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גודל חשיבות העבודה להעלות עניני גשמיות 
לרוחניות
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ַבע", ָׁ ר ש  אֵּ שלמד אצל שם  - מבארה של תורה ִמב ְּ
במדרש רבה, . וכדאיתא כברש״י ועבר י״ד שנים,
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ַבע" ,שבועהומלשון  שביעהמלשון  "שבע" ָׁ  "ש 
שהשביע עצמו בלימוד התורה.  שביעה',מלשון '

 .בשהוא מושבע ועומד על זה 'שבועה',וגם מלשון 

ֶלךְּ קיים שבועתו והשביע עצמו בתורה,  ואם   "ַוי ֵּ
ה" נָׁ רָׁ הוא הולך כבן ושעל ידי זה הלך החרון אף  חָׁ
שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד חורין, 
ומהיצר  ג, חרות ממלאך המות)אבות פ"ו מ"ב( תורה
 .ה, בלי חרון אףדהרע

לזה, צריך אדם לבקש רחמים מלפני  ולזכות  
קֹוםהקב"ה, " מ ָׁ ע ב ַ ג ַ פְּ , ואלא תפילה 'פגיעה'" אין ַוי ִ

שביקש  .זאלא הקב"ה, מקומו של עולם'מקום' ואין 
 .מקומו של עולםמהקב"ה שהוא 

ם"   ָׁ ֶלן ש   שיזכה ללון שם בעולם העליוןוביקש " ַוי ָׁ
ֶמש  , לאחר מאה ועשרים, "במנוחה ֶ א ַהש   י בָׁ " כ ִ

לאחר  לאחר שיבוא שמשו ויעזוב את העולם הזה
 . מאה ועשרים שנה

קֹום" עשה לשם זה,ומה    י ַהמ ָׁ נֵּ ַאבְּ ח מֵּ ק ַ קח ל" שַוי ִ
עמו, ממצוות ומעשים טובים שרכש לו  איתו

                                                           
שאיש ישראל מושבע ועומד מהר סיני ללמוד תורה,  ב

מושבע ועומד מהר "והלא )נדרים ח, א( כדאיתא ברש"י 
ם לשנות דצריך אד )דברים ו( ושננתם, דכתיב סיני

 מושבע ועומד מהר סיניבתורה, לישנא אחרינא והלא 
 וגו'". לא ימוש ספר התורה הזה )יהושע א(דכתיב 

ה ְוַהל   " )שה"ש רבה , ח(כמאמרם  ג מ ָּ ה ֱאלִֹקים הֵׂ ֹחת ַמֲעש ֵׂ
ֹחת ת ַעל ַהל   רו  א חָּ ב ֱאלִֹקים הו  ב ִמְכת ַ ְכת ָּ )שמות לב,  ְוַהמ ִ

י טז( ְקרֵׂ ת א, ַאל ת ִ רו  א חָּ תל ָּ רו  ה חֵׂ י ְנֶחְמיָּ ה ְוַרב ִ דָּ י ְיהו  , ַרב ִ
ר  ה אֹומֵׂ דָּ י ְיהו  ן, ַרב ִ נָּ ֶותְוַרב ָּ ְלַאְך ַהמ ָּ ת ִממ ַ רו   ".חֵׂ

, הוא יצר הרע, הוא מלאך הוא שטן)ב"ב טז, א( כדאיתא  ד
 המות.

שכיון שהעוסק בתורה אין שולט בו יצר הרע, והוא  ה
רא נקי מעוונות, הרי הוא מסיר ממנו חרון אף, כבגמ

בעולם הזה, שהם האבנים טובים ומרגליות של 
םהקב"ה, " - 'המקום' ש ֶ יו" האדם אותם "ַוי ָׁ תָׁ ֹ ַרֲאש  " מְּ

 . ואזוהציע תחת ראשו מצות ומעש״ט ,שם
א" קֹום ַההו  מ ָׁ ב ב ַ כ ַ ְּ ש  יוכל הגוף לשכב שם " ַוי ִ

 במנוחה שלימה. 

ם"   ה ֻסל ָׁ ִהנ ֵּ ֲחלֹם וְּ ם"", ַוי ַ "סם ראשי תיבות  "ֻסל ָׁ
ב " .כלומר, סם ורפואה נגד הס"מ למות" ה... ֻמצ ָׁ ִהנ ֵּ וְּ
ה צָׁ ", גם כשאדם מוצב ארצה ועוסק בחיי ַארְּ

כמו יעקב בבית לבן, רועה צאן. אם עולם הזה. ה
ֹו " אפילו הכי ֹראש  הוְּ מָׁ יְּ מָׁ ָׁ יַע ַהש   שיש לו כוונות  "ַמג ִ

 .קדושות שמימיות

על הפסוק הבעש"ט זצ"ל זי"ע, מה שפירש  כעין  
כשתהיה גם כלומר,  "אם יהיה נדחך")דברים ל, ד( 

בעניני העולם הזה, מנודח במקומות מנודחים, 
אם בסוף ובקצה  "בקצה השמים"אבל אם 

קידוש ובתכלית, כוונתך לשמים שיצא ממעשיו 
שתכלית הענינים שהאדם עסוק בהם הוא , ה'

אבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף  )סנהדרין קיא, א(
 מן העולם.

