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 יעקב  סולם - לחרן יעקב יציאת :כח  פרק  בראשית
 מבוא

  מלאכי  אותו  מלווים  יעקב  של  ובחזרתו  ביציאתו  כנען.  לארץ  ובשיבתו  לחרן,  אבינו  יעקב  של  ביציאתו  עוסקת  היחידה

 לה   הראשונה  ההתגלות  בלימוד   נפתח  בחזרתו.   ה'  מלאך  עם  ובמפגש  , ביציאתו  בחלום  ה'   להתגלות  זוכה  הוא   וכן  ה'

  התנאי   תוכן   את  ונבין   מפרשים,מה  כמה   פי  לע   השונות  משמעויותיו  על  הסולם   בחלום  נעמיק  אל.   בבית  יעקב  זוכה

   החלום. בעקבות יעקב שנדר והנדר
 

 למידה   מכוונות שאלות

 הסיפור?  של זה בשלב  ליעקב ה'  מתגלה מדוע א.

 נתברך?  הוא   ברכות ובאילו  בחלומו?  יעקב שראה  המראות   משמעות מהי  ב.

 דברו?  את  ה' שיקיים חלילה  בטח לא וכי   לו? הובטחו  שכבר  בדברים המותנה נדר  לנדור  יעקב ראה מה ג.
 

 

 כח  פרק בראשית

א   )י( ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע  ִמבְּ ֶלְך שָׁ ה:   ַויֵּ נָׁ רָׁ  חָׁ

ַגע )יא( קֹום ַוִיפְּ ֶלן  ַבמָׁ ם ַויָׁ א ִכי  שָׁ י ַוִיַקח ַהֶשֶמש  בָׁ נֵּ ַאבְּ קֹום מֵּ יו  ַויֶָׁשם ַהמָׁ ַרֲאֹשתָׁ ַכב מְּ קֹום ַוִישְּ  ַההּוא:  ַבמָׁ

ה  ַוַיֲחֹלם  )יב( ִהנֵּ ם  וְּ ב ֻסלָׁ ה  ֻמצָׁ צָׁ רֹאשֹו ַארְּ ה   ַמִגיעַ  וְּ מָׁ יְּ מָׁ ה ַהשָׁ ִהנֵּ י  וְּ ֲאכֵּ ִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִהים ַמלְּ ֹירְּ  בֹו:  וְּ

ה   )יג( ִהנֵּ ב  ה' וְּ יו ִנצָׁ לָׁ י ה'  ֲאִני ַויֹאַמר  עָׁ ם ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ִביָך ַאבְּ י אָׁ אֹלהֵּ ק וֵּ חָׁ ֶרץ  ִיצְּ אָׁ ה ֲאֶשר הָׁ ב ַאתָׁ ֶליהָׁ  ֹשכֵּ ָך עָׁ ה  לְּ ֶננָׁ ֶעָך: ֶאתְּ ַזרְּ  ּולְּ

יָׁה   )יד( הָׁ ֲעָך וְּ ֶרץ ַכֲעַפר ַזרְּ אָׁ תָׁ  הָׁ ַרצְּ ה ּופָׁ ה  יָׁמָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה  וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ בָׁ ֶנגְּ ֲרכּו  וָׁ ִנבְּ ָך וְּ ל בְּ ֹחת  כָׁ פְּ ה ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך:  הָׁ ַזרְּ  ּובְּ

ה  )טו( ִהנֵּ ֹנִכי וְּ ְך אָׁ ִתיָך  ִעמָׁ ַמרְּ ֹכל ּושְּ ְך ֲאֶשר בְּ לֵּ ה ֶאל  ַוֲהִשֹבִתיָך  תֵּ מָׁ ֲאדָׁ    ַהזֹאת הָׁ

ָך לֹא ִכי   בְּ ִשיִתי  ִאם ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָׁ ת עָׁ ִתי ֲאֶשר אֵּ ְך: ִדַברְּ  לָׁ

 

  ממראה  מורכבת  בחלום  ליעקב  ה'  התגלות  בשנתו.  ליעקב  הקב"ה  מתגלה  כנען,  ארץ  את  עזב  ובטרם  לחרן  יציאתו  עם

