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 בס"ד
 במבט חדשסולם יעקב 

 נבון ואיזמ ברה

 
  וט-י, כח בראשית

א ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע ִמבְּ ֶלְך שָׁ ה ַויֵּ נָׁ רָׁ ַגע:  חָׁ קֹום ַוִיפְּ ֶלן ַבמָׁ ם ַויָׁ א ִכי שָׁ י ַוִיַקח ַהֶשֶמש בָׁ נֵּ ַאבְּ קֹום מֵּ  ַויֶָׁשם ַהמָׁ
יו ַרֲאֹשתָׁ ַכב מְּ קֹום ַוִישְּ ה י ֲחֹלםו  :  ַההּוא ַבמָׁ ם ְוִהנֵּ ב ֻסלָּ ה ֻמצָּ ְרצָּ ִגיע   ְורֹאׁשֹו א  ה מ  ְימָּ מָּ שָּ ה ה  י ְוִהנֵּ ְלֲאכֵּ  מ 

ה:  ּבֹו ְוֹיְרִדים ֹעִלים ֱאֹלִהים ק ְוִהנֵּ ב ְיקֹוָּ יו ִנצָּ לָּ ר עָּ יֹאמ  ק ֲאִני ו  קֹוָׁ י יְּ ם ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ִביָך ַאבְּ י אָׁ אֹלהֵּ ק וֵּ חָׁ  ִיצְּ
ֶרץ אָׁ ה ֲאֶשר הָׁ ב ַאתָׁ ָך ֶליהָׁ עָׁ  ֹשכֵּ ה לְּ ֶננָׁ ֶעָך ֶאתְּ ַזרְּ יָׁה:  ּולְּ הָׁ ֲעָך וְּ ֶרץ ַכֲעַפר ַזרְּ אָׁ תָׁ  הָׁ ַרצְּ ה ּופָׁ ה יָׁמָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ  וְּ
ה בָׁ ֶנגְּ ֲרכּו וָׁ ִנבְּ ָך וְּ ל בְּ ֹחת כָׁ פְּ ה ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך הָׁ ַזרְּ ה:  ּובְּ ִהנֵּ ֹנִכי וְּ ְך אָׁ ִתיָך ִעמָׁ ַמרְּ ֹכל ּושְּ ְך ֲאֶשר בְּ לֵּ  ָךַוֲהִשֹבִתי תֵּ

ה ֶאל מָׁ ֲאדָׁ ָך לֹא ִכי ַהזֹאת הָׁ בְּ ִשיִתי ִאם ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָׁ ת עָׁ ִתי ֲאֶשר אֵּ ְך ִדַברְּ  :  לָׁ
 

 בראשית כח:ע  ,תורה שלימהכשר,  .ר' מ
וץ מן ח]בתוך הטקסט[ ינו פתרונם מצ תולומחלכל ה ידע כ "ם מוצב ארצהולהנה סום וויחל" ...
]הוא[ זה ]ה[ם ואעפ"י שהחל]זה[ ו ור(לעיל מאמר סט. בבא 'יע) רה. ון בתום זה שאין לו פתרולח

חלום שצריך פשר, כי אם הוכחה היתה  נוכי מה שנאמר באבימלך אי .לכל החלומות ןוראש
עם וכן בצדיקים לוכן אל לבן הארמי וכן בב "הלילה םלך בחלומאל אבי יבא אלהים"ושנאמר 

 ,ו(, ברבר ימב) "בר בודם אבחלוע ודאת מראה אליו"ב לום הלילה שנאמרחה עמהם ב"בשדבר הק
ף ונתפשר לו, סחלום יו ול שניו ן,וזה ראשולשבעה זמנים,  םת שצריכין פשר דבריהומולחהאבל 

 שלישי ןזמו (שם, ח םש) "ךוך המלולהמ". וכן של חלומות (ראשית לז, י)ב "א אני ואמךנבוא והב"
ם ישר האופות של שר המשקים ומוחל לו רביעים, זמן יופירושו ז' שנ הלו, חלומות של פרע

