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1. BEREISHIT 28 & 29 – JACOB’S DREAM & JACOB ARRIVES IN HARAN 
 

 םֹוקָמַה יֵנְבַאֵמ חַקִיַו ׁשֶמֶשַה אָב יִכ םָש ןֶלָיַו םֹוקָמַב עַגְפִיַו )אי( :הָנָרָח 7ֶלֵיַו עַבָש רֵאְבִמ בֹקֲעַי אֵצֵיַו )י(

 הֵנִהְו הָמְיָמָשַה ַעיִגַמ ֹוׁשֹארְו הָצְרַא בָצֻמ םָלֻס הֵנִהְו םEֲחַיַו )בי( :אּוהַה םֹוקָמַב בַכְשִיַו ויָתֹשֲאַרְמ םֶשָיַו

 יֵהEאֵו Kיִבָא םָהָרְבַא יֵהEֱא קָֹוקְי יִנֲא רַמֹאיַו ויָלָע בָצִנ קָֹוקְי הֵנִהְו )גי( :ֹוּב םיִדְרֹיְו םיִלֹע םיִהEֱא יֵכֲאְלַמ

 הָמְדֵקָו הָמָי ָתְצַרָפּו ץֶרָאָה רַפֲעַכ Kֲעְרַז הָיָהְו )די( :Kֶעְרַזְלּו הָנֶנְתֶא Kְל ָהיֶלָע בֵכֹש הָתַא רֶשֲא ץֶרָאָה קָחְצִי

 7ֵלֵת רֶשֲא לֹכְב Kיִתְרַמְשּו 7ָמִע יִכֹנָא הֵנִהְו )וט( :Kֶעְרַזְבּו הָמָדֲאָה תֹחְפְשִמ לָכ Kְב ּוכֲרְבִנְו הָבְגֶנָו הָנֹפָצְו

 בֹקֲעַי ץַקיִיַו )זט( :7ָל יִתְרַבִד רֶשֲא תֵא יִתיִשָע םִא רֶשֲא דַע Kְבָזֱעֶא ֹאל יִכ תֹאזַה הָמָדֲאָה לֶא Kיִתֹבִשֲהַו

 ןיֵא הֶזַה םֹוקָמַה אָרֹוּנ הַמ רַמֹאיַו אָריִיַו )זי( :יִתְעָדָי ֹאל יִכֹנָאְו הֶזַה םֹוקָמַב קָֹוקְי ׁשֵי ןֵכָא רֶמֹאיַו ֹותָנְשִמ

 ויָתֹשֲאַרְמ םָש רֶשֲא ןֶבֶאָה תֶא חַקִיַו רֶקֹבַב בֹקֲעַי םֵכְשַיַו )חי( :םִיָמָשַה רַעַש הֶזְו םיִהEֱא תיֵב םִא יִכ הֶז

 ריִעָה םֵש זּול םָלּואְו לֵא תיֵב אּוהַה םֹוקָמַה םֵש תֶא אָרְקִיַו )טי( :ּהָשֹאר לַע ןֶמֶש קֹצִיַו הָבֵצַמ ּהָתֹא םֶשָיַו

 יִל ןַתָנְו 7ֵלֹוה יִכֹנָא רֶשֲא הֶזַה 7ֶרֶדַב יִנַרָמְשּו יִדָמִע םיִהEֱא הֶיְהִי םִא רֹמאֵל רֶדֶנ בֹקֲעַי רַדִיַו )כ( :הָנֹשאִרָל

 תֹאזַה ןֶבֶאָהְו )בכ( :םיִהEאֵל יִל קָֹוקְי הָיָהְו יִבָא תיֵב לֶא םֹולָשְב יִתְבַשְו )אכ( :ׁשֹבְלִל דֶגֶבּו לֹכֱאֶל םֶחֶל

 :7ָל ּוּנֶרְשַעֲא רֵשַע יִל ןֶתִת רֶשֲא לֹכְו םיִהEֱא תיֵב הֶיְהִי הָבֵצַמ יִתְמַש רֶשֲא

 