   ליעקב. ה' דברי  ובמשמעות  המראה  במשמעות נעיין ה'. של מפורש ומדיבור סמלי
 

 הסולם  המרא משמעות

  לסולם   :במראה  ופרט  פרט  כל  של  למשמעות  ,1החלום   למראה  רבים  הסברים  הציעו  תיהםולדור   התורה  ופרשני  חז"ל

 הפירושים  כל  מבין   עליו.  ניצבש  ה' -ל  ,בסולם  ויורדים  עוליםש  מלאכים ל   למלאכים,  ,בשמים  וראשו  ארצה  שמוצב

 פירושים: בשני נעמיק הרבים
 

 כח  פרק בראשית

ה ַוַיֲחֹלם )יב( ִהנֵּ ם  וְּ ב ֻסלָׁ ה ֻמצָׁ צָׁ רֹאשֹו ַארְּ ה  ַמִגיעַ  וְּ מָׁ יְּ מָׁ ה ַהשָׁ ִהנֵּ י וְּ ֲאכֵּ ִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִהים ַמלְּ ֹירְּ  בֹו:  וְּ

ה )יג( ִהנֵּ ב ה'  וְּ יו ִנצָׁ לָׁ י ה' ֲאִני  ַויֹאַמר עָׁ ם ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ִביָך  ַאבְּ    ...אָׁ

 רש"י

  כך   ואחר   תחלה   עולים   -   ויורדים  עולים 

  יוצאים  אין  בארץ  שליווהו   מלאכים  יורדים, 

  חוצה   מלאכי  וירדו  לרקיע,  ועלו  לארץ   חוצה

 .2ללוותו  לארץ

 . לשמרו  – עליו ניצב

  רמב"ן 

  זאת   הייתה  לה(  אליעזר  דרבי  )פרקי  הגדול  אליעזר   רבי  דעת   ועל...

  ארבע   ממשלת  הראהו  כי  לאברם,  הבתרים  בין  כעניין  המראה

  שנאמר  כמו  אלוהים'  'מלאכי  טעם  וזה וירידתם,  ומעלתם  מלכויות

  כי   והבטיחו   פרס,  מלכות  ושר   יון,   מלכות  שר  :יג(  כ,  י,  )פרק  בדניאל 

 מידם.  ויצילנו  וישמרנו  ביניהם  ילך  אשר  בכל  עמו   יהיה   יתעלה הוא

 
 הסברים שונים לחלום יעקב.  שבעהשו( מביא  - דעת מקרא )בראשית חלק ב, עמ' דש 1
יו    ַמְלַאְךֹחֶנה  "  "למשל  ,הרעיון שמלאכי אלוקים שומרים על האדם מופיע בתנ"ך בכמה מקומות  2 אָׁ ִביב ִלירֵּ ַצֶּוה   ַמְלָאָכיוִכי  " )תהילים לד, ח(; "ַוְיַחְלֵצםה' סָׁ יְּ

ְך   ֶכיָך  ִלְשָמְרָךלָׁ רָׁ ל דְּ כָׁ עֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה.  גם בברכת יעקב ליוסף נאמר: "  תהילים צא ,יא()"  בְּ ֹרֶעה ֹאִתי מֵּ ֱאֹלִהים הָׁ ף ַויֹאַמר… הָׁ ֶרְך ֶאת יֹוסֵּ בָׁ ַהגֵֹּאל    ְלָאְךַהמַ ַויְּ
ִרים אִֹּתי ִמָכל ָרע עָׁ ְך ֶאת ַהנְּ רֵּ בָׁ  טז(. - " )בראשית מח, טויְּ

 

 יעקב  חלום
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   ורמב"ן, רש"י  ובדברי  יג,-יב בפסוקים עיין .1

 בחלומו.  יעקב  שראה  הבאים  הפרטים  של המשמעות  מה הסבר א.

