלָׁ ן הָׁ בָׁ לֹוקים ֶאל לָׁ
ֶמר לֹו ע. ִהשָׁ ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד רָׁ ַדבֵּ ָך ֶפן תְּ  לְּ
 :ט ד"יזכריה  .15

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד 
 ושמו אחד".