 םיִצְבֹר ןֹאצ יֵרְדֶע הָשEְש םָש הֵנִהְו הֶדָשַב רֵאְב הֵנִהְו אְרַיַו )ב( :םֶדֶק יֵנְב הָצְרַא 7ֶלֵיַו ויָלְגַר בֹקֲעַי אָשִיַו )א(

 ּולֲלָגְו םיִרָדֲעָה לָכ הָמָש ּופְסֶאֶנְו )ג( :רֵאְבַה יִפ לַע הָלֹדְג ןֶבֶאָהְו םיִרָדֲעָה ּוקְשַי אוִהַה רֵאְבַה ןִמ יִכ ָהיֶלָע

 בֹקֲעַי םֶהָל רֶמֹאיַו )ד( :ּהָמֹקְמִל רֵאְבַה יִפ לַע ןֶבֶאָה תֶא ּוביִשֵהְו ןֹאצַה תֶא ּוקְשִהְו רֵאְבַה יִפ לַעֵמ ןֶבֶאָה תֶא

  :ּונְעָדָי ּורְמֹאיַו רֹוחָנ ןֶב ןָבָל תֶא םֶתְעַדְיַה םֶהָל רֶמֹאיַו )ה( :ּונְחָנֲא ןָרָחֵמ ּורְמֹאיַו םֶתַא ןִיַאֵמ יַחַא

 ֹאל לֹודָג םֹוּיַה דֹוע ןֵה רֶמֹאיַו )ז( :ןֹאצַה םִע הָאָב ֹוּתִב לֵחָר הֵנִהְו םֹולָש ּורְמֹאיַו ֹול םֹולָשֲה םֶהָל רֶמֹאיַו )ו(

 תֶא ּולֲלָגְו םיִרָדֲעָה לָכ ּופְסָאֵי רֶשֲא דַע לַכּונ ֹאל ּורְמֹאיַו )ח( :ּועְר ּוכְלּו ןֹאצַה ּוקְשַה הֶנְקִמַה ףֵסָאֵה תֵע

 הָעֹר יִכ ָהיִבָאְל רֶשֲא ןֹאצַה םִע הָאָב לֵחָרְו םָמִע רֵבַדְמ ּוּנֶדֹוע )ט( :ןֹאצַה ּוניִקְשִהְו רֵאְבַה יִפ לַעֵמ ןֶבֶאָה

 תֶא לֶגָיַו בֹקֲעַי ׁשַגִיַו ֹוּמִא יִחֲא ןָבָל ןֹאצ תֶאְו ֹוּמִא יִחֲא ןָבָל תַב לֵחָר תֶא בֹקֲעַי הָאָר רֶשֲאַכ יִהְיַו )י( :אוִה

 :ֹוּמִא יִחֲא ןָבָל ןֹאצ תֶא ְקְשַיַו רֵאְבַה יִפ לַעֵמ ןֶבֶאָה

 
2. NETIVOT SHALOM – TRUE MEASURE OF THE PATRIARCHS IS SEEN IN THEIR DAY-TO-DAY LIVES? 
 

 ,ת"ישה תדובעב םישודקה תובאה יכרד תא השודקה הרותה ונתוא תדמלמ תובאה ישעמ לש הרותה תוישרפב

 ולא תוישרפבו  ...ןוקיתה םלוע תלחת ויה םישודקה תובאה הנהד ...הרותה דוסי המה םישודקה תובאהש

 לש ותשרפ לכד ומכו .תודמה תא םירהל ךיא םישודקה תובאה יכרד תא ידוהיל ת"ישה ןתנ הרות ןתמ םדוקש

 לש ותבח המכ עידוהל םלוכב דמעו וניבא םהרבא הסנתנ תונויסנ הרשע" ל"זחאמכ ,אוה הנינע בטוק םהרבא

 ךרצנ אלו ,'וכו "ץראב בער יהיו" ןוגכ תונויסנה תא ונל תרפסמ קר הרותהו ,)'ג 'ה תובא( "וניבא םהרבא



 2 

 ושע םישודקה תובאה םיקידצהש ונא םיעדוי ירהש ,םוקמל ותבח העדונ דציכו ןויסנ לכב דמע ךיא ונדמלל