 
 רמב"ן רש"י

   מלאכים  (1)

   ויורדים  עולים (2)

   עליו  ניצב ה' (3)

 

 . הבדלים( )שני הרמב"ן?  של לפירוש רש"י  של הפירוש  בין ההבדלים הם מה ב.

 

 הסולם  בהתגלות ליעקב ה' דברי

 כח  פרק בראשית

ה   )יג( ִהנֵּ ב  ה' וְּ יו ִנצָׁ לָׁ י ה'  ֲאִני ַויֹאַמר  עָׁ ם ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ִביָך ַאבְּ י אָׁ אֹלהֵּ ק וֵּ חָׁ    ִיצְּ

ֶרץ   אָׁ ה ֲאֶשר הָׁ ב ַאתָׁ ֶליהָׁ  ֹשכֵּ ָך  עָׁ ה לְּ ֶננָׁ ֶעָך:  ֶאתְּ ַזרְּ  ּולְּ

יָׁה   )יד( הָׁ ֲעָך וְּ ֶרץ ַכֲעַפר ַזרְּ אָׁ תָׁ  הָׁ ַרצְּ ה ּופָׁ ה  יָׁמָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה  וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ בָׁ ֶנגְּ ֲרכּו  וָׁ ִנבְּ ָך וְּ ל בְּ ֹחת  כָׁ פְּ ה ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך:  הָׁ ַזרְּ  ּובְּ

ה  )טו( ִהנֵּ ֹנִכי וְּ ְך אָׁ ִתיָך  ִעמָׁ ַמרְּ ֹכל ּושְּ ְך ֲאֶשר בְּ לֵּ ה ֶאל  ַוֲהִשֹבִתיָך  תֵּ מָׁ ֲאדָׁ    ַהזֹאת הָׁ

ָך לֹא ִכי   בְּ ִשיִתי  ִאם ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָׁ ת עָׁ ִתי ֲאֶשר אֵּ ְך: ִדַברְּ  לָׁ

 

   .טו(-)יג 'ה  של מפורש ומדיבור יב( -יא  )פס' סמלי ממראה מורכב טו(-)יב  יעקב חלום

   .הסימלי המראה את לפרשו  לסייע בכדי הםב יש  ה' שדברי להציע  ניתן

 וענה:  טו,-יג ובפסוקים,  לעיל שראינו ורמב"ן  רש"י  של בפירושים שוב עיין .2

 נמק.ו צטט רש"י? של להסבר מתאים ה'  בדברים פסוק/ים איזה א.

 .נמקו צטט  רמב"ן. של להסבר מתאים ה'  בדברים פסוק/ים איזה ב.
 
 
 
 
 

 טו כח, בראשית רש"י

 . ומלבן מעשו ירא  שהיה לפי - עמך אנכי

 

 טו?  בפסוק ליעקב ה'  הבטחת לבין יד- יג  בפסוקים  ליעקב ה'  של ההבטחה  בין ההבדל מה  והפשט, רש"י לפי .3
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 אברהם" "ברכת

  :"ברכת אברהם"ב אותו מברך יצחק  לחרן,  הארץ את  עוזב  שיעקב לפני 

 כח  פרק בראשית

א   )א( רָׁ ק  ַוִיקְּ חָׁ ֶרְך ַיֲעֹקב  ֶאל   ִיצְּ בָׁ ל  )ג(   ...ֹאתֹו  ַויְּ אֵּ ְך   ַשַדי   וְּ רֵּ בָׁ ָך יְּ ָך  ֹאתְּ רְּ ַיפְּ ֶבָך  וְּ ַירְּ ִייתָׁ   וְּ הָׁ ַהל  וְּ ִיֶתן   )ד(  ַעִמים:  ִלקְּ ָך  וְּ  ִבְרַכת   ֶאת לְּ

ָך ַאְבָרָהם ֲעָך לְּ ַזרְּ ְך ּולְּ ָך  ִאתָׁ תְּ ִרשְּ גֶֻריָך ֶאֶרץ ֶאת לְּ ַתן  ֲאֶשר מְּ ם:  ֱאֹלִהים  נָׁ הָׁ רָׁ ַאבְּ  לְּ

 

 .אברהם" "ברכתב שכלולים העיקריים הדברים  שני הם מה פרט  אברהם". "ברכת מהי הגדר .4

 
 
 

 

 וענה:  ,בברכות ה' לשלושת האבות עיין .5

 לאבות.  ה' ברכות  בשלושת עצמם על שחוזרים המרכיבים את שונים, צבעים 3-ב  מרקרים ע"י בטבלה סמן א.

