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חלום יעקב (בראשית כ"ח)
)The Ladder Dream (Genesis 28
פסיקתא דרב כהנא (מהד' מנדלבוים) ,פסקא כג ,ב
"ר' נחמן פתח 'ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת וג' (ירמיה ל' ,י) מדבר ביעקב ,דכת' ביה 'ויחלום והנה סולם
וג' .יב) ...ר' ברכיה ר' חלבו ר' שמע' בר' יוסי בשם ר' מאיר :מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאבינו יעקב שרה של
בבל עולה ויורד ,ושל מדי עולה ויורד ,ושל יון עולה ויורד ,ושל אדום עולה ויורד .אמר לו הק' :יעקב אף אתה עלה,
באותה שעה נתיירא אבינו יעקב וא' תאמר שכשם שיש לאילו ירידה אף אני יש לי ירידה ,א' לו הקדוש ברוך הוא
'אל תחת ישראל' ,אתה אם אתה עולה אין לך ירידה לעולם ,ולא האמין ולא עלה .ר' ברכיה ר' חלבו בשם ר' שמעון
בר' יוסינה ,ר' מאיר היה דורש' :בְּ כָל זֹאת חָ ְּטאּו עוֹד וְּ ֹלא הֶ אֱ ִמינּו בְּ נִ פְּ לְּ אוֹתָ יו (תהלים ע"ח ,לב) ,זה יעקב אבינו שלא
האמין ולא עלה .א' לו הקדוש ברוך הוא אילו האמנתה ועליתה עוד לא הייתה יורד לעולם ,עכשיו שלא האמנתה
ולא עלית הרי בניך משתעבדים בארבע מלכיות".

שבַע ַויֵּלְֶך ח ָָׁׁרנָׁה.
(י) ַויֵּצֵּא יַעֲק ֹב ִמ ְּבאֵּר ָׁ

שנָׁתֹו וַי ֹאמֶר ָאכֵּן י ֵּש ה' ַּבמָּקֹום ַהזֶה וְָּאנֹכִי ֹלא
(טז) ַוי ִיקַץ יַעֲק ֹב ִמ ְּ

שמֶש ַוי ִ ַקח
שם כִי בָׁא ַה ֶ
(יא) ַוי ִ ְּפגַע ַּבמָּקֹום ַויָׁלֶן ָׁ

נֹורא ַּהמָּקֹום ַהזֶה ֵּאין זֶה כִי אִ ם בֵּית
י ָׁדָׁ עְּתִ י( .יז) ַוי ִָׁירא וַי ֹאמַר מַה ָׁ

שכַב ַּבמָּקֹום הַהּוא.
שם מ ְַּראֲש ֹתָׁ יו ַוי ִ ְּ
מֵַּא ְּבנֵּי ַּהמָּקֹום ַוי ָׁ ֶ

שכֵּם יַעֲק ֹב בַבֹקֶר ַוי ִקַ ח אֶת הָׁאֶ בֶן
ש ָׁמי ִם( .יח) ַוי ַ ְּ
שעַר ַה ָׁ
אֱֹלהִים ְּוזֶה ַ

ַארצָׁה וְּר ֹאשֹו ַמגִי ַע
(יב) ַויַחֲֹלם ְּו ִהנֵּה ֻסלָׁם ֻמצָׁב ְּ

שמֶן עַל ר ֹאשָּׁה( .יט)
שם מ ְַּראֲש ֹתָׁ יו ַויָׁשֶם א ֹתָׁ ּה ַמ ֵּצבָׁה ַוי ִצ ֹק ֶ
ֲאשֶר ָׁ

הַשָׁ מָׁ י ְּמָׁה ְּו ִהנֵּה ַמ ְּל ֲאכֵּי אֱֹלהִים עֹלִים וְּי ְֹּרדִ ים בֹו.

שם ָׁהעִיר ל ִָׁראשֹנָׁה.
שם ַּהמָּקֹום הַהּוא בֵּית אֵּל וְּאּולָׁם לּוז ֵּ
ַויִק ְָּׁרא אֶת ֵּ

(יג) ְּו ִהנֵּה ה' נִצָׁב ָׁעלָׁיו וַי ֹאמַר ֲאנִי ה' אֱ ֹלהֵּי ַאב ְָּׁרהָׁם
ָָׁארץ ֲאשֶר אַתָׁ ה שֹכֵּב ָׁעלֶי ָׁה לְָּך
ָאבִיָך וֵּאֹלהֵּי י ִ ְּצחָׁק ה ֶ
ָָׁארץ ּופ ַָׁרצְּתָׁ
אֶתְּ נֶנָׁה ּו ְּלז ְַּרעֶָך( .יד) ְּו ָׁהי ָׁה ז ְַּרעֲָך ַכ ֲעפַר ה ֶ
שפְּח ֹת
י ָׁמָׁה וָׁקֵּ דְּ מָׁה ְּוצָׁפֹנָׁה ָׁונֶגְּבָׁה ְּונִב ְְּּרכּו בְָּך כָׁל ִמ ְּ
הָׁאֲ דָׁ מָׁה ּו ְּבז ְַּרעֶָך.
(כ) ַוי ִדַ ר יַעֲק ֹב נֶדֶ ר לֵּאמ ֹר
(טו) ְּו ִהנֵּה ָאנֹכִי ִעמְָׁך

ִאם י ִ ְּהי ֶה אֱֹלהִים ִעמָׁדִ י

ּושְּ מַ ְּרתִ יָך בְּכ ֹל ֲאשֶר תֵּ לְֵּך

שמ ַָׁרנִי בַדֶ ֶרְך ַהזֶה ֲאשֶר ָאנֹכִי הֹולְֵּך ְונָּתַּ ן לִי ֶלחֶם לֶאֱכ ֹל ּו ֶבגֶד ִללְּב ֹש.
ּו ְּ

ַוהֲשִ ב ֹתִ יָך אֶל הָּאֲ דָּ מָּה הַּז ֹּאת

שבְּתִ י ְּבשָׁלֹום אֶל בֵּית ָאבִי
(כא) ְּו ַ

כִי ֹלא ֶא ֱעזָׁבְָּך

ְּו ָׁהי ָׁה ה' לִי לֵּאֹלהִים.

שיתִ י אֵּת ֲאשֶר דִ ב ְַּרתִ י לְָׁך.
עַד אֲשֶ ר ִאם ָׁע ִ

שמְּתִ י ַמ ֵּצבָׁה י ִ ְּהי ֶה בֵּית אֱ ֹלהִים
(כב) ְּו ָׁה ֶאבֶן הַז ֹאת ֲאשֶר ַ
וְּכ ֹל ֲאשֶר תִ תֶּ ן לִי ַעשֵּר ֲא ַעש ְֶּרנּו לְָׁך.

ָָׁארץ" (בראשית י"א ,ד)
"וַי ֹאמְּרּו ָׁהבָׁה נִ ְּבנֶה לָׁנּו עִיר ּו ִמגְּדָׁ ל וְר ֹּאׁשֹו בַּשָּ ַּמיִם ְּונַ ֲעשֶה לָׁנּו שֵּם פֶּן נָּפּוץ עַל ְּפנֵּי כָׁל ה ֶ
"They raised the peak (ullû rēšīšu) of Esagil, a replica of the Apsû" (Enūma Eliš, VI: 62).