 ,הבהא ותדמש וניבא םהרבאו ,ושעש הלועפ לכב תושודקו תונוילע תונווכ םהל ויהו םהירבא לכב 'ה ןוצר תא

  .ה"בקה לש ויתודמ רחא רהרה אלו הבהאב לבק ןויסנו ןויסנ לכב

 
 קוסעל םלועה לא בקעי אצי ךיא תרפסמו תקסועה ,וניבא בקעי לש ותשרפ ,אציו תשרפ לכ םג איה הז ךרד לע

 לש ותדמ איהש השודקה אוה הנינע בטוק .תובא לש ןתרותמ קלח הלוכ איהש ,םינב דילוהלו ז"הוע יקסעב

 יבר ידימלתמ )ע"קת - ב"קת( שטיווכעלמ הפי יכדרמ יבר( ע"יז 'ץיבוכלמ ק"סה ןרממ רופיסהכו ...בקעי
 םעפש )קסנימובונו בונדיוק ,םינולס ,ןירבוק תורצח ופעתסה הנממ ,שטיווכעל תודיסח דסיימו ןילרקמ המלש

 ק"סה ול רמאו ,ל"ז הקייליומ םולש יבר ק"הרה ודימלת ךכ לע ותוא לאשו ,אציו תבשב הרות רמא אל תחא

 ,םינב דילוהש ךיאו ,תיב הנבש ךיא ,ז"הוע ינינע לכב קסע וניבא בקעיש ךיא הרותה ונל תדמלמ וז השרפב יכ

 היהנ הז לכמו ,הנוילע השודקב היה לכהש ,"םידורבו םידוקנ םידוקע" תשרפב ןבל םע ויקסע תא בביסש ךיאו

 לכה תא תולעהל לוכי והירה ... יוארכ םיימשגה םינינעב קסוע ידוהי רשאכש ךרד ונדמלל ,השודקה הרות

  .הרותה קלח םהמ היהנש דע רתויב תוהובגה תוגרדמל

 
 יקלח 'גל תודוסיה םה 'קה תובאה 'גו .תושר ינינעו ,השעת אל תוצמ ,השע תוצמ ,םינינע 'ג הרותב שי הנהו...

 רומאכ ,םהרבא לש ותרות יהוזו ...הבהאה תדמ איהש דסחה תדמ ותדמ התיה וניבא םהרבא .ולאה הרותה

 תוצמ ח"מר לכל דוסיה אוה םהרבאו ,הבהאו דסח לש תוישרפ ןה הרותב רפוסמכ םהרבא לש תוישרפה לכש

 הרובגה תדמ ותדמש קחציו .ח"מר הלועה ם"הרבא לש 'מיגב זמורמכו ,הבהא תדמ םשרושש הרותה לש השע

 תדמב רקיעב היולת ןתרימשש ,הרותבש השעת אל תוצמה לכל דוסיה איה ותרות ...האריה תדמ איהש

 ,"ושע בקעב תזחוא ודיו" ד"מכו .תושר ינינעל הרותה דוסי אוה וניבא בקעיו .ןייד תיאו ןיד תיאד עדיל האריה

 בקעי" ):וכ תוכרב( ל"זחאמב זמורמכו ,תושר יניינע לכמ הרות השע בקעיש ,רתומ'ב ךמצ'ע שד'ק ת"ר ב"קע

  .המלש הרות השענ הז לכמש ,"תושר איהש תיברע תלפת ןקית

 
 .ת"ישהל בקעי היבגה ולש םיימשגה םינינעה לכ תאש ,"וישנ תאו וינב תא בקעי אשיו" כ"האמ 'יפ ז"דעו ...

