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 ()תחילת פ' ויצא ויצא יעקב מבאר שבע... ויפגע במקום וילן שם... ויחלום והנה סולם וגו'

 ובמדרש )ב"ר סט ז( ר' יוסי בן זימרא: רגליו בבאר שבע וראש הסולם כנגד ביהמ"ק.

 רגליו בביהמ"ק ומגיע עד בית אל.ור' יהודה ברבי סימון 

 מהיכן יצא יעקב  וצריך תלמוד

 קומו המדוייק של הסולם שבחלום יעקב.יממהו  ועוד

 

 מביא בזה מחלוקת רש"י והרמב"ן.( פ"ד אות ו' )ח"בזילבר  – קורות הדורותפר בס

 שיטת רש"י:

שכבר הלך  –י בפרשתנו )כח יז( מביא מגמ' )חולין צא: ( דקא דייק מהפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה "רש
שבמקום ההוא ישן, ושם חלם, ושם כתיב ויקץ . ואח"כ כתיב ויפגע במקום והיינו בית אל, שהרי מצינו עד לחרן

 ראשונה )כח יט(.יעקב משנתו ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר ל

כאשר הגיע לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי ואני ואיך הגיע מחרן לבית אל? על כן דרשו חז"ל 
לא התפללתי, יהיב דעתיה למהדר וקפצה לו הארץ וכו'. ואמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה מיד 

 ואח"כ חזר לארץ ישראל.בא השמש וכו'. והיינו שאכן הלך עד לחרן, 

בית אל, וכאשר הגיע שם בא  –בחומש מבאר גמ' זו בביאור חדש ומוסיף כי מקודם חזר יעקב עד ללוז  והנה רש"י
 לו הר המוריה מנגד, וזה הקפיצת הדרך הנזכר בגמ'. 

)כח יט(.  לוז –וביארו המפרשים דהוקשה לרש"י דלכאורה יש כאן ערבוב של ב' מקומות: כי יעקב לן בבית אל 
 ואילו הגמ' מדברת על ירושלים.

 ומנלן שכוונת הגמ' על ירושלים?

כי יעקב אמר שרוצה לחזור למקום שהתפללו שם אבותיו, וזה הר הבית בירושלים. ]אברהם אבינו התפלל שם  א.
 אחרי העקידה )כב יד(. ויצחק התפלל ב"שדה" )כד סג( והיינו ירושלים[

 ו של יעקב 'בית מלוני', והא לא בירושלים ישן כי אם הלוז, וזה אינו 'בית מלוני'.איך קראה הגמ' למקום שינת ב.

ואח"כ קרא  –ועוד הא איתא בפסחים )פח.( יעקב קרא לירושלים בית אל, וקשה הא לא בירושלים לן כי אם בלוז  ג.
 למקום ההוא בית אל וכמפורש בקרא )כח יט( ?

מ"מ ירושלים בא לשם! וזה הקפיצת הדרך שנזכר בגמ'. והמקום בא ישן נקרא  –שאע"פ שאכן ישן בלוז  אלא ע"כ
לוז מעיקרא, ועתה קראו יעקב בית אל וככתוב שם. והוא ירושלים! ]כי ירושלים בא לשם[. ואין זה בית אל הסמוך 

 אלא זהו בית הסמוך לירושלים. –לעי )ריש פ' לך לך( 

ער השמים", זה קאי על המקדש שבא לשם. ]כל זה עפ"י שפתי חכמים והא דכתיב בפסוק שזהו "בית אלוקים", ו"ש
 עה"ת ומהרש"א בחולין שם ועוד מפרשים[.
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 דן מי נקרא בית אל האם ירושלים או לוז עי"ש(. )ובהערה כ"ד

 מקומו של הסולם לשיטת רש"י:

)שממנו יצא יעקב( וראשו ומקומו של הסולם לדעת רש"י בשם ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא: רגלו בבאר שבע 
 בבית אל, ואמצע שיפועו כנגד מקום המקדש.

