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סולם מוצב ארצה

 

ַוַּיֲחם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי '

יב). בתורת החסידות מבואר  (בראשית כח' ֱאִהים ֹעִלים ְויְֹרִדים ּבֹו

והרי  ,'שליח'משמעו ש'מלאכי אלהים' הם בני אדם, שכן 'מלאך' 

והנה  האדם הוא שליח ממרומים לעשות שליחותו בעולם הזה.

מלאכי אלהים שהם סוג בני אדם, כי האדם תכלית בריאתו לעשות 

התולדות יעקב יוסף זיע"א  כך כתב הרה"ק .שליחותו יתברך שמו

 . בספרו 'בן פורת יוסף'

הבעל שם טוב זיע"א, הובא אור שבעת הימים בשמו של רבינו 

שהמלאכים, היינו בני אדם, הם עולים ויורדים על אותו סולם המוצב 

ימיות, יארצה וראשו מגיע השמימה, עולים מהארציות אל השמ

הב (פרשת ויצא): . כך מובא בספר תורי זמהגשמיות אל הרוחניות

בגימטריא  'סולם'שמעתי אומרים בשם הרב הקדוש הריב"ש ז"ל כי 

שהוא  -' מוצב ארצה' ,שהוא ממון - 'והנה סולם', וזהו אומרו 'ממון'

שהוא שכר  - 'מגיע השמימה'השני  'ראשו'דבר גשמיי וארציי, רק ש

צונו נצחיי, רק שמלאכי אלהים הם הבני אדם עולים ויורדים בו, ר

שיש מהם שעולים, שיש להם עליות גדולות על ידי הממון,  מר,לו

ולהיפך ח"ו יש שיש להם ירידה גדולה לעמקי השאול על ידי ממונו, 

 '.עושר שמור לבעליו לרעתו') יב כענין (קהלת ה

הם  עליות גדולות על ידי הממון,האנשים שזוכים שיהיה להם 

צוות. עליה אותם שנוטלים את הממון שיש להם ומקיימים בו מ

יתירה נודעת להם כאשר זוכים לתת ממונם לצדקה, לפי שעל ידי 

נתינת הממון לצדקה זוכים להשיג את בחינת האחדות עם כללות 

ישראל, זהו ממון שיש בו עליה להיות מחבר בין הנותן למקבל, 

ומוסיף תת כח וגבורה לכללות ישראל. וכך זוכים ליתרון של כח 

שפת אמת (שקלים ה ביותר, וכדברי ההרבים, שהיא עליה גדול

ואשרי  .ובני ישראל מתעלין לאחדות האמת בכח הצדקהתרמ"ח): 

הזוכה ליתן ממונו לצדקה המיועדת לתלמידי חכמים מרבים התורה 

 והשלום בעולם.

כל זאת לעומת האנשים שהממון אצלם מיועד להיפך המצוות 

מביא עמו את , כי הממון שאינו מיועד לתכלית קיומו, הרי זה רח"ל

 שאינו זוכה לתת ממונוהפירוד ואת המחלוקת. אדם בתאוות ממונו, 

הרי הוא איש תהפוכות ישלח מדון ונרגן , ולקיום המצוות צדקהל

מפריד אלוף. וראה דברי קודש מהרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א 

מחלוקת נופל לתאוות ממון, כי יש ה ליקוטי מוהר"ן תורה כג) שבעל(

 מחלוקת.הרע לממון הבין הדוק קשר 

* * * 

ברם, משליבותיו של סולם, יש לנו ללמוד ראש לכל הוראה 

מוצב ארצה וראשו  פשוטה הלכה למעשה, כי הנה הסולם שהוא

יש בו שליבות זו למעלה מזו, מדרגות רבות אחת על מגיע השמימה, 

מלאכים, הם כאמור את ההתורה להודיע גבי חבירתה. באה איפוא 

השלוחים אל העולם הזה לעלות ולהתעלות בעבודת ה',  ,אדםהבני 

אל השמיימיות, ההתעלות ברוחניות, כמוה כי העליה נאמנה שידעו 

עליה מתונה, , יש לו לעלות שהעולה בסולםכעלייה בסולם. כדרך 

ה מהקרקע אל השליבמדלג בבת אחת שלב אחר שלב, ואין הוא 

 צריכה להיות ההתעלות בתורה וביראת שמים.ממש העליונה, כך 

טש זיע"א את הפסוק יוואכעמלוכפי שפירש הרה"ק רבי מרדכי 

אם מבקשים לעלות ש'יעלו שמים ירדו תהומות', (תהלים קז כו) 

 יכולים ליפול בתהומות. היינו להשיג מיד מדרגות רמות, לשמים, 

מאפטא זיע"א אשר הביא הרה"ק ונוראות נאמרו מפי קדוש 

בספרו 'אוהב ישראל' (ליקוטים חדשים, פרשת ויקרא) עדות ראיה 

שתטו ויצאו מדעתם רח"ל, השל חסידים שהנהגה של ממש אודות 

עקב כך שלא היה בידם את הדרך הנכונה לעבודת ה', שהיא ההליכה 

והנה בעינינו ראינו המתונה מבלי קפיצות ודילוגים חסרי סדר נכון: 