ת ַעְרִבית, )ב"ר סא( כמובא במדרש  ו ִפל ַ ן ת ְ ק ֵׂ ַיֲעֹקב ת ִ
ין  קֹום, ְואֵׂ מ ָּ ע ב ַ ְפג ַ ֱאַמר: ַוי ִ נ ֶ ֶ הש  ִגיעָּ ְ ֱאַמר  פ  נ ֶ ֶ ה, ש  ִפל ָּ א ת ְ ֶאל ָּ

י. )ירמיה ז, טז( ע ב ִ ְפג ַ ם וגו' ְוַאל ת ִ ֲעדָּ א ב ַ ָֹּ ש   א  ְוַאל ת ִ ן הו  ְוכֵׂ
ר  ם,  )ירמיה כז, יח(אֹומֵׂ ַבר ה' ִאת ָּ ש  ד ְ ם ְוִאם יֵׂ ְוִאם ְנִבִאים הֵׂ

אֹות ה' ְצבָּ א ב ַ עו  נָּ  .ִיְפג ְ
קֹום )פרשה סח(כבמדרש רבה  ז מ ָּ ְפַגע ב ַ  )בראשית כח, יא(, ַוי ִ

ל  ֶ מֹו ש  ְ ין ש  ה ְמַכנ ִ י מָּ נֵׂ ְ ַמר ִמפ  י אָּ י ַאמ ֵׂ ם ַרב ִ ֵׂ ש  א ב ְ נָּ ַרב הו 
קֹום,  א ְוקֹוְרִאין אֹותֹו מָּ ְך הו  רו  דֹוש  ב ָּ א ַהק ָּ הו  ֶ ְמקֹומֹו ש 

ם ל עֹולָּ ֶ מֹו ְמקֹומֹו, ש  ין עֹולָּ ְכִתיב  ְואֵׂ  )שמות לג, כא(ִמן ַמה ד ִ
א  ְך הו  רו  דֹוש  ב ָּ י ַהק ָּ י, ֱהוֵׂ קֹום ִאת ִ ה מָּ םִהנ ֵׂ ל עֹולָּ ֶ  ְמקֹומֹו ש 

מֹו ְמקֹומֹו. ין עֹולָּ  ְואֵׂ
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"משם יקבצך ה' אלקיך ומשם ענינים שמימיים, 
 .אליו - יקחך"

הכשהוא " ףכאן, אם א וכן   צָׁ ב ַארְּ " בענינים ֻמצ ָׁ
ה"מכל מקום גשמיים,  מָׁ יְּ מָׁ ָׁ יַע ַהש   ֹו ַמג ִ ֹראש  " וְּ
"בכל דרכך דעהו", אז זוכה )משלי ג, ו( בבחינת 

וֹ ש" ִדים ב  ֹירְּ י ֱאלִֹקים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנ ֵּ כמו שהיה  "וְּ
 אצל יעקב בבית לבן.

זהו תמצית דברי כ"ק אאמו"ר שהזכרתי במאמר   
 ובהמשך הדברים. ,זה

הדברים לגבי תפקידו של יעקב אע"ה  הן הן   
 -שהיה שם  "באר שבע"בחיר שבאבות, שיצא מ

יושב באהלה של תורה בחברת יצחק אביו, ואחר 
כך י"ד שנים בבית שם ועבר. ועכשיו היה מעותד 

ללבן,  -על פי ציוויים של אביו ואמו, ללכת לחרן 
בענינים ארציים,  "מוצב ארצה"ששם יהיה 

 ובחברת לבן הארמי.

שהרי אמר אחר כך כמו  –ענוותנותו  לרובו  
לא היה מאמין ]יעקב  "קטונתי מכל החסדים",

 אע"ה[ בעצמו שיוכל לעמוד בנסיון. 

                                                           
יה   ח ִתיב ב ֵׂ ה ַמה כ ְ ִביא ֶאת ִרְבקָּ ַלְך ְלהָּ הָּ ֶ ה ש  עָּ ָּ ש  ֱאִליֶעֶזר ב ְ

ה ְגַמִלים וגו', ַוֲאִני לֹא ֶנֶזם  )בראשית כד, י( רָּ ֶעֶבד ֲעש ָּ ח הָּ ק ַ ַוי ִ
ד  דו  ַמר ג ָּ א אָּ י ֲחִנינָּ ד. ַרב ִ ִמיד ֶאחָּ ד ְולֹא צָּ י ֶאחָּ חֹו. ַרב ִ ל ְ ִ ש 

ה   לָּ ְנטָּ ו ו  ש ָּ ַמד עֵׂ עָּ ֶ א ש  ֹו, ֶאל ָּ ח ִעמ  ל ַ ִ ַמר ש  ִוי אָּ ן לֵׂ ַע ב ֶ ְיהֹוש  
. ו  נ   ִממ ֶ

והיינו שיעקב הלך ריקם מכל, ללבן. ועם כל זאת  ט
התחזק בבטחונו ואמר, שאינו מאבד את בטחונו 

 בבוראו, ובטוח בעזרתו ית' עושה שמים וארץ.

