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 סולם בית אל ותפילת שחרית - ויצא פרשת
 

ע" למדו מהפסוקל "חז .בפרשת השבוע מסופר על חלומו של יעקב בצאתו מארץ ישראל לחוץ לארץ ְפגַּ יִּ קוֹּם וַּ םָּ לֶּן בַּ יָּ  וַּ

ם י שָּ א כִּ ש בָּ מֶּ שֶּ לעיין בפרטי ברצוננו " אוצר התפילות"בפינה . יעקב תיקן תפילת מעריבש, (יא, ח"בראשית כ..." )הַּ

 ארבעה מרכיביםניתן למצוא הקבלה בין , יתרה מזאת. מאפיינים של מהות התפילהולזהות בחלום של יעקב , החלום

השוואה לתפילת שחרית ה מנםא 1.חלקים של תפילת שחרית של כל יוםארבעת האשר מתאימים ל, בתיאור הסולם

את מהלך הרעיונות  בדרך יפה ביותר מסכם ומדגיםהסבר האך , התפילהשל  ההיסטורית התפתחותלתאימה מ אינה

בות ההדרגתית של האדם אל בורא ההתקר - אל-ייתכן כי הרעיון העומד בבסיסו של חלום בית. של תפילת שחרית

 .במבנה של תפילת שחריתגם שחוזר על עצמו בסיסי מבטא דפוס חווייתי  ,העולם

 

מעשו ומהעתיד  יםיעקב מלא פחד, רחו מפני עשו אחיוובב: פשוטו של מקראלפי נתבונן קודם בחלום יעקב ובפתרונו 

מהות אשר הינם , 'לבים שונים של קרבתו להוש סריםמסמל ממו אל בחלו-סולם ביתבהקשר זה . נודע בנכר-הלא

ם )"הסולם מקשר בין המציאות הארצית . התפילה לָּ בסֺּ ה ֻמצָּ מֵּה ה)"' ובין השגחת ה"( ַאְרצָּ ב' ְוהִּ יו ִנצָּ לָּ לאחר ; "(עָּ

 .  בעתיד לשמור על יעקב' אשר מסמלת את החיבור בין שמים לארץ ואת הבטחת ה" מצבה"יעקב מקים , החלום

ב  ְוִהנֵּה"": והנה"וכל אחד פותח במילה , ארץ לשמיםהמתוארים שלושה שלבים של הקשר בין ם בתוך החלו צָּ לָּם מֺּ סֺּ

ה ְימָּ מָּ שָּ יעַּ הַּ גִּ ה ְורֹּאשוֹּ מַּ ים בוֹּ  ְוִהנֵּה", "ַאְרצָּ ים ְויְֹּרדִּ ים עֹּלִּ י ֱאֹלהִּ ְלֲאכֵּ יו' ה ְוִהנֵּה", "מַּ לָּ ב עָּ צָּ הרעיון המרכזי של החלום ". נִּ

 ". לך"והן בנדר שנודר יעקב היא ' ולכן המילה האחרונה הן בדברי ה, אדם לבוראוין הוא הקשר ב

 

מברכים על הצרכים היומיומיים של האדם ועל " ברוך שאמר"עד ( א: )ניתן לזהות ארבעה חלקיםתפילת שחרית ב

, קידוש ה, תלמוד תורה, ברכות השחר: חובותיו האישיות ' מהללים את ה" דזמרה פסוקי"ב( ב) .'פרשות הקרבנות וכו'

יציאת מצרים וקריעת ים סוף, כבורא העולם ומנהיגו בברכות קריאת שמע ישנו תיאור של ( ג) .ובכלל זה מזכירים את 

, עם ישראל לשת את עיקרי הדת מסכקריאת שמע מ. בחירת עם ישראל וגאולת ישראל העתידה, אחדות הבריאה

ניגש האדם " העמידה"בתפילת  (ד); ת שמים ועול קבלת מצוותעול מלכוהאדם המתפלל מקבל עליו בעקבות כך ו

 .מבקש ממנו את צרכיו ומודה לו על חלקו', ובתפילתו הוא משבח את ה, לעמוד לפני הבורא

   

ברכות השחר ( א): של תפילת שחרית לוהלסולם יעקב לארבעת החלקים שלבים השונים בההתאמה בין ניתן למצוא 