מן החסידים שנעשו משוגעים חס ושלום או בעלי מרה שחורה,  רבים

ומאין נמצא הדבר הזה. אם מן התורה חס ושלום, אדרבה התורה עוד 

משמחת את הלב, ולסיבה זו אסרו חכמינו ז"ל לימוד התורה בתשעה 

פקודי ה' ישרים 'באב ולאבל (תענית ל.). אם מן המצוות, הלא 

 (תהלים יט ט).  'משמחי לב

הענין הוא, כי האנשים ההם הם הרוצים לעלות אל ה' אבל 

והסולם נעלמה מעיניהם, כי אינם עובדים את ה' יתברך בהדרגה 

ותופסים דבר שאין שייך להם בלי שום קריאה ורשות מן השמים. וגם 

יש אנשים שעיקר עבדות שלהם לה' יתברך הוא כדי להיות בעל 

ה במעלות על מזבחי', מדריגה, ועל זה נאמר (שמות כ כג) 'לא תעל

היינו כדי להיות בעל מעלה ומדריגה, 'כי תגלה ערותך עליו', כמו 

שאנו רואין שח"ו נעשו בעלי מרה שחורה. ולא כן דרך האנשים 

השלמים שהם עבדים מרוצים לה' יתברך ואינם רוצים באמת שום 

הכל הוא על  ,מדריגה. ומה שאנו רואים שיש להם מדריגות גדולות

ויזהר האדם בזה. ואל יהרסו  ,ה מן השמים לצורך העולםידי כפיי

לעלות אל ה' כי הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם 

 :).(ברכות לה

בעבודת ה' כמוה דרך ההתעלות מלמדנו הרה"ק מאפטא ש

כהליכה על סולם, דהיינו הליכה מתונה מבלי קפיצות ודילוגים 

להשיגם, ואילו העולה במעלות למדרגות אשר אין האדם ראוי ויכול 

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל' 

 



 
   

על מזבח ה', דהיינו שהוא מנסה להעלות את עצמו למדרגות לא לו, 

 .הרי שרח"ל יכול הוא לבוא לידי מכשול

חובות כדברי היסוד הדברים כבר קבלה בידינו מהקדמונים, 

והזהר מן הרבוי וההפלגה מבלי הדרגה : שער אהבת ה' פ"ז)(הלבבות 

משל נאה על כך ו .נר היא הסבה לכהות אורופן תאבד, כי רוב השמן ב

הביא הרה"ק רבי גרשון אשכנזי זיע"א, חתנו של הרה"ק רמ"מ 

מקאסוב זיע"א, בספרו 'עבודת הגרשוני' (פרשת יתרו): כמו למשל 

איש אחד עני שנתעלה מזלו ובפתאום נעשה עשיר, יש כמה 

שא, קלקולים בדבר, שהכל מסתכלים עליו ויכול לבוא לידי עינא בי

וגם אין לו שמחה כל כך והוא כמשתגע. לא כן אם עולה מעלה מעלה 

בהדרגה, יש לו בכל זמן שמחה, ויוכל ליתן דעתו בכל עת היטב, 

 ודומה לכל שנולד בזה העשירות.

להורות לנו דרך ומזה למד את הדרך נלך בה בעבודת הבורא: 

'מעט ישכון אור כי צריך לילך בעבודת השם יתברך במתון ובהדרגה 

מעט אגרשנו פן תרבה עליך חיות השדה' הוא חיות דקדושה, מן שדה 

חקל תפוחין קדישין, ורוב השמן גורם לכביות הנר, ורוב הסתכלות 

 .באור השמש גורם לחשוכי עינים

המרגיל נפשו בעבודה אל  :שער הששי)(ספר הישר וכה כתב ב

ואם לא יוכל לעשותם  ,יתחיל בענינים קשים כי אם בענינים קלים

ובראותו כי  ,אע"פ שהם קלים יעשה קצתם וכל אשר ילך יוסיף עליהם

תקוץ נפשו ימעט מהם ויעשה קצתם ואל יניח הכל... אך אם בתחילה 

ילמדהו העסקים הכבדים יקוץ בהם ויהיה לו סיבה למאוס הכל ולא 

 . ישוב אליו

וממה וכדרך שכתב רמח"ל בספרו 'מסילת ישרים' (פרק טו): 

שצריך ליזהר בקניית הפרישות הוא, שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ 

אל הקצה האחרון שבו רגע אחד, כי זה ודאי לא יעלה בידו, אלא יהיה 

פורש והולך מעט מעט, היום יקנה קצת ממנו ומחר יוסיף עליו מעט 

 יותר, עד שיתרגל בו לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש.