ר  ,)ויצא סח, ב(כבבראשית רבה     ל ב ַ אֵּ מו  ְּ י ש  ַרב ִ
ַתח  ָׁ ן פ  מָׁ יַני  )תהלים קכא, א(ַנחְּ א עֵּ ָֹׁ ֲעלֹות ֶאש   יר ַלמ ַ ִ ש 

יַני ֶאל  א עֵּ ָֹׁ ִרים, ֶאש   ַני ֶאל ֶההָׁ פָׁ ַמלְּ ַההֹוִרים, לְּ
ַני. דָׁ ַעב ְּ ִלמְּ ִרי, ֱאִליֶעֶזר עבד אבי אבא וְּ בֹוא ֶעזְּ ַאִין יָׁ  מֵּ

 .חוגו'

ִיי, ַחס     רְּ ִרי ִמן ב ָׁ ד ִסבְּ א מֹובֵּ ה ֲאנָׁ ַמר מָׁ אָׁ ַזר וְּ חָׁ
ִרי  א ֶעזְּ ִיי, ֶאל ָׁ רְּ ִרי ִמן ב ָׁ ד ִסבְּ א מֹובֵּ ית ֲאנָׁ לֹום, לֵּ ָׁ ש  וְּ

ֶרץ" אָׁ ַמִים וָׁ ָׁ ה ש  ִעם ה' ֹעש ֵּ  .טמֵּ

)ויצא, בד"ה  בקדושת יום טובשפירש בזה  וכמו  

בסוף דבריו, "וזה  -וזה לשון קדשו  והנה ה' נצב עליו(
"ויצא יעקב, רבי שמואל בר נחמן שאמר המדרש, 

היינו אבותיו,  -כפשוטו  פתח וכו' אל ַההֹוִרים וכו'",
ַני" דָׁ ַעב ְּ ִלמְּ ַני וְּ פָׁ שם ועבר. שעד עכשיו  -היינו  "ַמלְּ

למרום לשאוב מבארם. אמנם אם  נשאתי עיני
לעמוד נגד רשעת  "מאין יבא עזרי"אלך לחרן 

וטומאת לבן, כי מרוב ענוותנותו ]של יעקב[ לא 
 בטח על צדקתו, והיה דואג שלא יחטיאנו לבן.

דאמר ]יעקב אע"ה[ "וחזר    א מֹובֵּ ית ֲאנָׁ ִרי  לֵּ ִסבְּ
ֶרץ אָׁ ַמִים וָׁ ָׁ ה ש  ִעם ה' ֹעש ֵּ ִרי מֵּ א ֶעזְּ ִיי, ֶאל ָׁ רְּ  -" ִמן ב ָׁ

כל, אלא ראשית שנקראו ישראל היא בשביל 
ה עתידים לצאת ממני, ועל כן לא יתן -שבטי י

 . ילמוט רגלי, וישמור צאתי ובואי לשלום וכו'

לא נבראו אלא בשביל בני  והיינו שהשמים והארץ י
"בראשית ברא  )רש"י על בראשית א, א(, ישראל, כדאיתא

אלקים את השמים ואת הארץ, בראשית, בשביל 
וכיוון שידע יעקב שי"ב ישראל שנקראו ראשית". 

ה וכל עם ישראל צריך לצאת ממנו, על כן -שבטי י
התחזק בבטחונו בהשי"ת שלא יוכל להנזק בבית לבן, 

רנו השי"ת כדי שיוכל עם ישראל לצאת ובוודאי ישמ
 ממנו, שהם תכלית בריאת שמים וארץ.

ועל כן, על אף שיעקב בענוותנותו, לא סמך על 
צדקתו, שלא ירד ממדריגתו בבית לבן, אבל מכל מקום 
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 "והנה ה' נצב עליו"מודיע הכתוב וכו',  לכן  
כביכול  -וגדולתו יתברך  כלומר, הניצב של ה'

עליו הוא, דכל הקדושה ביה תליא, שעל ידו 
"ישראל אשר )ישעיה מט, ג( יתעלה, והוא בבחינת 

עד כאן , יאואין לו לדאוג מלבן וגו' בך אתפאר",
 לשון קדשו.

ואענה גם אני חלקי בסי"ד, בהוספת מעט נופך     
 משלי.

כל מה שאירע לאבות, הוא סימן לבנים, כי   
 כבמדרש ובמפרשי התורה.

אבינו ע"ה היה יושב באהלה של תורה,  ויעקב   
, ומעולם בחיי עולםועסק אך ורק  חיי שעהוהניח 
היה די לו בקב חרובין כרבי חנינא בן  -הזה 
 .יבדוסא

כשהלך ללבן, נהפך עליו הגלגל והוכרח  ועכשיו  
, ולהתחיל חיי עולםלהתבטל מדברי תורה, להניח 

בידים ריקניות, ואצל לבן  - חיי שעהלעסוק ב
 הארמי.

                                                           

שם בטחונו בהשי"ת שיצילנו וישמרהו בבית לבן, 
 בזכות י"ב השבטים העתידים לצאת ממנו.

שיעמיד השבטים,  -ידו שיעקב אע"ה ידע שעל  יא
יתעלה ויתפאר שמו של הקב"ה, ובו תלוי כל קדושתו 
של השי"ת על ידי שיפארוהו ויקדשוהו בני ישראל. 
ולכן היה בטוח יעקב אע"ה שישמרהו השי"ת בבית 
לבן שלא ירד ממדריגתו, כדי שיהיה שמו של השי"ת 

 מתעלה ומתפאר.

ה שם ה' שעל ידי יעקב, יהי "והנה ה' ניצב עליו"וזהו 
 ניצב ומתעלה.