 לכהמ היהנו ת"ישהל ולש תושרה ינינע לכ תא היבגהש ךיא ,בקעי לש ותרות ,המלש הרות איה וז השרפו

 לכבש ,הרותה קלח היהנ ולש תושרה ינינעמ טרפו טרפ לכמו ,וישעמ לכ תא תוטרפב תרפסמ הרותהש .הרות

 םידוקנ םידוקע" לש וז השרפב םיזמורמ הלבקה ישרשו ,הגשה לכמ הלעמל םיבגשנ םינינע םינומט הז

 תוגרדמה הזב ונקתנש ,ןילפתה דוס אוהש "תֹולָצְּפ ןֵהָב לֵצַפְיַו" לע 'יא ).בסק א"ח( ק"הוזבו ,"םידורבו

  .כ"כ תויאליע תוגרדמל תושרה ינינע לכ תא םירהש בקעי לש ותרות אוה הז לכש ונייהו ,רתויב תוהובגה

 ונכלמ וניבא לאה םלועה ךלמ וניהלא 'י התא ךורב( ,ע"יז 'זוב'זממ ךורב 'ר ק"הרה רמאמ ןבוי הז רואלו

 םוי לכבש לכל ביטמהו בוטה ךלמה לארשי העור ונעור( בקעי שודק ונשודק )ונרצוי ונלאוג ונארוב ונרידא

 קר ?וזכש תיאליע השודק בקעיל ול התיה ןכיהמ ירה .בקעי שודק ךנהש ומכ ונשדק ,ע"שבר ,רמאש ,)םויו

 ותדמ התיה וזש םושמ אלא ?בקעי לע אקוד תאז רמאנ עודמו .ונא םג ונשדק ,ןכ םא ,ותשדק התאש תמחמ

 הכרבהד ,הרשע הנומשד תונושאר תוכרב 'ג לש ןרדס ראבל םג שי ז"פעו .תושר ינינע לכ שדקלו ןקתל בקעי לש

 תכרבו ..."הבהאב ומש ןעמל" 'וכו "םיבוט םידסח למוג" ש"מכו ,םהרבא דגנכ איהש הבהא הניינע הנושארה
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 ."תורובג לעב ךומכ ימ" 'וכו "רובג התא" םירמוא הבו ,הארי אוהש הרובג ותדמש ,קחצי דגנכ איה תורובגה

 בקעי לש תדחוימה ותדמד 'זנכ ,וניבא בקעי דגנכ איה ,'וכו "שודק התא" ,השודק הניינעש תישילשה הכרבהו

  .השודק איה

 
 ג"ס רחא היה ,עבש ראבמ אצי רשאכ וניבא בקעי הנהד .םולחה תשרפ לכ הרותב רמאנ הז לכל המדקהכו

 ריחב" ארקנש ,רתויב הנוילעה הגרדמל עיגה םינשה םתואבש ,רבע לצא םינש ד"י'ו קחצי תיבב םינש

 וימימ האמוט האר אלו םינש ד"פ ןב היהש ).וע תומבי( ל"זחאש ומכו ,הנוילע השודקב שדקתנו ,"תובאה

 ...םהמע קסע ול היה אלש תושר ינינעל תוכייש לכ ול התיה אלו םישדק שדוק היה וללה םינשה לכ ךשמבו...

 הזל םנכהל ךרדה היא -- תושרה ינינע ז"הועה ינינע לכ ריקכ וינפב ודמענ תושרה קלח ןקתל ואובב התעו

 לע הבושתה תא ה"בקה ול הארה הזבש ,המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו םלחיו ?לפשה םלועה

 קסוע םדאש י"עש ,המימשה עיגמ ושאר רשא הצרא בצמ םלסכ םה ז"הוע ינינע יכ ,בלה לע ול קיעהש המ

 םינינעה ךרד אקוודש ,המימשה עיגמ ושאר דעו ,רתויב תוהובגה תוגרדמל עיגהל לוכי םייצראה םינינעב

  .רתויב תונוילעה תוגרדמל עיגמ ויתוואת לע רבגתמש י"עד ,םמורתהל לוכי םילפשה םייצראה

 
 אלמ אוה יצראה םלועהש ,)ד"כ ד"ק םילהת( "Kֶנָיְנִק ץֶרָאָה הָאְלָמ" ע"יז 'ץירזממ דיגמה ק"הרה רמאמכו

 םינינעב קסוע רשאכ םגש ,ת"ישהל תונקל רשפא תויצראהמ אקוודש ונייה .ש"תי ותונקל םהב רשפאש םינינע

 םלס" רשאכש קוספב כ"ג זמורמו ."המימשה עיגמ ושארו" 'יחב ,תוימימש תוגרדל םהיבגהל לוכי םייצראה