 דברים(  )שני הברכות?  שתושל בין  ההשוואה מן ללמוד ניתן מה ב.

  

 ה' ברכות

 ליעקב  ליצחק  לאברהם 

 יב  בראשית

ה  )ג( כָׁ רְּ ֲרֶכיָך  ַוֲאבָׁ בָׁ ָך   מְּ ַקֶללְּ ֹאר  ּומְּ כּו  אָׁ רְּ ִנבְּ ָך  וְּ   ֹכל   בְּ

ֹחת פְּ ה: ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ  ...הָׁ

 יג  בראשית

ַמר   ַוה'  )יד( ם  ֶאל   אָׁ רָׁ א  ...ַאבְּ א   שָׁ יֶניָך   נָׁ ה   עֵּ אֵּ   ִמן   ּורְּ

קֹום ה  ֲאֶשר  ַהמָׁ ם  ַאתָׁ ה   שָׁ ֹפנָׁ ה  צָׁ בָׁ ֶנגְּ ה   וָׁ מָׁ דְּ קֵּ ה:   וָׁ יָׁמָׁ   וָׁ

ל   ֶאת  ִכי   )טו( ֶרץ  כָׁ אָׁ ה  ֲאֶשר  הָׁ ָך  ֹרֶאה   ַאתָׁ ה   לְּ ֶננָׁ   ֶאתְּ

ֲעָך ַזרְּ ם:  ַעד  ּולְּ ִתי  )טז(   עֹולָׁ ַשמְּ ֲעָך   ֶאת   וְּ   ַכֲעַפר   ַזרְּ

ֶרץ אָׁ נֹות  ִאיש  יּוַכל  ִאם  ֲאֶשר  הָׁ ֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ִלמְּ אָׁ   ַגם   הָׁ

ֲעָך ֶנה: ַזרְּ  ִימָׁ

 כו  בראשית

א  )ב( יו  ַויֵּרָׁ לָׁ  ...ַויֹאֶמר  ה'  יצחק(   )אל  אֵּ

ֶרץ   גּור   )ג( אָׁ ֶיה   ַהזֹאת   בָׁ ֶאהְּ ָך   וְּ   ִעמְּ

ֶכךָׁ  רְּ ָך  ִכי  ַוֲאבָׁ ֲעָך  לְּ ַזרְּ ן  ּולְּ ל  ֶאת  ֶאתֵּ  כָׁ

ֹצת ֲארָׁ ל   הָׁ אֵּ  ַהְשֻבָעה  ֶאת  ַוֲהִקמִֹּתי  הָׁ

  )ד(   :ָאִביָך  ְלַאְבָרָהם  ִנְשַבְעִתי  ֲאֶשר

יִתי בֵּ ִהרְּ ֲעָך  ֶאת   וְּ י   ַזרְּ בֵּ כֹוכְּ ַמִים  כְּ  ַהשָׁ

ַתִתי נָׁ ֲעָך  וְּ ַזרְּ ת  לְּ ל  אֵּ ֹצת   כָׁ ֲארָׁ ל  הָׁ אֵּ   הָׁ

ֲרכּו בָׁ ִהתְּ ֲעָך  וְּ ַזרְּ י  ֹכל בְּ ֶרץ: גֹויֵּ אָׁ  הָׁ

 כח  בראשית

  ֲאִני   ליעקב(  )ה'  ַויֹאַמר...  )יג(

י  ה' ם  ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ִביָך   ַאבְּ   אָׁ