ה"בבחינת  –מתארות את המציאות היומיומית ואת חובות האדם  "ברוך שאמר"והתפילות עד  ב ַאְרצָּ צָּ ם מֺּ לָּ ה סֺּ מֵּ " ְוהִּ

' מגיעים להכרת ה" פסוקי דזמרה"ב( ב) .דהיינו חובת האדם לעבוד את בוראו, חלק זה כולל גם את פרשת הקרבנות -

הְורֹּא"על ידי הסתכלות בבריאת העולם ובהנהגת הבורא גם בהיסטוריה בבחינת  ְימָּ מָּ שָּ יעַּ הַּ גִּ בקריאת שמע ( ג". )שוֹּ מַּ

המלאכים ". להיך-א' ואהבת את ה"מול " אוהב עמו ישראל: "'ובברכותיה מתואר היחס ההדדי בין עם ישראל לה

"(. ימלוך לעולם ועד' ה)"יחד עם כנסת ישראל ..."( ממקומו' ברוך כבוד ה... קדוש קדוש קדוש)"אומרים קדושה 

בבחינת  –וכך ישראל מתחברים לצור ישראל וגואלו , עול מצוותקבלת בלת עול מלכות שמים וקריאת שמע היא ק

י אֱ " ְלֲאכֵּ מֵּה מַּ ים בוֹּ -ְוהִּ ים ְויְֹּרדִּ ים עֹּלִּ  ,בתפילת עמידה ומסדר לפניו את שבחו' לאחר ההתקרבות ניגש האדם לה( ד". )ֹלהִּ

מֵּה ה"בבחינת ונפרד ממנו בשלושה צעדים יו מתקרב אל, כמו עבד העומד לפני רבו יו' ְוהִּ לָּ ב עָּ צָּ הפתיחה גם , בנוסף; "נִּ

בחלום ' דומה לדברי ה..." להי יעקב-להי יצחק וא-להי אברהם וא-להי אבותינו א-להינו וא-א"של תפילת העמידה 

   ...".להי יצחק-להי אברהם אביך וא-א' אני ה: "יעקב
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, ירושלים, עולם התפילות, הרב אליהו מונקפירושו של הניתוח מבוסס על . במדור על תפילת שחרית www .tefilah.orgראו באתר   

 Meier Munk, “Das tägliche Gebet” in A.E. Kaplan, M. Landau אשר מתבסס על מאמרו של, כא-טז' עמ, חלק א, ד"תשנ

(Hrsg.), Vom Sinn des Judentums – ein Sammelbuch zu Ehren Nathan Birnbaums , Frankfurt a.M. 1924,  

Hermon-Verlag, Seite 144-158.. 
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אשר , צוני להסביר לבסוף פרט נוסףבהקשר זה בר. לתפילת שחרית, אם כן, חלום הסולם מקביל

ח)"בלשון רבים לפני החלום " אבנים" ל הסבירו את השינוי מהמילה"חז: תומך בהקבלה זו קַּ יִּ  וַּ

ַאְבנֵּי קוֹּם מֵּ םָּ ם הַּ יָּשֶּ יו וַּ ֲאשֹּתָּ : י"כפי שמובא ברש, לשון יחיד אחרי החלוםב" האבן"למילה "( ְמרַּ

מיד  ,'עלי יניח'וזאת אומרת  ,'יניח צדיק את ראשו עלי'זאת אומרת  ,התחילו מריבות זו עם זו"

ח'ה אבן אחת וזהו שנאמר "עשאן הקב קַּ יִּ ת וַּ ֶאֶבן אֶּ ר הָּ ם ֲאשֶּ יו שָּ ֲאשֹּתָּ ר "מו. (י לפסוק יב"רש" )'ְמרַּ

בזכות החלום מצליח יעקב : זהמהות התפילה על פי מדרש את ל הסביר "הרב יהודה עמיטל זצ

 ,'מריבות זו עם זו'שהיו ולכן האבנים המרובות , כולה כאחדות הרמוניתלהבין את המציאות 

נוצרה בלבו של יעקב  .לאבן אחת -ול בהסתכלותו של יעקב לאחר החלום עכשיו כביכ תתאחדומ

אבנים : ובעקבות כך הוא ראה גם את המציאות באופן הרמוני, בזכות החלוםהרמוניה ואחדות 

מהות זו  – !'מצבה לעבודת העכשיו כאשר משמשת , שהיו מריבות זו עם זו נעשו לאבן אחת

 !התפילה

 

 