 הנהו ..."המימשה עיגמ ושאר" זא תויהל ךירצ םייצראה םינינעב קסוע ידוהיש העשב םג ונייה ,"הצרא בצמ

 י"ע םה םהיתוילע לכ ,וב םידרויו םילוע ,'ה ידבוע םיקידצה המה 'א יכאלמ ,וב םידרויו םילוע םיקלא יכאלמ

 י"שריפ ,וילע בצנ 'ה הנהו .וז הדמ י"ע םה םהיתודירי לכ ו"ח ןכו ,הנוילע השודקב םישדקתמש י"ע וז הדמ

 הנוילע הרימשב ה"בקה וילע רמוש שדקתהל הצור ידוהי רשאכש ,הנוילע הרימשב הזב ורמושל ונייה ,ורמושל

  .עבטה ןמ הלעמלש המב וליפא

 
 םימשה ןמ ךא ,תובאה ראש לע ןכ רמאנש וניצמ אלש תדחוימ השודקב וז הדמב שודק היה רבכ בקעי םנמאו

 היה לוכי אלש תוגרדמ ,רתויב תוהובגה תוגרדמל הדי לע עיגהל ןתינו המימשה עיגמ ושאר וז הדמ יכ ול וארה

 שדקל עיגהל וז הדמ י"ע לכוי םלועה לא ותאצב התע קר ,הדובעו הרותב וקסועב רבעו םש לצא ותויהב גישהל

 םוקמב 'ה שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו" ,םיקוספה ךשמה םג והזו ... המימשה עיגמ ושאר 'יחב םישדקה

 שי םייצראה םינינעה לכב םגש ,הזה םוקמב וליפא 'ה שיש ,ז"הועב 'יפ הזה םוקמב ."יתעדי אל יכנאו הזה

 י"שריפ ,יתעדי אל יכנאו .רתויב תוהובגה תוגרדמל תולעתהל לוכי םדי לע אקוודו ת"ישהל עיגהל ךיא ךרדה

  ..."יתנשי אל יתעדי םאש"

 
 ול הלגתנש ,ראובמכ ,המימשה עיגמ ושארש ,דוסי תדמ אוהש םלוסה ןינע לע הזה םוקמב זמורמ דחוימבו

 דע עדי אל תאזש ,'ה תאריו 'ה תבהא תודמב ומכ המימשה תולעל רשפא וז הדמ י"עש ,הזה םוקמב 'ה שיש

 תוקבד לש בצמ ךותמ לפשה םלועה לא םיסנכנ ךיא עדי אלש ,ריקכ םלועה לכ וינפב דמענ ןכ תמחמו ,התע

 יאמל םישרפמה םישקמש ,"םדק ינב הצרא ךליו וילגר בקעי אשיו" זאו .הריתס הז ןיאש ול הלגתנ התעו ,'הב
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 הארמ רחאש הזב 'יפה ןכא ."םדק ינב הצרא בקעי ךליו" ורמואב יד היהש ,"וילגר בקעי אשיו" בותכל ךירצ

 תוגרדל רתויב םיכומנה םינינעה תא היבגהש ...םייצראה םינינעה לכ תא בקעי היבגה ומולחב האובנה

...םדק ינב הצרא ךליל לוכי היה רבכ ז"יעו ,"המימשה עיגמ ושארו" 'יחב רתויב תוהובגה  

 
 ):ב ןישודק( 'מגב 'יאדכ הזב זמורמש ,"ךרדב ינרמשו ידמע 'א היהי םא" רמאל בקעי רדנש רדנה ןינע םג הזו

 תורשעמו ,רהציו שורית ןגד רשעמ תורשעמ ינימ המכ שיש ונייה ,"ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו" כ"האמכ

 הנהנש האנה לכמש ,ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכמש רשעמ ןינע שי ךא ,םיפסכ רשעמ ןכו ,תוריפ ראש לש

 ונייה ,םירדעה וקשי איהה ראבה ןמ יכ 'יפ ... "הדשב ראב הנהו" ...ת"ישהל םוקמ שירפמו ,'תי וילא הרסומ