י אֹלהֵּ ק  וֵּ חָׁ ֶרץ  ִיצְּ אָׁ   ֲאֶשר  הָׁ

ה ב  ַאתָׁ ֶליהָׁ   ֹשכֵּ ָך  עָׁ ה   לְּ ֶננָׁ   ֶאתְּ

ֶעָך: ַזרְּ יָׁה  )יד(  ּולְּ הָׁ ֲעָך   וְּ   ַזרְּ

ֶרץ  ַכֲעַפר אָׁ תָׁ   הָׁ ַרצְּ ה   ּופָׁ   יָׁמָׁ

ה מָׁ דְּ קֵּ ה  וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה  וְּ בָׁ ֶנגְּ ֲרכּו   וָׁ ִנבְּ   וְּ

ָך ל  בְּ ֹחת   כָׁ פְּ ה   ִמשְּ מָׁ ֲאדָׁ   הָׁ

ֶעָך:  ַזרְּ  ּובְּ
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 כח  בראשית

תֹו ַיֲעֹקב ַוִייַקץ )טז( נָׁ ן ַויֹאֶמר ִמשְּ כֵּ קֹום ה'  יֵּש אָׁ ֹנִכי  ַהֶזה  ַבמָׁ אָׁ ִתי: לֹא וְּ עְּ   יָׁדָׁ

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

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

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

אֹמר ֶנֶדר  ַיֲעֹקב ַוִיַדר  )כ( ֶיה  ִאם לֵּ ִדי  ֱאֹלִהים ִיהְּ ַרִני ִעמָׁ מָׁ ֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך  ּושְּ ְך אָׁ ַתן  הֹולֵּ נָׁ ֹבש:   ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם ִלי  וְּ  ִללְּ

ִתי )כא( ַשבְּ לֹום וְּ שָׁ ית ֶאל בְּ ִבי  בֵּ יָׁה אָׁ הָׁ אֹלִהים: ִלי  ה'  וְּ    לֵּ

ֶאֶבן )כב( הָׁ ִתי ֲאֶשר ַהזֹאת  וְּ ה ַשמְּ בָׁ ֶיה ַמצֵּ ית ִיהְּ ֹכל ֱאֹלִהים בֵּ ר ִלי ִתֶתן ֲאֶשר וְּ ֶרנּו ַעשֵּ ְך:  ֲאַעשְּ  לָׁ

 
 

 החלום?  על יעקב הגיב איך

ן  ַויֹאֶמרכשיעקב מתעורר מהחלום התגובה שלו " כֵּ קֹום  ה'  יֵּש  אָׁ ֹנִכי  ַהֶזה  ַבמָׁ אָׁ ִתי  לֹא  וְּ עְּ ". על התגובה הזו כותב רד"צ יָׁדָׁ

 הופמן את הדברים הבאים:

 3רד"צ הופמן 

  .4יד  ב, שמות השווה  צפויה; ובלתי מפתיעה חדשה בתופעה  חשים כאשר שבא ביטוי  - אכן

 

 ננסה לבאר, מה בחלום כל כך הפתיע את יעקב: 

 

 טז, ובדברי רש"י, והכתב והקבלה. -עיין בפסוקים טז .6

 ומדוע הוא הגיב בהתרגשות?    ?פרשן, מהו הדבר החדש והמפתיע שלמד יעקב בהתגלות ה' אליו בחלוםלפי כל 

 
 
 
 
 

 ההתגלות לאחר  יעקב מעשי

 שת הדברים שעושה יעקב לאחר ההתגלות? וכב ופרט מה הם של-עיין בפסוקים יח .7

 

  

 
מקובל על היהדות  הוראה ופוסק-המדרש לרבנים בברלין ובסוף ימיו מורה -רב וחוקר המקרא והתלמוד, מרצה בבית  (20-91)מאות  ר' דוד צבי הופמן    3

 ה. החרדית בגרמני
א  " 4 ִרי ַוִיירָׁ תָׁ ֶאת ַהִמצְּ ַרגְּ ר ַכֲאֶשר הָׁ ה ֹאמֵּ ִני ַאתָׁ גֵּ רְּ הָׁ ינּו ַהלְּ לֵּ ט עָׁ ֹשפֵּ ִאיש ַשר וְּ ָך לְּ מְּ ר  ָאֵכןֹמֶשה ַויֹאַמר ַויֹאֶמר ִמי שָׁ בָׁ  " )שמות ב, יד(. נֹוַדע ַהדָׁ
פירושו בהתורה שבעל פה.    -  "הקבלה "עם    , התורה שבכתב  - "  כתב"שענינו לחבר את ה ספר    .(19-18)מאות    גיעקב צבי מקלנבור  ' רמחברו    -הכתב והקבלה    5