ב רח וחנה מדין, פתרונמתהפך במרים הושע לילצחלום לו  חמישיסף, זמן ופתר י נם כאשרופתרו
ך דלמלניאל, דם ולח ול שביעימן ז, תלכיומ' ד ושוריפונאצר דנבוכל שחלומות  לו ששיגדעון, זמן 

ם זה. וה היה חלרפתרון כי על מתן תו ולאין לפיכך היא נבואה וה רוהת לע ום הזה פירושולכי הח
 .טח"א קמוזא. רב. ובאבן עזוועי' בשכל ט

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

  ח:כט ישעיהו
יָׁה הָׁ ב ַיֲחֹלם ַכֲאֶשר וְּ עֵּ רָׁ ה הָׁ ִהנֵּ ל וְּ ִקיץ אֹוכֵּ הֵּ ה וְּ יקָׁ רֵּ שֹו וְּ ַכאֲ  ,ַנפְּ א ַיֲחֹלם ֶשרוְּ מֵּ ה ַהצָׁ ִהנֵּ ִקיץ ֹׁשֶתה וְּ הֵּ  וְּ
ה ִהנֵּ יֵּף וְּ שֹו עָׁ ַנפְּ ה וְּ קָּ ן ׁשֹוקֵּ ֶיה כֵּ ל ֲהמֹון ִיהְּ ִאים ַהגֹוִים כָׁ   ס: ִציֹון ַהר ַעל ַהֹצבְּ

  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

 
  הפתיח 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 תירבהס 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 רהמו 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~ 

יָׁדֹו...  )כו(כה פרק שיתברא ב ֹאֶחֶזת וְּ  ... ַבֲעקֵּ
א ֲהִכי ַויֹאֶמר( לו) כז בראשית רָׁ מֹו קָׁ ִני ַיֲעֹקב שְּ בֵּ קְּ ִתי ֶאת ַפֲעַמִים ֶזה ַוַיעְּ ֹכרָׁ ח בְּ קָׁ ה לָׁ ִהנֵּ ה וְּ ַקח ַעתָׁ ִתי לָׁ כָׁ  ... ִברְּ

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

 

 לאברהם )בזמנים שונים( ליעקב )בחלומו(

  כח פרק בראשית
ה( יג) ִהנֵּ ק וְּ קֹוָׁ ב יְּ יו ִנצָׁ לָׁ ק ֲאִני ַויֹאַמר עָׁ קֹוָׁ י יְּ  ֱאֹלהֵּ

ם הָׁ רָׁ ִביָך ַאבְּ י אָׁ אֹלהֵּ ק וֵּ חָׁ ֶרץ ִיצְּ אָׁ ה ֲאֶשר הָׁ ב ַאתָׁ  ֹשכֵּ
ֶליהָׁ  ָך עָׁ ה לְּ ֶננָׁ ֶעָך ֶאתְּ ַזרְּ  :ּולְּ

 
  יג פרק בראשית

ל ֶאת ִכי( טו) ֶרץ כָׁ אָׁ ה ֲאֶשר הָׁ ָך ֹרֶאה ַאתָׁ ה לְּ ֶננָׁ  ֶאתְּ
ֲעָך ַזרְּ ם ַעד ּולְּ  :עֹולָׁ

  כח פרק בראשית
יָׁה( יד) הָׁ ֲעָך וְּ ֶרץ ַכֲעַפר ַזרְּ אָׁ  ... הָׁ

  יג פרק בראשית
ִתי( טז) ַשמְּ ֲעָך ֶאת וְּ ֶרץ ַכֲעַפר ַזרְּ אָׁ  ... הָׁ

 
 

תָׁ  ַרצְּ ה ּופָׁ ה יָׁמָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ בָׁ  וְּ ֶנגְּ   ... הוָׁ

