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 ויצא
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ֶמׁש"פרשתנו פותחת ביציאת יעקב מבאר שבע לחרן.  ֶ א ַהׁש  י בָּ ם כ ִּ ֶלן ׁשָּ קֹום ַוי ָּ מ ָּ ַ ע ב  ְפג ַ הפסוק אינו )בראשית כח, יא(  "ַוי ִּ

ֲחלֹםמפרש באיזה מקום מדובר אולם חז"ל הסבירו שזה הר המוריה.  יַע  "ַוי ַ ה ְורֹאׁשֹו ַמג ִּ ב ַאְרצָּ ם ֻמצ ָּ ָּ ה ֻסל  נ ֵּ ְוהִּ

ֹו"  ים ב  ים ְויְֹרדִּ י ֱאלֹקים עֹלִּ ה ַמְלֲאכֵּ נ ֵּ ה ְוהִּ ְימָּ מָּ ָּ מהו הסולם המוזכר במקרא? הסברים רבים נאמרו על  )שם יב(ַהׁש 

 כך.

יים מצוות בארץ, לומד תורה ומק -אומר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: סולם זה הוא יעקב עצמו; יעקב 'מוצב ארצה' 

הכבוד המסמל את הנהגת ה' בעולם,  אומשפיע בעולמות העליונים ודמותו חקוקה בכיס -'וראשו מגיע השמימה' 

ו'מלאכי אלוקים' הממונים להוציא לפועל את הנהגת ה' בעולם, 'עולים ויורדים בו', דהיינו כוח השפעתם בעולם משתנה 

 לפי מעשיו של יעקב.

ולם מסמל לא רק את יעקב אבינו אלא כל יהודי באשר הוא הריהו בחינת סולם מוצב ארצה מוסיף הרב ואומר: הס

וראשו מגיע השמימה, אמנם לא בדרגת יעקב אולם בהחלט יש באדם כוח להשפיע על המלאכים ועל העולמות 

 העליונים שכן הנהגת ה' בעולם נקבעת על פי מעשי האדם. 

ֹל קֹול יַ חז"ל דרשו את הפסוק:  ו""ַהק  ש ָּ י עֵּ ם ְידֵּ ַדיִּ ''בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות )בראשית כז, כב(  ֲעקֹב ְוַהי ָּ

דהיינו כשעם ישראל מתפללים ועוסקים בתורה )היינו קול )ב"ר סה, כ(  אין הידיים יד עשיו ואם לאו, הידיים יד עשיו''

ֹל קֹול""יעקב( בני עשו אינם יכולים להתגבר עליהם. הדיוק הוא ממה שכתוב  ַהַקל ללא וי"ו, כלומר כשנעשה קולו  ַהק 

 של יעקב ַקל, רפוי מתורה, אזי ידי עשו שולטים בו. 

ה"כעין זה הירושלמי דורש את הפסוק:  יחָּ ְצלִּ ה ְוהִּ תָּ ש ְ ה ְועָּ ְך ֱאֶמת ַאְרצָּ לֵּ כשבני ישראל משליכים  )דניאל ח, יא( "ְוַתׁשְ

י לנו שלא רק יעקב הוא זה שמשפיע על הבריאה כולה אלא אף כל את התורה ארצה, מלכות רומי גוזרת ומצלחת. הר

''לעולם יראה אחד מישראל באשר הוא יש בכוחו להשפיע על העולם כולו במעשיו. רואים זאת במפורש בדברי חז"ל: 

לכף אדם עצמו ואת העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי...עשה מצוה אחת אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו 

ולו הקטן ביותר משפיע על כל העולם. מה שלא ברור בדברי חז"ל אלו הוא  -הרי לנו שכל מעשה  )קידושין מ.( זכות''"

הריהו כמעט בלתי אפשרי, שכן ישנם מיליוני אנשים בעולם שכל אחד מהם  -חציו חייב וחציו זכאי  -שהמצב המתואר 

, וממילא הסיכוי שמצב הזכויות והחובות יהיה מאוזן שואף לאפס; מבצע אלפי פעולות במהלך היום הן לטוב והן למוטב

 אם כן כיצד יתכן שחז"ל מורים לאדם לראות כל רגע מצב שהוא כמעט ולא קיים? 

 מכתב מאליהו(-)בשם הרב דסלר זצ"לאומר הרב, שאכן העולם נתון במצב כזה בכל רגע. כיצד? מסביר הרב 

כל רגע נתון עלול האדם להחליט  לרדת; או לעלות יכול ממנה אשר מסוימת רוחנית במדרגה באשר הוא מצוי אדם כל

 בכדי שקולים אכן יהיו האדם על הפועלים הכוחות מדרגה שבכל דואגת העליונה ולבחור בטוב או בהפך, וההשגחה

 במצב נתון מדרגתו לפי אחד כל שכן מאוזן כולו העולם ממילא, מאוזנת ללא נטייה לצד זה או אחר תהיה שבחירתו

''לעולם יראה המקיים מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לצד זכות. זהו פירוש מאמר חז"ל  שאדם נמצא. מאוזן

כי מצב הכוחות יישאר כל הזמן מאוזן כל אחד ואחד לפי מדרגתו,  אדם עצמו ואת העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי''

ו לזכות. כמובן שתחום הבחירה יעלה דרגה לאחר מכן והניסיון מעכשיו וכשהוא יעשה מצוה יכריע את כל העולם כול

בהתאם למצב החדש, אלא שיחד עם זאת הכוחות יהיו גדולים על מנת שהבחירה תישאר תמיד בידו  יהיה קשה יותר

 ותתבצע באופן מאוזן.