 .מראה את היסודות הלשוניים והדקדוקיים של דרשות חז"ל בטקסט המקראי, ובכך הוא נותן עוצמה לתורה שבעל פה הוא 

 לחלום יעקב תגובת

  רש"י

  -   ידעתי  לא  ואנכי

  לא   ידעתי  שאילו

קדוש    ישנתי  במקום 

 :כזה
 

 5הכתב והקבלה 

  מאבותיו,   בקבלה  (ליעקב)  אליו  נודע  ה'  מציאות  תהישהי   אף  ,לי  ראה ...נ  -  הזה  במקום  ה'  יש

זאת כשזכה פעם ראשונה    בכל  ,(שכליות)  מושכליות  ידיעות  זה  נשגב  ןבעניי   לו  היה  ספק   בלי  וגם

  האמיתי  מציאות  לו  שנתאמתה ה' "    "אני  אליו,  ולומר  השכינה  שנתגלתה  ,למראה נבואה זו

  הנה   בזה,  לו  הקודמת   וידיעתו  קבלתו  על  תכלית   לבלי  יתירה  מעלה  ספק  בלי   שהיא   ,במראה

  ה'  יש  "אכן   לאמר  התפלא  גדולה  בשמחה ה...  ז   נכבד  ענין  לו  שנודעת   היתרה  בהיח  מרוב

  ענין  ידע בלשון  יש... זה במקום ה' מציאות  נפלאה  בהשגה אצלי  נתאמת  ירצה  הזה", במקום

 אותו...  ידע - דבר  המשיג כי  והשגה, הכרה
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 יעקב  של הנדר

 בראשית כח 

אֹמר ֶנֶדר  ַיֲעֹקב ַוִיַדר  )כ( ֶיה  ִאם לֵּ ִדי  ֱאֹלִהים ִיהְּ ַרִני ִעמָׁ מָׁ ֹנִכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרְך  ּושְּ ְך אָׁ ַתן  הֹולֵּ נָׁ ֹבש:   ּוֶבֶגד ֶלֱאֹכל  ֶלֶחם ִלי  וְּ  ִללְּ

ִתי )כא( ַשבְּ לֹום וְּ שָׁ ית ֶאל בְּ ִבי  בֵּ יָׁה אָׁ הָׁ אֹלִהים: ִלי  ה'  וְּ    לֵּ

ֶאֶבן )כב( הָׁ ִתי ֲאֶשר ַהזֹאת  וְּ ה ַשמְּ בָׁ ֶיה ַמצֵּ ית ִיהְּ ֹכל ֱאֹלִהים בֵּ ר ִלי ִתֶתן ֲאֶשר וְּ ֶרנּו ַעשֵּ ְך:  ֲאַעשְּ  לָׁ

 

 בחלום  ה' של להבטחותיו   ישיר באופן מתייחס יעקב נודרשאותו  הנדר .8

 את המרכיבים המקבילים שלפניך צטט בטבלה א. 

 

 ? , ומתיב. מה יעקב נודר לעשות בעתיד
 
 
 

   בראשית כח, כ רמב"ן

 'הנה  אחא:  ר'  בשם  הונא  רב"  :ב(  )עו,  רבה  בבראשית  אמרו  החטא.  יגרום  שלא  התנאי,  וטעם...  -יהיה אלוקים מדי    אם

 . "הזה בעולם  לצדיקים  הבטחה שאין מכאן אלא עמדי', אלוהים  יהיה 'אם וכתיב עמך', אנכי

, כח טו(בר' )"  עד אשר אם עשיתי "   : ויתכן עוד על דרך הפשט שאין הספק בדבר, אבל בכל העתיד יאמר הכתוב כן, כמו

 . התנאי אז יתקיים המעשה, כלומר בבואואם יבא העת שיהיה   ,()במדבר לו, ד "ואם יהיה היובל לבני ישראל" וכן 

 

 וענה:  ,עיין בנדר של יעקב ובדברי הרמב"ן .9

 ? א. לפי הרמב"ן, מהו הקושי הרעיוני בנדר שנודר יעקב

 התשובות של הרמב"ן?  אחתהסבר בלשונך את  ב. 
 