  יג פרק בראשית
א... ( יד) א שָׁ יֶניָך נָׁ ה עֵּ אֵּ קֹום ִמן ּורְּ ה ֲאֶשר ַהמָׁ ם ַאתָׁ  שָׁ

ה ֹפנָׁ ה צָׁ בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ יָׁמָׁ  :וָׁ

 
ֲרכּו ִנבְּ ָך וְּ ל בְּ ֹחת כָׁ פְּ ה ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך הָׁ ַזרְּ  :ּובְּ

  יב פרק בראשית
כּו ...( ג) רְּ ִנבְּ ָך וְּ ֹחת ֹכל בְּ פְּ ה ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ  :הָׁ

 
 ~ פחדים~ 

  כז בראשית
ֹטם( מא) ו ַוִישְּ שָׁ ה ַעל ַיֲעֹקב ֶאת עֵּ כָׁ רָׁ ֲרכֹו ֲאֶשר ַהבְּ ִביו בֵּ ו ַויֹאֶמר אָׁ שָׁ ִלבֹו עֵּ בּו בְּ רְּ י ִיקְּ מֵּ ֶבל יְּ ִבי אֵּ  אָׁ

ה גָׁ ַאַהרְּ ִחי ַיֲעֹקב ֶאת וְּ  :אָׁ
 

  כח בראשית
ה( טו) ִהנֵּ ֹנִכי וְּ ְך אָׁ ִתיָך ִעמָׁ ַמרְּ ֹכל ּושְּ ְך רֲאשֶ  בְּ לֵּ ה ֶאל ַוֲהִשֹבִתיָך תֵּ מָׁ ֲאדָׁ ָך לֹא ִכי ַהזֹאת הָׁ בְּ  ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָׁ

ִשיִתי ִאם ת עָׁ ִתי ֲאֶשר אֵּ ְך ִדַברְּ  :לָׁ
  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 ~

 
ִהנֵּה - :יבכח בראשית ק וְּ קֹוָׁ ב יְּ יו ִנצָׁ לָׁ  ... ַויֹאַמר עָׁ

  :בראשית רבה ס"ט
מאן  על יעקב". –, וחד אמר "עליו" על הסולם –חד אמר "עליו" ר' חייא רבה ורב ינאי: 

יעקב, מאי שנא "והנה ה' על  –ניחא, אך למאן דאמר "עליו"  –על הסולם  –דאמר "עליו" 
 .מתקיים עליונצב 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
א( ט) ֹבאֹו עֹוד ַיֲעֹקב ֶאל ֱאֹלִהים ַויֵּרָׁ ם ִמַפַדן בְּ ֶרְך ֲארָׁ בָׁ ָך ֱאֹלִהים לֹו ַויֹאֶמר( י) :ֹאתֹו ַויְּ  לֹא ַיֲעֹקב ִשמְּ

א רֵּ ָך ִיקָׁ ל ִאם ִכי ַיֲעֹקב עֹוד ִשמְּ אֵּ רָׁ ֶיה ִישְּ ֶמָך ִיהְּ א שְּ רָׁ מֹו ֶאת ַוִיקְּ ל שְּ אֵּ רָׁ  ֲאִני ֱאֹלִהים לֹו ַויֹאֶמר( יא) :ִישְּ
ל י אֵּ ד  ה ׁש  רֵּ ה פְּ בֵּ ַהל גֹוי ּורְּ ֶיה גֹוִים ּוקְּ ִכי ִמֶמךָׁ  ִיהְּ לָׁ ֶציָך םּומְּ ֲחלָׁ אּו מֵּ ֶאת( יב) :יֵּצֵּ ֶרץ וְּ אָׁ ַתִתי ֲאֶשר הָׁ  נָׁ