לוז וכנ"ל )כח יט(, וא"כ בוודאי היה הסולם שם. ואילו סדר הפסוקים  –וההוכחה לכך: כי יעקב היה בבית אל 
מורה שהסולם בבאר שבע כי נכתב מיד אחרי יציאתו משם ומדסתם הכתוב דרשינן דסולם מוצב 'ארצה' הכוונה 

שמשם ברח יעקב. וע"כ זה ראשו וזה רגלו. ומקום המקדש ע"כ באמצע הסולם, כי יעקב אמר "וזה  –אר שבע לב
שער השמים". הרי שהסולם גם היתה על מקום המקדש. וכנרא א"א שזה מפני שבאמת קפץ בית המקדש לכאן. 

היה על ג' מקומות: רגלו  אלא צ"ל שהסולם ג"כ קשורה למקום המקדש במקומה ממש ודו"ק. ולכן פרש"י שהסולם
 לוז, ואמצעו על ירושלים. –בבאר שבע, ראשו בבית אל 

 שיטת הרמב"ן:

 אמנם הרמב"ן חולק על זה בהקשותו כמה קושיות על רש"י, ונביא כמה מהן:

 לא מצינו קפיצת הדרך שכוונתו שהמקום קפצה, אלא ע"כ שיעקב קפץ למקום. א.

ן ורק אח"כ יקפוץ בית המקדש אליו. ]בהערה כה' מביא הרב זילבר ליישב ועוד קשה מ"ט יטרח יעקב לחזור לחר ב.
 שיטת רש"י ממה שתפס עליו הרמב"ן. וביאור הסוגיא בחולין צא:.

הרא"ם מתרץ את הקושיה השניה הנ"ל: כי ע"י כן יש לו חשיבות שני מקומות גם יחד: ירושלים ]הר המוריה שהוא 
של הקב"ה[ ועיר לוז ]שהוא כנגד ראש שפועו של הסולם שגם הוא מקום  כנגד ביהמ"ק של מעלה והוא בית מלונו

 ראוי לתפילה[.

וצ"ע דלכאורה כל חשיבות המקום 'בית אל' הוא רק מאחרי מעשה זה שבא לשם מקום המקדש ונקרא המקום ' 
ורק מאז קראו יעקב בית אל. והרי כ' רש"י שיעקב קראו בית אל על שם ' יהיה בית  –בית אלוקים ושער השמים' 

לוקים' וזה רק נכתב להלן פסוק כ"ב. ]והמהרש"א בסוגיא שם מדגיש שלירושלים שבא להתם הוא שקרא יעקב א
 בית אל, וכן משמעות הגמ' בפסחים פח. שהבאנו.[

 ומה איפוא חשיבות בית אל מעיקרא? וצ"ע.

כי איך תקפוץ בית המקדש לחוץ לארץ. ונראה דלאפוקי תירוץ זו ממשיך הרמב"ן להקשות שאין אריה תירץ  ובגור
בית אל גבול ארץ ישראל. אמנם המהרש"א שם כותב שבית אל זה שהוא לוז כן הוא בגבולו של א"י! )וקצת צ"ע 

'סמוך' לירושלים אלא שבית אל הוא מלשון רש"י שמשמע שזה 'סמוך לירושלים'? ואולי אין כוונת רש"י שבית אל 
 ירושלים גופה! ודו"ק(.