* * * 

ללכת איש ישראל באשר הוא לכל א איפוהעצה היעוצה 

, עקב בצד אגודל, וכך 'פוסעים בו פסיעה קטנה'במתינות, בבחינת 

להשיג מדרגה אחר מדרגה בעבודת ה', ומבשרינו נחזה שכך הוא 

, ממש גם בעניינים גשמיים, כמעשה 'בעל אגרוף הגדול בארץ יון'

וך שהדבר ברור שהחינאות כא): (פתיחה חשבון הנפש המובא בספר 

הנוח והמתמיד מוסיף אפילו על כח הגוף הבהמי עצמו, וכמעשה של 

אותו בעל אגרוף הגדול בארץ יון שהרגיל את עצמו לשאת על כתפו 

עגל בן בקר כמה שעות מדי יום ביומו מעת הולדו עד שנעשה פר בן 

ועדיין לא היה יכול להכביד עליו אפילו בגדלו יותר  ,שלש שנים

ואילו היה תיכף  רואיו ולא האמינו שומעיו.עד שנשתוממו  ,מבקטנו

, אלא מבקש לישא על שכמו פר בן בקר בוודאי שלא היה עולה בידו

 .השיג כוח ואון , ובזהשהלך במתינותסוד הצלחתו בכך 

* * * 

וכך הביא בשערי חיים מה ששמע מפי הרה"ק החתם סופר 

זיע"א לבאר מאמר חז"ל (ברכות ההפלאה הרה"ק בעל בשם זיע"א 

שפסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של  ,אל יפסע אדם פסיעה גסהמג:) 

שעל ידי כן  ,שלא יחפוץ האיש להיות קדוש וחסיד בפעם אחת ,אדם

. ועל פי זה כתב כי אף שאמרו חז"ל נוטל מאור עיניו אור אמיתי

אין ראוי לפרוש בימי בכל זאת  ',קדש עצמך במותר לך(יבמות כ.) '

כי יכבד עליו יותר מדי וישליך  לם הזה,העונעוריו לגמרי מתענוגי 

רק העצה הנכונה היא שיתרגל  ,כי כשל כח הסבל ,הכל בבת אחת

 .לרגעים ולימים עד שברוב השנים יהיה לפרוש וחסיד ףמעט ויוס

: מעשה באדם מספר הרה"ק רבי פינחס מקוריץ זיע"אוהיה 

בעוד שהוא כלל לא היה  'רוח הקודש'אשר היה מבקש להשיג 

דרגה זו, לא מיניה ולא מקצתיה. סופו של דבר שנתקיים באותו במ

, וזכה 'תפילה עושה מחצה'אדם מה שאמרו חז"ל (ויקרא רבה י ה): 

 ...'קודש'ולא את ה ח'רו'לקבל רק את ה

ובזה פירש הרה"ק מקוריץ את האמור בפרשת השבוע (בראשית 

, שיעקב אבינו היה 'ַמְלֲאֵכי ֱאִהיםלב ב): ְוַיֲעקֹב ָהַל ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּו בֹו 

מהלך לפי דרכו בתמימות ולא דרש ולא ביקש אחרי מדרגות גבוהות 

מהשגתו, וסופו של דבר שאכן פגעו בו מלאכי אלהים, כי אכן היה 

ראוי לכך, ומכאן תוכחת מוסר לכל אלו שאינם ראויים לכך שלא 

 יטריחו ולא ירדפו אחר מדרגות שאינם ראויים להם.

* * * 

הנה דרך כלל יארע זאת לאדם שילך בגדולות, מחמת שמחזיק ו

הרה"ק רבי אלימלך עצמו במעלות רמות, ועל כך דיבר בקדשו 

: לפרש הכתוב מליזנסק זיע"א בספרו 'נועם אלימלך' (פרשת יתרו)

שלא תחזיק עצמך במעלות. אשר לא  ,, פירוש'ולא תעלה במעלות'

תגלה ערותך עליו, כי על ידי זה יתגלה חרפתך ושטותך, רק יהיה כל 

מחזיק . כי מי שהוא הכוונתך לכבוד הבורא ברוך הוא יתעלה ויתהלל

ית עצמו במעלות אשר אין הוא בדרגה נאותה עבורם, על ידי זה מתגל

האדם בדרך אמת  שטותו, ואין זו דרך עלייה. על כן יאחוזחרפתו ו

לעשות כל מעשיו לשם שמים למען כבוד הבורא יתברך, בלא שום 

פניות ובלא שום מחשבת פיגול של התנשאות עצמית. רק כך ידע 

נאמנה כי עולה הוא בשליבות הסולם, המוצב ארצה אך ראשו מגיע 

 השמימה.

 ביבשם מורו הרה״ק רזיע"א מקאברין משה  ביהרה״ק רוסיפר 

לרבו לגלות משמים רצו פעם אחת ש יע"איטש זמרדכי מלעכאוו

שיחות חיות ועופות ושיחת זיע"א קארלינער שלמה  הרה"ק רבי

ולא רצה לקבל עד שידע  ,).כל דבר הנמנה בש״ס (סוכה כחודקלים 

השייכות מהם לעבודת השם, וכאשר נודע לו, אז קבלם ועבד בהם 

ל ז"ל בשם כתבי הרה"ג ר׳ נתן נטע הכהן אבד"ק קאלביע( .להקב״ה

 .כת"י אמרי משה)