ם הָׁ רָׁ ַאבְּ ק לְּ חָׁ ִיצְּ ָך ּולְּ ה לְּ ֶננָׁ ֲעָך ֶאתְּ ַזרְּ ן ַאֲחֶריָך ּולְּ ֶרץ ֶאת ֶאתֵּ אָׁ  :הָׁ
 

  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 ךל 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

 :ימתיקי ולא להם שנדרתי הרי, 'וגו אשר הארץ ואת' וגו ורבה פרה
 

ִהי( א)   יז בראשית ם ַויְּ רָׁ ִעים ֶבן ַאבְּ ה ִתשְּ נָׁ ַשע שָׁ תֵּ ִנים וְּ א שָׁ ק ַויֵּרָׁ קֹוָׁ ם ֶאל יְּ רָׁ יו ַויֹאֶמר ַאבְּ לָׁ ל ֲאִני אֵּ  אֵּ
י ד  ְך ׁש  ַהלֵּ ַני ִהתְּ פָׁ יֵּה לְּ ִמים ֶוהְּ ה( ב: )תָׁ נָׁ ֶאתְּ ִריִתי וְּ יִני בְּ יֶנָך בֵּ ֶבה ּובֵּ ַארְּ ָך וְּ ֹאד אֹותְּ ֹאד ִבמְּ  ַוִיֹפל( ג): מְּ

ם רָׁ יו ַעל ַאבְּ נָׁ ר פָׁ ַדבֵּ אֹמר ֱאֹלִהים ִאתֹו ַויְּ ה ֲאִני( ד: )לֵּ ִריִתי ִהנֵּ ְך בְּ ִייתָׁ  ִאתָׁ הָׁ ַאב וְּ לֹא( ה: )גֹוִים ֲהמֹון לְּ  וְּ
א רֵּ ָך ֶאת עֹוד ִיקָׁ ם ִשמְּ רָׁ יָׁה ַאבְּ הָׁ ָך וְּ ם ִשמְּ הָׁ רָׁ ַתִתיָך גֹוִים ֲהמֹון ַאב ִכי ַאבְּ ִתי( ו: )נְּ רֵּ ִהפְּ ָך וְּ ֹאד ֹאתְּ ֹאד ִבמְּ  מְּ

ַתִתיָך גֹוִים ּונְּ ִכים לְּ לָׁ ָך ּומְּ אּו ִממְּ צֵּ ִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי( ז) :יֵּ יִני בְּ יֶנָך בֵּ ין ּובֵּ ֲעָך ּובֵּ ם ַאֲחֶריָך ַזרְּ ֹדֹרתָׁ  לְּ
ִרית ם ִלבְּ יֹות עֹולָׁ ָך ִלהְּ אֹלִהים לְּ ֲעָך לֵּ ַזרְּ ַתִתי( ח: )ַאֲחֶריָך ּולְּ נָׁ ָך וְּ ֲעָך לְּ ַזרְּ ת ֲחֶריָךַא  ּולְּ גֶֻריָך ֶאֶרץ אֵּ ת מְּ  אֵּ

ל ַנַען ֶאֶרץ כָׁ ם ַלֲאֻחַזת כְּ ִייִתי עֹולָׁ הָׁ ֶהם וְּ אֹלִהים לָׁ     :לֵּ
 

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

יו ַוַיַעל( יג) לָׁ עָׁ קֹום ֱאֹלִהים מֵּ   :ִאתֹו ִדֶּבר ֲאֶשר ַבמָׁ

תֹוִמ  ַיֲעֹקב ַוִייַקץ( טז)  נָׁ ן ַויֹאֶמר שְּ כֵּ ק יֵּש אָׁ קֹוָׁ קֹום יְּ  ַבמָׁ
ֹנִכי ַהֶזה אָׁ ִתי לֹא וְּ עְּ  :יָׁדָׁ

א( יז)  א ַמה ַויֹאַמר ַוִיירָׁ קֹום נֹורָׁ ין ַהֶזה ַהמָׁ  ִאם ִכי ֶזה אֵּ
ית ֶזה ֱאֹלִהים בֵּ ִים ַשַער וְּ מָׁ  :ַהשָׁ

