
 חלום יעקב –  ח"בראשית פרק כ
נָׁה. י רקע  רָׁ ֶלְך, חָׁ ַבע; ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב, ִמבְּ ם, ִכי יא  ַויֵּצֵּ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ -ַוִיפְּ

קֹום   ַכב, ַבמָׁ יו; ַוִישְּ ַרֲאֹשתָׁ קֹום, ַויֶָׁשם מְּ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש, ַוִיַקח מֵּ בָׁ
 ַההּוא.

   
 

 החלום 

 ותההתגל

בירכת 
 אברהם 

 

הבטחה של  
 שמירה  

REVELATION 
ה   יב ִהנֵּ ה; וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו, ַמִגיַע ַהשָׁ ה, וְּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ִהנֵּה ֻסלָׁ ַוַיֲחֹלם, וְּ

ִדים בֹו. ֹירְּ י ֱאֹלִהים, ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ   ַמלְּ
ם  יג  הָׁ רָׁ י ַאבְּ ה ֱאֹלהֵּ הוָׁ יו, ַויֹאַמר, ֲאִני יְּ לָׁ ב עָׁ ה ִנצָׁ הוָׁ ה יְּ ִהנֵּ י  וְּ אֹלהֵּ ִביָך, וֵּ אָׁ

ֶליהָׁ  ב עָׁ ה ֹשכֵּ ֶרץ, ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ק; הָׁ חָׁ ֶעָך.--ִיצְּ ַזרְּ ֶננָׁה, ּולְּ ָך ֶאתְּ     לְּ
כּו   יד רְּ ִנבְּ ה; וְּ בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ֶרץ, ּופָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ וְּ

ל ָך כָׁ ֶעָך.-בְּ ַזרְּ ה, ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ     ִמשְּ
ֹנִכי  טו ִהנֵּה אָׁ ְך וְּ  , ִעמָׁ

ִתיָך         ַמרְּ ֹכל ֲאֶשרּושְּ ְך,  -בְּ לֵּ  תֵּ
ה ַהזֹאת: -ַוֲהִשֹבִתיָך, ֶאל       מָׁ ֲאדָׁ   הָׁ
ָך,         בְּ  ִכי, לֹא ֶאֱעזָׁ

ת ֲאֶשר-ַעד ֲאֶשר ִאם            ִשיִתי, אֵּ ְך.-עָׁ ִתי לָׁ  ִדַברְּ
   

 

 הכרה 
REACTION / REALIZATION 

 
ֹנִכי, לֹא   טז אָׁ קֹום ַהֶזה; וְּ ה ַבמָׁ הוָׁ ן יֵּש יְּ כֵּ נָׁתֹו, ַויֹאֶמר, אָׁ ַוִייַקץ ַיֲעֹקב, ִמשְּ

ִתי. עְּ דָׁ א, ַויֹאַמר, ַמה יז  יָׁ קֹום ַהֶזה:-ַוִיירָׁ א, ַהמָׁ   נֹורָׁ
ם   י אִּ ים-ֵאין ֶזה, כִּ ִים.ֵבית ֱאֹלהִּ מָׁ ֶזה, ַשַער ַהשָׁ  , וְּ

 
 

 הכנה לנדר 
PREPARATION 

 
ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר, ַוִיַקח ֶאת יח   כֵּ ֶאֶבן ֲאֶשר-ַוַישְּ יו, -הָׁ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ ַויֶָּשם  שָׁ

ה  ּה, ַמֵצבָּ ּה.-, ַעלֶשֶמן ; ַוִיֹצק ֹאתָּ     רֹאשָׁ
א   יט רָׁ קֹום ַההּוא, ֵבית-ֵשם-ֶאתַוִיקְּ  ֵאל;-ַהמָּ

ם  ם לּוז שֵּ אּולָׁ ִראֹשנָׁה.-וְּ ִעיר, לָׁ  הָׁ
 

 [ הנדר]

 התנאי 

Condition -IF 

 

 הנדר 

Promise- 

RESOLUTION 
  

ַדר ַיֲעֹקב, ֶנֶדר כ  אֹמר: ַויִּ ם   לֵּ  --- אִּ
ִדי,      *    ֶיה ֱאֹלִהים ִעמָׁ  ִיהְּ
ְך,         *  ֹנִכי הֹולֵּ ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ מָׁ  ּושְּ

ַתן     *     נָׁ ֹבש.-וְּ   ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד ִללְּ
ִת  כא  ַשבְּ לֹום, ֶאלוְּ שָׁ ִבי; -י בְּ ית אָׁ  בֵּ

ים       י, ֵלאֹלהִּ ה לִּ יָּה ְיהוָּ   .ְוהָּ
ֶאֶבן ַהזֹאת, ֲאֶשר כב  הָׁ ִתי-וְּ ה ַשמְּ ים;--ַמֵצבָּ ְהֶיה, ֵבית ֱאֹלהִּ    יִּ

ֹכל ֲאֶשר ִתֶתן ְך.-וְּ ֶרנּו לָׁ ר ֲאַעשְּ  ִלי, ַעשֵּ



 