ובמה שהקשה הרמב"ן דקפיצת הדרך בעלמא היא שהאדם קופץ למקום, הנה באמת לשון הגמ' שם חולין צא: היא 
'קפצה ליה ארעא'. ]וכן הוא לשון רש"י לעיל כח יא. ברם עי' גם לשון רש"י כד מב.[ ועוד, רש"י בגמ' מתרגם את 

"קפצה" וז"ל: לשון לא תקפוץ את ידך נתקצרה ונתקמטה לו! ולפי"ז שפיר י"ל שלפעמים ע"י 'קפיצת התיבה 
 מגיע מקום אחר, לכאן. –מגיע למקום רחוק במהרה, ולפעמים ע"י 'קפיצת' הדרך האדם  –הדרך' 

ה למיהדר קפצה ורק צ"ע עדיין על רש"י בחומש מלשון הגמ' בחולין האומרת שכיוון שהגיע לחרן "כד יהיב דעתי
ליה ארעא מיד ויפגע במקום". ומבואר שהקפיצת הדרך היתה מחרן לא"י, ומיד התפלל. ולא אמרו מאומה אודות 
מקום המקדש שבא ללוז. ]חוץ אם ז"כ חז"ל בהביאם הפסוק "ויפגע במקום" וכמש"כ המפרשים בחומש שויפגע 

קאי איעקב לא אירושלים.[ ולרש"י צריך לדחוק  הוא לשון של ב' בני אדם הבאים זה לקראת זה. ולפי"ז קפצה
 שהתחיל לילך בחזרה, והלך כבר רוב הדרך, ואז "קפצה ליה ארעא" רצ"ל ירושלים בא לקראתו. 

כתב הרא"ם שאכן מיד כשהתחיל יעקב לחזור מחרן באה הר המוריה ללוז,  –ומה שאמרו ש'מיד' פגע במקום 
מחרן ללוז! ומבואר שמיד שהראה שרצה לחזור, הכין הקב"ה הכל לקראת ביאתו! ושהתה שם עד שהלך יעקב ברגל 

 ]אבל אין לומר שרש"י ס"ל שהגמ' בחולין רק תואם עם המ"ד השני במדרש, וכלהלן, כי רש"י בחומש מציין לגמ' 

 



 

 

 

 בחולין הרי שזה תואם אף אם מה שפי' בחומש.[

 עוד מקשה הרמב"ן על שיטת רש"י:

  לוז, ששם ישן יעקב. –של בית אל מה החשיבות  ג.

 ועוד דאין כל חשיבות לאמצע שיפועו. ד.

שיעקב הגיע עד לחרן, ואז יהיב דעתיה לחזור ולהתפלל במקום שהתפללו בו אבותיו, וחזר ע"י  ולכן מפרש הרמב"ן
 קפיצת הדרך עד לירושלים מקום שהתפללו בו אבותיו, ואז לן שם כי הקב"ה רצה שילון במקום מלונו.

ועו של הסולם ומעתה קשה מה כוונת ר' יוסי בן זימרא במדרש שהביא רש"י עה"ת שהסולם עומד בבאר שבע ושיפ
היה כנגד מקום המקדש, הא לרמב"ן ליכא כי אם ב' מקומות בסולם ]כי האמצע אין בו שום חשיבות[, וא"כ איפה 

גם היה במקום שישן יעקב? ובכלל, הפשטות הוא שהוא המקום שבו ישן יעקב? ובוודאי צריך שהסולם  –היה לוז 
שתחילת הסולם בבאר שבע, וראשו היה בבית אל שבו  שתחילת הסולם היה במקום שבו ישן יעקב? ]ודלא כרש"י

 איך ומתי הגיע בבוקר לבית אל, ושם בנה מזבח? –אם ישן יעקב בירושלים  –ישן יעקב[. וגם צריך לברר 

על כן מפרש הרמב"ן שבאמת יש כאן ב' שיטות שונות. ורש"י התאים כולם יחד ]וראה עוד לקמן ביאור שיטת  אשר
 אלא ב' שיטות שונות. רש"י[ אבל באמת אינן

  שיטת ר' יוסי בן זימרא במדרש לפי הרמב"ן:

 שיטת ר' יוסי בן זימרא הוא שהסולם עומד בבאר שבע ושיפועו מגיע כנגד מקום המקדש. 

