
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 

   נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

?מה בין סיפוק גשמי לסיפוק רוחני  

אך , שִאיפה שאינה יודעת ֹשוַבע. יעקב אבינו מלמדנו על חשיבות השאיפה המתמדת לשלמּות

 מרוממת את האדם

כאשר הוא , רשת השבוע נראה כי יעקב אבינו מגיע למדרגה גבוהה בהשגתו הרוחניתבפ
מגלה , כאשר הוא קם משנתו, אולם למרבה הפלא. זוכה לגילוי אלוקי נשגב בחלום הסולם

ֹ ´ ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה. "יעקב לכאורה סימני חרטה א ַּבָּמקֹום הֶּזה ְוָאֹנִכי ל
".לא ישנתי במקום קדוש כזה, שאילו ידעתי: "י"ומפרש רש, "ָיָדְעִּתי  

, הרי אם לא היה ישן שם, מה פשר החרטה של יעקב על שישן וזכה לגילוי האלוקי הנכסף

על כך עונה ? ומדוע הוא מבקר את עצמו על שלא ידע את גודל קדושת המקום, לא היה חולם
קדושת המקום מסוגלת  –דם שנמצא במקום קדוש שכאשר א, האור החיים הקדוש ומסביר

ובלבד שהכין את עצמו  –ולרומם אותו למדרגה רוחנית גבוהה יותר , להשפיע עליו לטובה
והתעלות , באמצעות התבוננות בעראיות העולם הזה, לשמש כלי לקבלת אותה ההארה

.במצוות ובמעשים טובים, בתורה  

לא ישנתי במקום , שאילו ידעתי: "ואמר, קוםולכן הצטער יעקב על שלא ידע את מעלת המ
אלא הייתי מקדש את עצמי ומתעלה עד שהייתי זוכה , לא הייתי ישן שם: כלומר, "קדוש כזה

!לגילוי נשגב זה בהִקיץ ולא בחלום  

איננו , שכאשר הוא זוכה לגילוי העתיד בחלום, יש אדם כגון פרעה מלך מצרים, לעומת זאת
אדם השואף להגיע ַלשלמות האנושית ...". ַוִּייָׁשן, ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה": משכיל להתרומם מכך אלא
מיד בוחן ובודק את עצמו אם עדיין יש לו מה לתקן כדי להשיג , אשר זוכה למעלה רוחנית

אלא עורך חשבון נפש , אך אינו מסתפק בכך, הוא אמנם שמח במתנה הגדולה שקיבל. יותר
הוא מפיק לקחים מכל טעות . ה הרוחנית ולהשיג יותרשמא הוא מסוגל להשקיע יותר בעבוד

. עד הגיעו לשלמות הראויה –ומשתדל להמשיך להתרומם ולעלות , אפילו בשגגה, שעשה

.זוהי גדולת האדם הנעלה  

טעות . והרי לנו מוסר השכל גדול כיצד יש להתייחס לכל מעלה רוחנית שהאדם זוכה לה
אלא הדרך הנכונה היא להמשיך . ומעתה שלום עלייך נפשי, הנה אני נמצא במקום טוב: לומר

.כפי כוחו ויכולותיו, מעלה מעלה, ולשאוף לעלות ולהתרומם עוד  

הרי נפשו של האדם  –אינה פוסקת  אם אכן השאיפה הרוחנית: אך נשאלת אפוא השאלה
אין אדם יוצא מן העולם וחצי : "ל"ואם על ענייני העולם הזה אמרו חז. אינה שֵבעה לעולם

לכאורה , "יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות, רוצה מאתיים] מאה[יש לו מנה . תאוותו בידו
. תות וכן הלאהיש לו מסכת רוצה שתי מסכ –אין האדם שֵבע  –הרי זה המצב גם ברוחניות 

?של השאיפה הרוחנית, אם כן , מה היתרון  

 –משל למה הדבר דומה ! אולם ההבדל בין השאיפה הגשמית לשאיפה הרוחנית הוא עצום

אם ימלא את החבית בחול . ושואף למְלאה, לאדם הנוטל חבית גדולה ובתחתיתה רשת צפופה
. נס יוצא מיד דרך חורי הרשתמשום שהחול שנכ, יעמול ויטרח כל ימיו ללא כל תועלת, ים

אמנם שואף הוא לעוד ועוד כדי למלא את , אולם אם ימלא אותה באבנים טובות ומרגליות
.אבל כבר שמח ומאושר הוא מהאוצר שנשמר בידו בחבית, החבית  

לא יישאר בידו  –כך גם המנסה למלא עצמו ולקבל סיפוק ואושר מענייני החומר שבעולם 
הרעב הרוחני של נשמתו הכמהה למזון רוחני רק ילך , ואדרבה. ודבר מכל מה שעשה בחיי

אינו  –ואילו כשיש לו מאתיים , רוצה רק מאתיים –ולכן כאשר יש לאדם מאה . ויגדל
, כלומר תחושת הריקנות רק הולכת וגדלה. מסתפק בעוד מאה אלא רוצה כפליים ממה שבידו

כל  –שאין כן בעבודה הרוחנית  מה. מאחר שכבר חש בתוכו שמאה נוספים אינם מספקים
הוא אמנם . כבר הטביע מעלה נוספת באישיותו ובעולמו הרוחני, רכוש רוחני שהאדם צובר

אך שמח ומאושר בשפע הטוב הנצחי שכבר השיג, שואף לעוד  

 הרב זמיר כהן

 לעילוי נשמת
  

  אמושלום מלכיאל בן

  חוסני שלום צבי בן

 שרה בת אסתר

 אהרון בן אסתר

 בורהפנינה בת ד

  דינהע בת רונית

ברצונכם אם  
 

לרפואה ם הגליוןלתרו  
 

,לעילוי נשמת, שלמה  
 

קרובכם או להצלחת  
 

 להתקשר נא

 

718-285-9132 

 

 זמני שבת

  לניו יורק
  

 הדלקת

 נרות
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 יציאת
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