ב( יד) ה ַיֲעֹקב ַוַיצֵּ בָׁ קֹום ַמצֵּ  ַמֶצֶבת ִאתֹו רִדּבֶ  ֲאֶשר ַבמָׁ
ֶבן ְך אָׁ ֶליהָׁ  ַוַיסֵּ ֶליהָׁ  ַוִיֹצק ֶנֶסְך עָׁ ֶמן עָׁ  :שָׁ

ם( יח) כֵּ ֶאֶבן ֶאת ַוִיַקח ַבֹבֶקר ַיֲעֹקב ַוַישְּ ם ֲאֶשר הָׁ  שָׁ
יו ַרֲאֹשתָׁ ּה ַויֶָׁשם מְּ ה ֹאתָׁ בָׁ ּה ַעל ֶשֶמן ַוִיֹצק ַמצֵּ  :רֹאשָׁ

א( טו) רָׁ ם ֶאת ַיֲעֹקב ַוִיקְּ קֹו שֵּ ם ִאתֹו ִדֶּבר ֲאֶשר םַהמָׁ  שָׁ
ית ֱאֹלִהים ל בֵּ  :אֵּ

א( יט) רָׁ ם ֶאת ַוִיקְּ קֹום שֵּ ית ַההּוא ַהמָׁ ל בֵּ ם אֵּ אּולָׁ  לּוז וְּ
ם ִעיר שֵּ ה הָׁ ִראֹשנָׁ  :לָׁ

 
  יג:לה בראשית י"רש

 :מלמדנו מה יודע איני - אתו דבר אשר במקום
 

 זוהר )וישב קפ"ג.(
מדרגה  "חלום"ום, כולם הן בסוד החכמה.  ובאו ראה: הן בסוד החל וכמה מדרגות על מדרגות 

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

 ~ הנדר ~
  כח בראשית

אֹמר ֶנֶדר ַיֲעֹקב ַוִיַדר( כ) ֶיה ִאם לֵּ ִדי ֱאֹלִהים ִיהְּ ַרִני ִעמָׁ מָׁ ֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך ּושְּ ְך אָׁ ַתן הֹולֵּ נָׁ  ֶלֶחם ִלי וְּ
ֹבש ּוֶבֶגד לֶלֱאכֹ  ִתי( כא) :ִללְּ ַשבְּ לֹום וְּ שָׁ ית ֶאל בְּ ִבי בֵּ יָׁה אָׁ הָׁ ק וְּ קֹוָׁ אֹלִהים ִלי יְּ ֶאֶבן( כב) :לֵּ הָׁ  ֲאֶשר ַהזֹאת וְּ

ִתי ה ַשמְּ בָׁ ֶיה ַמצֵּ ית ִיהְּ ֹכל ֱאֹלִהים בֵּ ר ִלי ִתֶתן ֲאֶשר וְּ ֶרנּו ַעשֵּ ְך ֲאַעשְּ  :לָׁ
 

  כ:כח בראשית י"רש
 כמו, עמדי להיות שהבטיחני הללו הבטחות לי ישמור אם - עמדי םאלהי 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 וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא( כה לז תהלים) שנאמר, נעזב קרוי

 
  לא בראשית

ֹנִכי( יג) ל אָׁ אֵּ ית הָׁ ל בֵּ תָׁ  ֲאֶשר אֵּ ַשחְּ ם מָׁ ה שָׁ בָׁ תָׁ  ֲאֶשר ַמצֵּ ַדרְּ ם ִלי נָׁ ה ֶנֶדר שָׁ א קּום ַעתָׁ ֶרץ ִמן צֵּ אָׁ  ַהזֹאת הָׁ
שּוב ֶתָך ֶאֶרץ ֶאל וְּ  :מֹוַלדְּ
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