 
 

 הנדר  קיום

 :נדרו  את ומקיים אל לבית יעקב חוזר ,לארץ יעקב של שובו םבפרשת וישב מסופר שע

 בראשית פרק לה 

 : קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶשב ָשם ַוֲעֵשה ָשם ִמְזֵבַח ָלֵאל ַהִנְרֶאה ֵאֶליָך ְבָבְרֲחָך ִמְפֵני ֵעָשו ָאִחיָךַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב   )א(

כָׁ   )ב(  י ַהנֵּ ִסרּו ֶאת ֱאֹלהֵּ ל ֲאֶשר ִעמֹו הָׁ ֶאל כָׁ יתֹו וְּ יֶכם:ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל בֵּ ֹלתֵּ ַהֲחִליפּו ִשמְּ ִהַטֲהרּו וְּ ֶכם וְּ ֹתכְּ  ר ֲאֶשר בְּ

ל   )ג(  ית אֵּ ַנֲעֶלה בֵּ ה וְּ נָׁקּומָׁ  : ְוֶאֱעֶשה ָשם ִמְזֵבַח ָלֵאל ָהעֶֹּנה אִֹּתי ְביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָמִדי ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ָהָלְכִתיוְּ

יֶהם    )ד(  נֵּ זְּ אָׁ ִמים ֲאֶשר בְּ זָׁ ֶאת ַהנְּ ם וְּ יָׁדָׁ ר ֲאֶשר בְּ כָׁ י ַהנֵּ ל ֱאֹלהֵּ ת כָׁ נּו ֶאל ַיֲעֹקב אֵּ  ַוִיתְּ

ֶכם:   ה ֲאֶשר ִעם שְּ לָׁ אֵּ ם ַיֲעֹקב ַתַחת הָׁ ֹמן ֹאתָׁ  ַוִיטְּ

פּו  )ה( דְּ לֹא רָׁ יֶהם וְּ ִביבֹותֵּ ִרים ֲאֶשר סְּ ִהי ִחַתת ֱאֹלִהים ַעל ֶהעָׁ עּו ַויְּ י ַיֲעֹקב: ַוִיסָׁ נֵּ י בְּ  ַאֲחרֵּ

ם ֲאֶשר ִעמֹו:   )ו(  עָׁ ל הָׁ כָׁ ל הּוא וְּ ית אֵּ ַנַען ִהוא בֵּ ֶאֶרץ כְּ ה ֲאֶשר בְּ  ַויָׁבֹא ַיֲעֹקב לּוזָׁ

 ...:ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא ַלָמקֹום ֵאל ֵבית ֵאל ִכי ָשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ְבָבְרחֹו ִמְפֵני ָאִחיו  )ז( 

 ַוַיֵצב ַיֲעקֹּב ַמֵצָבה ַבָמקֹום ֲאֶשר ִדֶבר ִאתֹו ַמֶצֶבת ָאֶבן ַוַיֵסְך ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִיצֹּק ָעֶליָה ָשֶמן:  )יד(

 

 אל.  בבית לה' מצבה ומציב  נדרו את משלם יעקב

 יעקב  של הנדר ליעקב ה' הבטחות

ה" ִהנֵּ ֹנִכי וְּ ְך אָׁ   " )טו( ִעמָׁ

ִתיָך" ַמרְּ ֹכל ּושְּ ְך  ֲאֶשר בְּ לֵּ   )טו( "תֵּ

ה ֶאל ַוֲהִשֹבִתיָך" מָׁ ֲאדָׁ   " )טו( ַהזֹאת הָׁ