מתיירא שלא יפול בפח, על ידי הארמי  והיה  
שביקש לעקור את הכל. מי יודע אם יוכל לעמוד 

כל בנסיון העוני אחרי שאליפז בן עשיו לקח ה
ממנו, ויהיה מוכרח לעבוד את לבן כדי להתפרנס, 
ושיתן לו בתו לאשה, כאשר היה באמת. וחשש 
שמא יגרום החטא של ביטול תורה, שיכשל ח"ו, 

בעידנא , אפילו המגינא ומצלאאם אין זכות תורה 
 .)כא, א( יג, כבסוטהדלא עסיק בה

יגן עליו עכשיו, כשכבר אין פרנסתו מצויה,  ומה  
ַעל כשעוזב בית הוריו, ויעבוד בעד לחמו  ת "וְּ ַ פ 

ע ַ ש  ֶבר" ֶלֶחם ִיפְּ ביגיע כפו ובזיעת , ו)משלי כח, כא( ג ָׁ
אפו יעבוד אצל לבן, הכי יעמוד בנסיון שלא 
ילמוד ממעשיו הרעים, ויחזור שלם בתורה 

 מבית לבן הארמי.  -ובאמונתו לבית אבותיו 

אלו היו מכרסמים בליבו, אם יוכל  חששות  
 .יד"בכל דרכיך דעהו"לעבוד ה' בדרך החדשה של 

מפורש יוצא מהפסוקים והמדרש הנ"ל,  וזה  
ומהנדר שנדר בעת צרתו, שמכאן נלמד דבר זה, 

"אמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום )יז:( כבברכות  יב
בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם כולו נזונין 

מערב  בקב חרוביןבשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו 
 שבת לערב שבת".

תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין זה לשון הגמרא:  יג
 .בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא

שחשש יעקב ברוב ענוותנותו, אם יוכל להעלות את  יד
עניני הגשמיות שיעסוק בהם בבית לבן, ולכוון בהם 
 לשם שמים, או שח"ו יגרם לו ירידה על ידי הגשמיות.
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)פרשה ע, ד, מובא בתוספות חולין ב, בבראשית רבה כ

 .טוב(

ַרִני שנדר ]יעקב[ וזה    מָׁ ְּ ש  ִדי ו  ֶיה ֱאלִֹקים ִעמ ָׁ "ִאם ִיהְּ
ֶרךְּ  ד ֶ "ב ַ ךְּ ֹנִכי הֹולֵּ ר אָׁ ֶ ה ֲאש  , לעבוד ה' טזהחדש – ַהז ֶ

 בזמן שעוסק בעניני עולם הזה בקרבת לבן. 

ַתן ִלי ֶלֶחם וגו'"   נָׁ יכירו שברכת  כלומר שהכל -" וְּ
ה' במעשה ידיו, ולא טובת לבן, שלא יהיה חייב 
לו ]ללבן[ תודות, ושלא יהיה מוכרח להיות כפוף 

 .יזתחתיו, כדי שיוכל לעזוב את לבן

ִבי", וזהו   ית אָׁ לֹום ֶאל ב ֵּ ָׁ ש  י בְּ ת ִ בְּ ַ ש  ה ואז  "וְּ יָׁ הָׁ "וְּ
אלִֹקים".של רחמים,  – השם" שלכאורה  "ִלי לֵּ

לא יהיה לו ח"ו  -כן קשה, שאם ח"ו לא יהיה 
 . יחלאלקים, זה דבר שאין הדעת סובלתו

                                                           
"אם יהיה אלקים והיינו שכל נדרו של יעקב שנדר  טו

היה לרוב חששו שמא לא יוכל עמדי ושמרני וגו'", 
כשל שם, כדאיתא לעבוד את השי"ת בבית לבן, וי

א, ִאם בבראשית רבה שם,  נָּ ל ִעְניָּ כָּ ה  ב ְ ְתִרין לָּ ָּ ן פ  נָּ "ַרב ָּ
ְך,  ֹנִכי הֹולֵׂ ר אָּ ֶ ה ֲאש  ֶרְך ַהז ֶ ד ֶ י ב ַ ַרנ ִ מָּ ְ ש  ִדי ו  ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעמ ָּ
ֹון  ש  ִמים, ִמל ָּ ת ד ָּ ִפיכו  ְ יֹות, ִמש   י ֲערָּ ו  ל  ִבים, ִמג ִ ֹוכָּ ֲעבֹוַדת כ  מֵׂ

ע". רָּ  הָּ
י השי"ת בדרך החדשה שאני הולך עתה, שיעזור ל טז

שעד עתה הייתי עוסק רק ברוחניות, בעסק התורה עם 
אבי יצחק ועם שם ועבר, ועתה מוטלת עליי עבודה 
חדשה לעשות מעניני הגשמיות רוחניות, ונדר יעקב 

 נדר, כדי שיעזור לו השי"ת גם בדרך זו החדשה.
שכשיראו הכל שהשי"ת הוא שנתן לי הברכה ולא  יז
בן, לא אצטרך להכיר טובה ללבן, ואוכל ללכת ממנו ל

 אל בית אבי.
והיינו שהפסוק אינו מובן, וכי כוונת יעקב היה לומר,  יח

שרק אם אשוב בשלום אל בית אבי, אז יהיה ה' לי 
 לאלוקים, ואם לאו לאו, הס מלהזכיר.