 םיקלחה 'גל זמורמ ,הילע םיצבור ןאצ ירדע השלש םש הנהו .תללוכ הדמ איהש וז הדמב תויולת תודמה לכש

 ).בנ הכוס( ל"זחאשמכ ,ר"הציה אוה ןבא ,ראבה יפ לע הלודג ןבאהו .תושרו ,רוסיא ,הוצמ ,הז ןינעב שיש

 וז הדמל עגונש המב ירה ,ןבא ארקנ ותוללכב ר"הציה םצע םאו ...ןבא אוה ר"הצי ארקנש תומשה 'זמ דחאש

 ינינעב דחוימבו ,הזה ןינעב אוה ר"הציה תורבגתה רקיעש ,ראבה יפ לע הלודג ןבאהו 'יחבב אוה ירה דחוימב

 םה תושר ינינעו .ראבה יפ לע הלודג ןבאה תושר ינינעב לבא ,רוסא ירה רוסאש המ ידוהי לצא יכ ,רתיה

 לכ המש ופסאנו .ו"ח רוסיא םתושעל לוכי אוה ןכו הוצמל םתושעל לוכי ידוהיש ,רוסיאל הוצמ ןיב עצוממה

 הזב וגילפהש וידחי םידוגאה םידוהי לש רוביצה חכל הזב זמורמ ,ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו םירדעה

 ,ינוציח רוביצ ז"רה רוביצב דחי םיללפתמ םידוהי ןינמ רשאכש ע"יז ץיבוכלמ ן"רה ןרמ רמאמכו ,םיקידצ

 םירשוקמה םידוהי לש רוביצל  רשקתמ ידוהי רשאכו .ימינפ רוביצ ז"רה םהיתושפנב ףא םירשוקמ םה םאו

 םדא לש ויתוחכמ הלעמל םהש םינינעב ףא רתויב תוהובגה תוגרדמל עיגהל רוביצה חכב לגוסמ והירה וידחי

  .ותויעבטמ הלעמלו

 
 רבד" ד"מכ ,השודק ינינע םהמו ,םיברה חכב אלא םגישהל ללכ לגוסמ וניא דיחיהש םינינע המכ םנשי הרותבו

 והזו ."ויהת םישודק"ל עיגהל ןתינ "לארשי ינב תדע לכ" י"ע קרש ,"ויהת םישודק לארשי ינב תדע לכ לא

  ... ראבה יפ לעמ ןבאה תא וללגו םירדעה לכ המש ופסאנו

 
 ךרצוהשכ התע ךא ,תראפתב ללכנו ,הרובגו דסח ,האריה תדמו ,הבהא תדמ היה בקעי הנהד ,הזב דוע ל"יו

 לש הדמב קר איה ךרדה הזכ אמט םוקמבש ללכה יכ ,האריה תדמב קר ךלה ,םדק ינב הצרא ןבל תיבל ךליל

 קוספו .םישדק שדק בקעי שדיק רתויב לפשה םוקמב אקוודש ,עיגהל ידוהי לוכי הַמל הרומ הז לכו ...'ה תארי

 יטבש םינב דילוהש ךיאו השא אשנ בקעיש ךיא ןינעב תקסועה השרפה לכל המדקה אוה וילגר בקעי אשיו הז

 קלח היהנ לכהמש דעו ,םישודק םינינע ולא לכש םידורבו םידוקנ םידוקע םהב קסעש םיקסעה לכ תאו ה־י

 וילגר 'יחב םע תילכתב הלעתה ז"יעו ,האריה תדמ חכב ךלהש ,וילגר בקעי אשיו חכמ אוה לכה ,הרותה

 ידוהי לוכי ןכיה דע הזב תורוהל ק"הותה האב תאזו .הרות לכהמ היהנו ת"ישהל רתויב תוכומנה תודמה

 שדק בקעי השע םש האמוטו ףושיכ ינינע לכ םש ויהש ןבל תיב רתויב עורגה םוקמבש ,האריה תדמ חכב עיגהל

  .ת"ישהל וילגר םג םירהש ,'ה תארי חכב קר ןכתי הזש ,םישדק

 

  


