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 )בראשית כ"ח( חלום יעקב
The Ladder Dream (Genesis 28) 

 
 כג, ב כהנא )מהד' מנדלבוים(, פסקא דרב פסיקתא

 סולם והנה 'ויחלום ביה' דכת, ביעקב מדבר( ל', י ירמיה' )וג תחת ואל יעקב עבדי תירא אל 'ואתה פתח נחמן' "ר

 של שרה יעקב לאבינו הוא ברוך הקדוש שהראה מלמד מאיר:' ר בשם יוסי' בר' שמע' ר חלבו' ר ברכיה' .. ר(.. יב'וג

, עלה אתה אף יעקב :'הק לו אמר ויורד. עולה אדום ושל, ויורד עולה יון ושל, ויורד עולה מדי ושל, ויורד עולה בבל

 הוא ברוך הקדוש לו' א, ירידה לי יש אני אף ירידה לאילו שיש שכשם תאמר' וא יעקב אבינו נתיירא שעה באותה

 שמעון' ר בשם חלבו' ר ברכיה' ר. עלה ולא האמין ולא, לעולם ירידה לך אין עולה אתה אם אתה, ישראל' תחת 'אל

ָכל היה מאיר' ר, יוסינה' בר אּו ֹזאת דורש: 'בְּ ֹלא עֹוד ָחטְּ אֹוָתיו ֶהֱאִמינּו וְּ לְּ ִנפְּ  שלא אבינו יעקב זה(, לב ע"ח, תהלים) בְּ

 האמנתה שלא עכשיו, לעולם יורד הייתה לא עוד ועליתה האמנתה אילו הוא ברוך הקדוש לו' א. עלה ולא האמין

 מלכיות". בארבע משתעבדים בניך הרי עלית ולא

 

 

ר יֲַעקֹב ַויֵּצֵּא( י) ַבע ִמבְּאֵּ נָׁה. ַויֵֶּלְך שָׁ רָׁ  חָׁ

ַגע( יא) קֹום ַויִפְּ מָּ ם ַויֶָׁלן בַּ א ִכי שָׁ  ַויִַקח ַהֶשֶמש בָׁ

נֵּי ַאבְּ קֹום מֵּ מָּ יו ַויֶָׁשם הַּ ַרֲאשֹתָׁ ַכב מְּ קֹום ַויִשְּ מָּ ַההּוא.  בַּ

ב ֻסלָׁם וְִּהנֵּה ַויֲַחֹלם( יב) ה ֻמצָׁ צָׁ  ַמִגיעַ  וְּרֹאשֹו ַארְּ

ה יְּמָׁ מָׁ י וְִּהנֵּה ַהשָׁ ֲאכֵּ ִדים עִֹלים ֱאֹלִהים ַמלְּ  בֹו. וְּיֹרְּ

נָׁתֹו יֲַעקֹב ַויִיַקץ( טז) ן ַויֹאֶמר ִמשְּ קֹום' ה יֵּש ָאכֵּ מָּ  ֹלא וְָּאנִֹכי ַהזֶה בַּ

ִתי.  עְּ א( יז)יָׁדָׁ א ַמה ַויֹאַמר ַויִירָׁ קֹום נֹורָׁ מָּ ין ַהזֶה הַּ ית ִאם ִכי זֶה אֵּ  בֵּ

יִם.  ַשַער וְּזֶה ֱאֹלִהים מָׁ כֵּם( יח)ַהשָׁ ֶאֶבן ֶאת ַויִַקח ַבבֶֹקר יֲַעקֹב ַויַשְּ  הָׁ

ם ֲאֶשר יו שָׁ ַרֲאשֹתָׁ ּה ַויֶָׁשם מְּ ה אֹתָׁ בָׁ ּה ַעל ֶשֶמן ַויִצֹק ַמצֵּ ( יט). רֹאשָׁ

א רָׁ ם ֶאת ַויִקְּ קֹום שֵּ מָּ ית ַההּוא הַּ ל בֵּ ם לּוז וְּאּולָׁם אֵּ ִעיר שֵּ  .לִָׁראשֹנָׁה הָׁ

ב' ה וְִּהנֵּה( יג) יו נִצָׁ לָׁ י' ה ֲאנִי ַויֹאַמר עָׁ ם ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ  ַאבְּ

י ָאִביָך ק וֵּאֹלהֵּ חָׁ ָאֶרץ יִצְּ ה ֲאֶשר הָׁ ֶליהָׁ  שֹכֵּב ַאתָׁ  לְָּך עָׁ

נֶנָׁה ֶעָך.  ֶאתְּ זַרְּ יָׁה( יד)ּולְּ ֲעָך וְּהָׁ ָאֶרץ ַכֲעַפר זַרְּ תָׁ  הָׁ ַרצְּ  ּופָׁ

ה ה יָׁמָׁ מָׁ דְּ פֹנָׁה וָׁקֵּ כּו וָׁנֶגְּבָׁה וְּצָׁ רְּ ָך וְּנִבְּ חֹת כָׁל בְּ פְּ  ִמשְּ

ה מָׁ ֲאדָׁ ֶעָך הָׁ זַרְּ  .ּובְּ

 

 

ְך ָאנִֹכי וְִּהנֵּה( טו)   ִעמָׁ

ִתיָך ַמרְּ לְֵּך ֲאֶשר בְּכֹל ּושְּ   תֵּ

ה ֶאל ַוֲהִשבִֹתיָך מָּ ֲאדָּ ֹּאת הָּ ז   הַּ

 

  ֶאֱעזָׁבְָּך ֹלא ִכי

ִשיִתי ִאם ֲאֶשר ַעד ת עָׁ ִתי ֲאֶשר אֵּ  לְָׁך. ִדַברְּ

  לֵּאמֹר נֶֶדר יֲַעקֹב ַויִַדר( כ)

יֶה ִאם ִדי ֱאֹלִהים יִהְּ   ִעמָׁ

ַרנִי מָׁ ן הֹולְֵּך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהזֶה ַבֶדֶרְך ּושְּ  ִללְּבֹש. ּוֶבגֶד ֶלֱאכֹל ֶלֶחם ִלי ְונָּתַּ

ִתי( כא) לֹום וְַּשבְּ ית ֶאל בְּשָׁ   ָאִבי בֵּ

 

יָׁה  לֵּאֹלִהים.  ִלי' ה וְּהָׁ

ֶאֶבן( כב) ִתי ֲאֶשר ַהזֹאת וְּהָׁ ה ַשמְּ בָׁ יֶה ַמצֵּ ית יִהְּ  ֱאֹלִהים בֵּ

ן ֲאֶשר וְּכֹל ר ִלי ִתתֶּ ֶרנּו ַעשֵּ  לְָׁך. ֲאַעשְּ

 
ל  נּו ִעיר ּוִמגְּדָׁ נֶה לָׁ ה נִבְּ בָׁ רּו הָׁ יִם"ַויֹאמְּ מַּ שָּ ֹּאׁשֹו בַּ ם  ְור ן נָּפּוץוְּנֲַעֶשה לָׁנּו שֵּ ָאֶרץ" )בראשית י"א, ד( פֶּ נֵּי כָׁל הָׁ  ַעל פְּ

"They raised the peak (ullû rēšīšu) of Esagil, a replica of the Apsû" (Enūma Eliš, VI: 62). 