על כרחך היה מתיירא ]יעקב[ שלא יהיה  אלא  
בפרט  – "כל הדר בחוץ לארץמשועבד ללבן, ו

 . יט)כבכתובות קי, ב( ה"-כמי שאין לו אלו –אצל לבן 

ישוב לבית אביו ולארץ הקודש, אז  ואם  
כשיקויים כל ההבטחה שהבטיחו ה' בחלום, 

, שעליו מורה הרחמיםכפירוש רש"י שם. אז מדת 
"צדיקים יצר , שהדיןשם הרחמים, יהיה לו למדת 

)ברכות סא, שופטם"  -והטובה שמקבלים  - טוב

 .כא(

ה' שיעקב בחיר שבאבות יהיה מוכרח  ורצה  
על זווגו  -לחזור אחר זיווגו, עת לעשות לה' להפר 

. לנוד למרחקים, לחוץ לארץ כאאת לימוד התורה -
ללבן, לעבוד קשה אצלו ולהוציא יקר מזולל,  -

לתקן שם ניצוצות קדושים, לעמוד בנסיון ולא 

שאם ישאר בבית לבן מחמת שיצטרך להכיר ללבן  יט
שיך להיות בחוץ לארץ, טובה על הטוב שנתן לו, וימ

אזי יהיה דומה כמי שאין לו אלוק, וביחוד כשיהיה 
 בבית לבן.

אולם כשיזכה להבטחה שהבטיחו השי"ת לשוב אל   כ
 "והיה ה' לי לאלקים"בית אבותיו לארץ ישראל, אז 

 כמי שיש לו אלוק.שמי שגר שם הוא דומה 

ועוד מדייק רבינו בפסוק, שהשפע שמקבלים הצדיקים 
ממדת הרחמים, הוא מעורר עליהם דין, האם הם 

השפע שאקבל ממדת  "והיה ה'"ראויים לשפע זה, וזהו 
יהיה לי למדת  "לי לאלקים"הרחמים בבחינת הוי"ה, 

הדין בבחינת "אלקים", אם ראוי אני לשפע זה. על דרך 
יתן לך האלקים, מהו ו)בראשית כז, כח( שכתב רש"י 

האלקים, בדין, אם ראוי לך, יתן לך, ואם לאו לא יתן 
 לך,

שמחמת שהיה צריך יעקב למצוא זיווגו, היה לו   כא
)תהלים לבטל תורה וללכת לבית לבן, על דרך הכתוב 

.קיט, קכו(  ֶתךָּ ֹורָּ רו  ת  פֵׂ ֹות לה' הֵׂ ת ַלֲעש   עֵׂ
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ללמוד ממעשיו הרעים. להצליח במעשי ידיו שלא 
"ברכת ה' על ידי  "יש מאין"כדרך הטבע, לעשות 

שלם . ואחר כך לצאת ברכוש גדול, שהיא תעשיר"
"בכל דרכיך , ולקיים ובגופו, בתורתו ובממונ

 ולחזור לבית אבותיו מחוזק ומחוסן. דעהו",

סימן לבניו לדורות הבאים, שאף שיתפזרו  וזה  
בין האומות, לא תשכח מפי זרעו, ויחזרו באחרית 
הימים אל ארץ אבותיהם, בזכות אבותינו הק'. 
וכהבטחת אבינו שבשמים, שאף שיהיו כבושים 

שברח  -ות יעקב בגולה ובגשמיות, יעמוד להם זכ
מעשיו ומלבן, ונתנסה בנסיון הגלות, ועמד בנסיון 

שהיה צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו,  –
וקידש עצמו מלמטה, והעלה כל פעולותיו 

 הארציים והפכם לשמימיים.

הנאמרים  וזה מרומז בדברי קדשו אאמו"ר זי"ע  
ראשי תיבות  "והנה סולם"לעיל, שחלם ]יעקב[ 

לעסוק בעניני עולם  "סם למות", "מוצב ארצה"
כמו  "וראשו מגיע השמימה",הזה, ובכל זאת 

 – "אם היה נדחך"על פסוק  הבעש"טשפירש 
 – "בקצה השמים" –משוקע בארציות, אבל אם 

                                                           
כאן מרמז רבינו בדברי קדשו של אביו, על חלום  כב

היינו שאת עניני הגשמיות, "סולם מוצב ארצה" יעקב, ש
 " מעלים לרוחניות. וראשו מגיע השמימה"

ומבאר רבינו שיעקב חלם את העתיד להתרחש עמו 
בבית לבן, ששם בבית לבן באה לפניו דרך חדשה 
שלא דרך בה עד כאן, לעסוק בעניני גשמיות 
 ולעשותם לרוחניות, ולכן מיד לאחר חלומו, נדר יעקב
את נדרו "אם יהיה אלקים עמדי" שבו ביקש מהשי"ת 
שאכן לא תהיה לו ירידה מהגשמיות בבית לבן, אלא 
יזכה להעלות את הגשמיות לרוחניות בבחינת "בכל 

 דרכיך דעהו".

"משם יקבצך כלומר, המחשבה הוא לשם שמים, 
 .כבוגו'"

זה יעמוד לנו לזרעו אחריו באחרית הימים, זכות ו  
קדושת יום טוב ואין לנו לדאוג מכל מיני לבן, כב

 הנ"ל.