וכאמור א"כ צ"ל שישן יעקב בבאר שבע. וקשה הא כתיב בסוף פ' תולדות שיצחק ורבקה ציוו ליעקב לברוח מפני 
וא"כ איך פתאום אומרים שישן בבאר  –עשיו ולילך פדנה ארם, וכתיב שם "וישמע יעקב אל אביו וילך פדנה ארם" 

 שבע? 

לא היה גר בבאר שבע. אלא יצחק גר בחברון,  שיצחק –ונדמה שמחמת נקודה זו בא הרמב"ן ומחדש כאן חידוש 
שביא מקום מגורי אביו. אלא שכשיצא יעקב עבר על יד באר שבע כי שם קבלו גם אבותיו רשות מאת ה' לצאת 
לחוץ לארץ. ]כי הציווי לגור בארץ, ושכון בארץ, )ולא לצאת לחו"ל(, וודאי נאמרה ליצחק וזרעו אחריו. ויצחק הלך 

של באר שבע. ואכן נאסר עליו לצאת לחו"ל, ונשאר שם. ובפירוש יפה תואר )מד"ר סח ה(  מקודם לגרר וגבולו
מוסיף שגם אברהם אבינו בנה מזבח בבאר שבע וקרא בשם ה', והיה המקום ההוא מוכן שיגלה בו הי"ת לענותם. 

 הכוונה לפסוק יב ח. ולכן אף יעקב עבר מקודם דרך שם.[וכנראה 

לצאת לחו"ל וכדכתיב "ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך". ע"כ. ]וא"ת בתחילת פ'  ושם לו וחלם, וקיבל רשות
ויצא כתיב שיצא מבאר שבע ורק אח"כ חלם וקיבל רשות לצאת משם? הנה ברמב"ן מדוייק דכוונת הכתוב ויצא 

 יעקב מבאר שבע הוא שקיבל רשות לעשות כן. ועדיין צ"ע ועי' בדבריו בפנים כן.[

רגל הסולם בבאר שבע מקום בו ישן, וכאמור. וראשו של הסולם היה מול מקום המקדש. ו'שיפועו' הכוונה ועכ"פ 
לראש שיפועו ודלא כרש"י שהכוונה לאמצע שיפועו. "ובאר שבע ושער השמים טוב לתפילה, ובית המקדש בית 

הסולם, וא' על ראשו. ושניהם קאי א' על מקום רגל  –והיינו שלשון הפסוק בית אלוקים ושער השמים אלוקים". 
 מקומות מיוחדים.

וא"ת עדיין צריך לברר הא דכתיב "וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן... וישם אותה מצבה ויקרא שם המקום 
 ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה". וקשה הא בבאר שבע ישן? 

ש הסולם! "כי לדעת כולם כנגד השיפוע הקים כאן מחדש הרמב"ן עוד חידוש: מקום מצבה וודאי היתה במקום רא
אותה". ולכן ע"כ צ"ל שלא העמידו במקום שחלם, רק אח"כ בבוקר הלך עד לבית אל היא לוז היא ירושלים מקום 
המקדש וראש הסולם )אל"כ תמוה מה למזבח בבית אל? אלא לוז זה הוא ירושלים!(. ושוב הלך בו ביום עד לחרן 

 עד עתה עדיין לא הוצרך יעקב לשום קפיצת הדרך. –ו חז"ל. כי לדעה זו שהזכירוהיא היא הקפיצת 

 כך מפרש הרמב"ן בדעת ר' יוסי בן זמרא הנ"ל. אבל אין זה כהסוגיא בחולין, כי כאמור לא היה שום קפיצת הדרך 

 



 

 

 

 לפני חלום יעקב, ושם איתא שקפץ לו הדרך, ואח"כ התפלל, וישן וחלם.

 לפי הרמב"ן. -במדרש וסוגיא דחולין צא: שיטת ר' יהודה ברבי סימון 

ואמנם ר' יהודה ברבי סימון במדרש שם חולק על זה והוא ס"ל דרגל הסולם במקום המקדש, וראשו מול בית אל 
 לוז אינה מקום המקדש(. –כי לשיטה זו ע"כ בית אל )היא לוז ולא ירושלים. 