ב או להפך. ולא רק מעשה למדנו אם כן שכל מעשה שעושה האדם משפיע על דרגתו הרוחנית ועל דרגת כל העולם לטו

יל אלא אף אי עשייה משפיעה עליו ועל כל העולם ביחס דומה, שנאמר: כ ִּ ה ְלַמש ְ ים ְלַמְעלָּ ְלַמַען סו ר  "אַֹרח ַחי ִּ

ה" ט ָּ אֹול מָּ ְ ׁש  דהיינו, כדי לסור משאול מטה האדם חייב לעלות למעלה, ואם אינו עולה הריהו יורד שכן )משלי טו, כד(  מִּ

לעלות ולהתקדם, ואם אינו ממלא את ייעודו, אינו לומד תורה  -שאר באותו מקום, אדם לעמל יולד אי אפשר להי

העובדה שלא לומד היא גופא ירידה רוחנית שאין כדוגמתה, ירידה לו וירידה  ומקיים את מצוות ה', ממילא הוא יורד.

 לכל העולם גם אם אינו עובר עבירה אחרת.

ו ַע ? פעמים שמעשה זעיר בכוחן להשפיע שפע גדול. ירמיהו הנביא שואל: עד היכן כוח השפעת מעשה האדם "ַמד 

ה" חָּ לֵּ ים צָּ עִּ ֶרְך ְרׁשָּ אמר לו הקב"ה: זהו )רש"י סנהדרין צו.(  ''למה הצליח נבוכדנצר וכבש את ירושלים?'' )ירמיהו יב, א( ד ֶ

אחורנית בזמן חזקיהו המלך, וסמוך השכר שקיבל נבוכדנצר על שלוש פסיעות שרץ לכבודי. אימתי? כשהשמש חזרה 

מלך בבל חקר תופעה נדירה זו והתברר שהנס נעשה לכבודו של  בלאדן בן בלאדן לערב נהיה שוב בוקר, מרודך

חזקיהו מלך יהודה שחלה ונתרפא. אי לכך ציווה על סופריו לכתוב מכתב לחזקיהו המלך וכתבו בו: ''שלום למלך 

שלום לאלוקים הגדול''; כשהדבר הגיע לאוזניו של נבוכדנצר שהיה אז אחד מסופרי חזקיהו, שלום לעיר ירושלים, 

המלך אך לא היה בכתיבת המכתב, הוא העיר לסופרים: 'לא כך כותבים, צריך להקדים שלום לאלוקים הגדול ואחר כך 

כדי למנוע שימשיך השאר!' ורץ לקראת השליח לעצור אותו ולתקן את המכתב. בא מלאך גבריאל ועצר את נבוכדנצר 

ז' כסליו תשע''ח  627גיליון מס' 

 תשע"חתשע"חתשע''ח 



לרוץ. וכל כך למה? כיון שהשכר על שלוש פסיעות הללו היה כל כך גדול ועצום עד שעלה בידו לכבוש את ירושלים 

ולהחריב את בהמ"ק ולהאדיר מלכותו, ואם היה ממשיך לרוץ, אי אפשר לתאר את גודל ועוצמת השכר המגיע לו על 

 כך, וללא ספק היה זה לרעת עם ישראל. 

מכאן כמה גדולה ההשפעה שאפשר להשפיע במעשה ולו הקטן ביותר, ואם זהו השכר שקיבל נבוכדנצר על  רואים

מעשה פעוט כזה, על שלוש פסיעות לכבוד השי"ת, כל שכן על כל מצוה ומעשה חסד שאפשר לזכות על ידם לנצח 

ובהם אפשר להגן על כל העולם  נו''''כי הם חיינו ואורך ימינצחים. ובעיקר בעסק התורה שכפי שאנו אומרים בתפילה 

 מכל מיני פורענויות ובמיוחד להינצל מידיו האכזריות של עשו.

זהו פירושו של ''סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה''. אנחנו הקובעים על ידי מעשינו באיזו הנהגה הקב"ה ינהיג 

 את עולמו.

 

 חלבה יצחק   שלום שבת

                       
 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,בן שרהאברהם צוקרמן 

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליעירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, ג אייל בןיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

הרבנית שפרה אהרון בן סלחה, בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה, 

שרה רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, בת לאה,

יהודית  סוליקה,אלסירה בת שרה, רחל בת  ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, בת רוחמה, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רינה בת אסתר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 
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