נבוא בסי"ד לפרש לפי הנ"ל את המדרש  ועתה  
פתח, שיר למעלות אשא עיני אל  "רשב"נהנ"ל, 

ַני". דָׁ ַעב ְּ ִלמְּ ַני וְּ פָׁ ַמלְּ כלומר  ההרים וגו', ֶאל ַההֹוִרים, לְּ
אל האבות ואל רבותיי שפרנסו אותי בכבוד, 

 ולמדתי תורה מתוך הרחבה.

שאני מוכרח לנדוד למרחקים בידיים ועכשיו   
ריקניות, שאליפז בן עשיו לקח ממני הכל, ואני 

מי הכל מחדש, דרך חדש, מוכרח להתחיל בעצ
 . כג, כרבי ישמעאלדרך ארץלהנהיג מנהג 

שאין לי כלום  ואידך,תורה מה תהא עליה.  חדא,  
בידי, רק מקלי, במה אתחיל, על מה תחול הברכה 

על פי )או"ח סימן עת"ר ס"ק א(  כבטורי זהבבמעשי. 
. ואם כדעיי"ש "מה יש לנו בבית",הזוהר, על הפסוק 

ִביא מאין יבוא עזרכן " הָׁ ַלךְּ לְּ הָׁ ֶ ה ש  עָׁ ָׁ ש  י, ֱאִליֶעֶזר ב ְּ
יה   ִתיב ב ֵּ ה ַמה כ ְּ קָׁ ֶעֶבד  )בראשית כד, י( ֶאת ִרבְּ ח הָׁ ק ַ ַוי ִ

שמעתה יצטרך יעקב להתעסק גם בעניני גשמיות,   כג
כשיטת רבי ישמעאל שיש לעסוק גם במלאכה. 

לא ימוש  )יהושע א, ח(שנאמר לפי )ברכות לה, ב( כבגמרא 
ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, תלמוד 

דברי ר'  מנהג דרך ארץואספת דגנך, הנהג בהן לומר 
ולא כרשב"י הסובר שיש לעסוק רק בתורה,  ישמעאל,

 תורה מה תהא עליה.כי אם יעסוק במלאכה, 
ו בספר הזוהר על פסו מה יש "דמצינוזה לשון הט"ז,   כד

ליכי בבית, שאין הוא יתברך עושה נס ליתן ברכה אלא 
במה שיש כבר בעולם, ואפילו הוא דבר מועט, אז הוא 
יתברך נותן ברכה להרבות המעט, מה שאין כן בדבר 

 ריקן, אין שייך בו ברכה לעשות בריה חדשה".
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ִמיד  לֹא צָׁ ד וְּ ַמִלים וגו', ַוֲאִני לֹא ֶנֶזם ֶאחָׁ ה גְּ רָׁ ֲעש ָׁ
ד וגו'"  .כהֶאחָׁ

ִיי, ח"ו    רְּ ִרי ִמן ב ָׁ ד ִסבְּ "חזר ואמר, מה אנא מֹובֵּ
ִיי, אלא עזרי מעם ה'  רְּ ִרי ִמן ב ָׁ ד ִסבְּ א מֹובֵּ ית ֲאנָׁ לֵּ

 עושה שמים וארץ".

והארץ[ גם כן בראם ]השי"ת[ יש  ש]השמים   
 . כומאין. וזיווג ]את ה[שמים וארץ

צריכים לעבוד ה' בבחינה זו, אם עוסקים  וכן  
 "שמים"לרומם את הפעולות האלו ל "ארץ"בעניני 

 ."בכל דרכך דעהו"לשם ה', לקיים  –

כזו חשובה ביותר, ומגיעה אל על, עד  עבודה   

. כזארץ שמיםעושה מ –ד. איש כזה כסא הכבו

, ודמותו חקוק כחל וגו'-והקב"ה קראו ליעקב א

, לא יתן למוט רגליך ל, כי שם ביתוכטבכסא הכבוד

 וגו'.

יעמוד לנו שנזכה במהרה בימינו לקיבוץ  וזכותו  

ישראל מכל ארצות פזוריהם לארץ הקודש,  נדחי

 בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

 

  

                                                           
שאם אתחיל  א.ומעתה חשש יעקב לשני דברים,   כה

 ב.במלאכת העולם הזה, תורה מה תהיה עליה. לעסוק 
וכן חשש שכיוון שאין בידו מאומה, כיצד יוכל 
להצליח מעתה, הרי צריך שיהיה משהוא, אפילו דבר 
מועט כדי שתוכל הברכה לחול, ואילו הוא אין בידו 

 מאומה.
, שאמר יעקב המדרשומעתה מבאר רבינו את דברי  כו

"עזרי מעם הרי כי אין לי לחשוש שני חששות אלו, ש
עלי ללמוד מבריאת שמים וארץ  ה' עושה שמים וארץ",

שכשם שברא השי"ת את השמים  א.שני דברים, 
והארץ יש מאין, גם לי יוכל השי"ת לתת שפע יש מאין, 

שכשם שזיווג  ב.על אף שאין עתה בידי מאומה. 
הגשמית גם  -הרוחניים, והארץ  -השי"ת את השמים 

מלעסוק בעניני גשמיות, כי  יחד, כן אין לי לחשוש
בוודאי יעזרני השי"ת לזווג הגשמיות והרוחניות גם 

 יחד, ולהעלות את הגשמיות אל הרוחניות.