וזה מבואר ברמב"ן גם לעיל דיישן במקום רגל ואיך הגיע יעקב לישון במקום המקדש ]שהוא רגלו של הסולם 
הסולם לא באמצע שיפועו כרש"י. והרי לרמב"ן אין כל חשיבות לאמצע שיפועו וכנ"ל[? כי מ"ד זה הוא כסוגיית 

חזר עד זור וקפצה לו הארץ פי' שקפץ הוא והגמ' בחולין שמתחילה הלך יעקב עד לחרן, ומשהגיע שם רצה לח
, ושם ישן ]ולא קפץ ירושלים לשום מקום[. והוא 'בית אלוקים' וטוב לתפילה. ובית לירושלים היא מקום המקדש

 אל היא 'שער השמים'.

וכבר ראינו זאת ברמב"ן לעיל ד'בית אלוקים' הוא המקום עלי אדמות והיינו רגל הסולם, ו'שער השמים' הוא 
 בשמים והוא מקום ראש הסולם.

הקים מזבח. )ולמ"ד זו לא ישן בבאר שבע ואין הסולם קשורה  וכשקם יעקב הלך עד למקום ראש הסולם, ושם
 לבאר שבע כלל.(

 כל הדעות זו בזו:רש"י שילב 

אלא שרש"י התאים שני הדעות )שבמד"ר סט ז( כהסוגיא בחולין, דהיינו לא מבעי מ"ד השני הנ"ל דיפרש בגמ' כפי' 
ס"ל באמת שהיו כאן ג' מקומות כפי הבנת  -שרק מזכיר באר שבע ומקום המקדש  –הרמב"ן הנ"ל, אלא אף מ"ד א' 

 רש"י, ומפרש שהלך יעקב עד לבית אל, וירושלים באה אליו ע"י קפיצת המקום. ואלו הן ג' המקומות של הסולם. 

 

 סיכום:

 

ם. והסולם רגלו בבאר הלך מבאר שבע לחרן, חזר עד לבית אל שחוץ לירושלים, ושם ישן ובא אליו ירושלי לרש"י
 שממנו יצא יעקב, אמצעו בירושלים וזה בית אלוקים ושער השמים, וראשו בבית אל בו ישן יעקב. –שבע 

 יצא מחברון, ועבר דרך באר שבע וזה תחילת פרשת ויצא. ומעתה לרמב"ן

אלוקים. אח"כ והוא בית  –וזה שער השמים, וראשו בירושלים  –שם בבאר שבע ישן ושם רגל הסולם  למ"ד א':
נסע לבית אל ובנה שם מזבח, ועתה קפצה לו הארץ עד לחרן. ]כך מפרש הרמב"ן במ"ד שהביא רש"י שרגלי הסולם 

 בבאר שבע וראשו בבית אל.[

 –והוא כהסוגיא בחולין: שהלך יעקב לחרן וקפצה לו הארץ חזרה לירושלים ושם ישן, ושם רגל הסולם  – ומ"ד ב'
והוא בית אלוקים, וראשו בבית אל היא לוז )ולא ירושלים( וזה שער השמים. כשקם נסע לבית אל והקים שם 

 מזבח. ]ולכו"ע המזבח במקום ראש הסולם.[

וראה לקמן פ"ה אות ז' שכתבנו שי"ל שרש"י והרמב"ן כאן פליגי לשיטתייהו. כי לעיל פ"ג אות י"א כתבנו דפליגי 
ידה. לפי שיטת רש"י הלך לבאר שבע. ולשיטת הרמב"ן עבר אז לגור בחברון. ודו"ק, לאן הלך אברהם אחרי העק

  וע"ש לקמן, וראה עוד בפרק זה אות י"א.
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