האדם המעלה את הגשמיות לרוחניות, את הארץ   כז
לשמים, זה עבודה נעלית עד למאוד, כי הוא מעלה את 

 הארץ עד לשמי מעל, עד לכסא הכבוד.
קראו ליעקב ויקרא לו אל, הקב"ה )מגילה יח.( כמאמרם   כח
 ל.-א
חקוק שדיוקנו של יעקב )חולין צא:( כדאיתא בגמרא   כט

 הכבוד, בכסא
כאן מבאר רבינו, שכיוון שזו היתה עבודתו של יעקב   ל

אבינו ע"ה להעלות את עניני הגשמיות לרוחניות, 
קב ולהעלות את הארציות עד לשמי מעל, על כן זכה יע

להגיע למדריגה נעלית שדמותו חקוקה בכסא הכבוד, 
ל, כי שם מקומו ושם ביתו במקום -וקראו השי"ת א

הכי גבוה בגבהי מרומים, מחמת שהעלה הארציות 
 לשמי מעל, שעבודה זו עולה ומגיעה עד כסא הכבוד.
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 , מה יעשהשכח לומר פסוקי 'ויכולו' בקידוש

 מ״ד למטמו״נים תשכ״ח גמזו ת״ו

 שאלה.

טעיתי באחרון של  ,זה לשון השואל  
 ורא פרי הגפן',ב'פסח בקידוש וברכתי 
והתחלתי  ',כולו'ויוהזכירו אותי לומר 

 .וגמרתי ברכת הקידוש 'יששיום ה'לומר 
נחשב הפסק בין  'לווויכ'ונסתפקתי אם 

 ם כןאו חשוב ג ה,לשתי י הגפןברכת פר
 השלא יהי ל כל פניםע ,צורך קידוש

 .הפסק

לא  ,אהובי אבא בזה תשובה יורנו  
אבל לא מצאתי  ,עיינתי הרבה בענין

 מענין זה כלום לעת עתה.

 תשובה. 

לא ה ,לבני היקר, שממה וששון ויקר  
ר תהאברך כמשמעו ומדרשו, מוכ הוא

                                                           

טול ברוך טול  ,אמר רבשם: " הגמראלשון זה  1
הבא מלח הבא לפתן צריך  ,ברוך אינו צריך לברך

הביאו מלח הביאו לפתן  לוור' יוחנן אמר אפי .לברך
גביל לתורי גביל לתורי צריך  .לברך ין צריךנמי א
אינו  ורב ששת אמר אפילו גביל לתורי נמי ,לברך

אסור לאדם  ,דאמר רב יהודה אמר רב .צריך לברך
, דברים יא) מרשיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו שנא

ואכלת 'והדר  ',ונתתי עשב בשדך לבהמתך' (טו
 '".ושבעת

ב החריף בכתר ההוראה על ראשו, הר
 , יראך ספיר ויהלום, נופר בלוםאוצ ובקי,

 נברגרמו״ה נתן דוד רוז ,ו׳כואלקים צדיק 
 רב םשלו ,שיחיו ל בני ביתו״א ולכטשלי

 וכל טוב.

הנני רושם לך בקיצור  ,ךתשאל בנדון  
א וכי אינני מופנה כעת לב ת דעתי,חוו

אני מקווה  ',אם יעזרנו ה -ואי״ה  ,בארוכה
 .וןבנדלברר בירור יותר רחב 

לענ״ד שבדיעבד לא ראה נ ,לווויכ בענין 
 ל ידי זהשיהא חיוב ע ל כך,הוי הפסק כ

ואין זה יותר  ורא פרי הגפן'.ב'לחזור ולברך 
 ,(א ,מ) 1בברכות 'טול ברוך'גרוע מ

  .עיי״ש (״ה הבא מלחדשם ) 2פותובתוס

הבא מלח כו' צריך לברך. ": התוספותלשון זה  2
 )דף לו.(בפ''ג דמנחות  נןדהוי היסח הדעת והכי אמרי

וכן הלכה אם  ,סח בין תפילין לתפילין צריך לברך
סח בין ברכת המוציא לאכילה ובין ברכת קידוש 

 אי לאו מילתא דשייכא ,לשתיה צריך לחזור ולברך
וכן בשחיטה צריך לחזור  .לסעודה כמו טול ברוך

כמו העוד יותר  ,אי לאו ממילתא דשחיטה ,ולברך
או שיאמר אחוז היטב  ,בהמות ותרנגולים לשחוט

אין זו  ,שלא ישמט לך שלא תפסל השחיטה
 .הפסקה

 אברה+ם פסקי
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 ז"ובטו ,(ו ףאו״ח קסז סעי) 1לחן ערוךובשו  
דאין איסור בטעימה לפני שיתן  ,(שם סק״ז)

גביל 'לא הוי  ף על פי כןוא ,לבהמתו
הפסק בדיעבד בין המוציא  'לתורי

 .לטעימה

שייכות 'לו וויכ'כאן יש לאמירת  וגם  
 הבדיעבד לא יהי ל הפחותלקידוש, שלכ

 (, בשבת קיט) ראבגממקורו  .הפסק
ה להקב״ה במעש ףדהאומרו הוי כשות

ד״ה  .בפסחים קו) 3פותדהתוסואף  .2בראשית

 ,לו לא מצינו על הכוסוכתבו דויכ (זכרהו
ולא נתקן על הכוס  ,לה וכו׳יאלא בתפ

  .ני ביתואלא להוציא בניו וב

 (יס״ רעא מןסי) 4רח חייםבאומובא  אבל  
 ליה רבהובא (שם ס״ק כא) 5ן אברהםובמג

בשם  (רעא ס״ק יטסימן ו ,רסח סקי׳׳ב מןסי)

                                                           

לחן לא מלח וואנו אין אנו רגילים להביא על הש
הא משום דפת שלנו חשוב והרי הוא כי  ,ולא לפתן

מיהו רבי מנחם  '.לית דין צריך בשש'דאמר בסמוך 
 ,לחןוד להביא מלח על השוהיה מדקדק מא

כדאיתא במדרש כשישראל יושבין על השלחן 
וממתינין זה את זה עד שיטלו ידיהם והן בלא 

וברית מלח מגין  ,השטן מקטרג עליהם ,מצות
 ."עליהם

יאכל מיד ולא ישיח בין  :השולחן ערוךזה לשון  1
לא ואם שח צריך לחזור ולברך א, ברכה לאכילה

היתה השיחה בדברים מענין דברים  אם כן
כגון שבירך על הפת וקודם שאכל  ,שמברכין עליו

תנו  ,תנו לפלוני לאכול ,אמר הביאו מלח או ליפתן
 לברך. ין צריךא ,מאכל לבהמה וכיוצא באלו

כל המתפלל בערב שבת ואומר  הגמרא:לשון  2
מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף  ,ויכולו

 .להקב"ה במעשה בראשית

בתפילה,  ' פעמים.ג 'לווויכ'לומר  ,המדרש
שנה במיין עו .ל הכוסעלאחר התפילה, ו

 .(רעא ס״ק מה מןסי) 6ברורה

ל לכ ,לקידוש 'לווויכ'יש שייכות ל כן םוא 
אמרו בין  םא ,ן שבדיעבדנילע הפחות

 ,לברכת הקידוש י הגפןפרורא ברכת ב
דלא  .שלא יהא חיוב לחזור ולברך על היין

דהוי  ,כנ״ל 'גביל לתורי'הוי הפסק כמו 
 .מענינא

בד״ה ס"ק ב, רעא  מןסי) יאור הלכהעיין בב 

 ,שכתב שם בא״ד (דאיתקיש זכור לשמור
 ,קצת נוכל לייעץ באופן אחר םואול"

 ,בלבדויכולו  עמו רק פרשת דתאמר
 רייתאדאו קידוש ידי בזה דיוצאת ומסתבר

 .עיי״ש ",וכו׳

זוכרהו על היין. דזכירה כתיב " התוספות:זה לשון  3
, נזכירה דודיך )הושע יד(על היין, זכרו כיין לבנון 

לא  והאי זכירה היינו קידוש, דויכולו)שיר א(. מיין 
)דף מצינו על הכוס אלא בתפלה. כדאמר בשבת 

ולא ניתקן על הכוס, אלא להוציא בניו ובני  קיט(
 .ביתו"

ואומר ויכולו מעומד, ואחר " השולחן ערוך:לשון  4
 ".כך אומר בורא פרי הגפן, ואחר כך קידוש

ואומר ויכולו: ואם שכח " המגן אברהם:לשון  5
)מטה משה . "הכוסלאומרו, אומרו תוך הסעודה על 

 סימן תכט(

ואומר ויכלו מעומד, " המשנה ברורה:זה לשון  6
שהוא עדות על בריאת שמים וארץ, חוזר ואמרו 

וברוקח הביא )טור(. כדי להוציא בניו ובני ביתו 
שלש פעמים, אחד  בשם מדרש דצריך לומר ויכולו

בתפלה ואחד לאחר התפלה ואחד על הכוס. וכתבו 
האחרונים דאם שכח לומר ויכולו בשעת קידוש 

 אומרו באמצע סעודה על הכוס.
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יוצאים באמירת  םדא ,תברסמכן  ואם  
 'זכור את יום השבת לקדשו'מצות  'לווויכ'

דלא הוי הפסק ]אז מסתבר[  ייתא,מדאור
שלא יהא חייב  ,בדיעבד ל כל פניםע

, וספק ברכות ורא פרי הגפןלברך שוב ב
 להקל.

שמי ששכח  ,״דנלעראה לכתחלה נ אבל  
יגמור כך הקידוש  ',לווויכ'לומר בקידוש 

ויאמר  ,ויטעום מהיין, ויתקן הכוס מפגמו

 פותכבתוס ני ביתו.להוציא ב 'לווויכ'עליו 
 ליה רבהוא ן אברהםמג״ל, נה פסחים

 םדא .נזכר מיד םא ,הנ״ל שנה ברורהומ
אומרו על הכוס  ר כך,לא נזכר עד אח
 מןסי) שנה ברורהבמעיין  .באמצע הסעודה

לפענ״ד הלכה ראה והנ ,(רעא ס״ק מה
 למעשה בסי״ד.

 ת עולםואהב בה רבהאביך הנאמן באה

רגרבוזנר ךרהם ברובא

 

 

 


