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פרשת וייא תשפשב
םלופו סופיט

אבא, אברהם וצבי הגיעו לבית הכנסת והתחילו להתפלל ברכות ופסוקי דזמרה. הכל 
התנהל כשורה, בוקר שגרתי. לפתע דלת בית הכנסת נפתחה לרווחה ברעש מחריש 
אוזניים. בום גדול, ואחר”כ חריקה צורמנית, כמו משהו שנגרר ונסחב על הרצפה. כל 
צדוק   – מאשר  אחר  לא  שוב,  ניצב  ולפניהם  מהסידורים,  עיניהם  הרימו  המתפללים 

ה”צדיק”, גורר אחריו לאורך בית הכנסת - סולם ענק ועתיק.

בהתעלמות מוחלטת מכל הנוכחים המביטים בו, השעין צדוק את הסולם הרעוע על 
התחיל  הסולם  לרום  בהגיעו  הסולם.  לראש  במהירות  טיפס  בידיו  וכשהסידור  הקיר 

צדוק להתפלל תפילת שחרית כאילו היה זה הדבר הרגיל ביותר לעשות.

בסיום התפילה, ניגש הרב לייטר, רב בית הכנסת, לכיוון הסולם והביט למעלה, לכיוונו 
של צדוק.

“בוקר טוב, צדוק,” התחיל הרב בזהירות. “מה שלומך היום?”

“אה, הרב לייטר, הכל ברוך השם מצוין!” ענה צדוק בחדווה ממעלה הסולם. “ובעצם, 
מגיע לי מזל טוב, מכיוון שהיום הפכתי להיות צדיק גמור!”

“יפה מאד!” ענה הרב. “צדיק גמור?! מי היה מאמין. ואני מאמין שאתה תולה את זה 
גם בסיבת הסולם הגדול שהבאת איתך לבית הכנסת. זה שיצר כעת שריטה על הקיר 

אותו רק עכשיו סיידנו, הלא כן?”

“אוי ואבוי! אני מתנצל!” ענה צדוק. “אתם יכולים לקחת את הסולם שלי מאוחר יותר 
בכדי לתקן את הנזק.”

הרב לייטר עצם את עיניו לרגע ונענע בראשו. לאחר שנרגע קצת הוא המשיך ואמר, 
“צדוק, התואיל בטובך לרדת מהסולם לרגע בכדי שתוכל להסביר לי מה קורה כאן? 

קצת קשה להביט כך לכיוון מעלה – כל כך הרבה זמן.”

צדוק ירד בזהירות מהסולם ועמד ליד הרב לייטר, מוכן ומזומן כולו להתחיל בהסבר. 
אחרי הכל, הרי חשוב מאד שהרב ידע את סוד קיומו של הצדיק.

צדוק ליטף את זקנו והביט ברב. “אה, הרב,” הוא התחיל, “תרשה לי לומר לך מה קורה. 
כאשר הייתי בבית המשפט והשופט דן אותי כחף מפשע לאחר שנעצרתי בעוון מכירת 
הסגולות המדומות, אני הבטחתי להיות צדיק אמיתי. ורב בית הכלא לימד אותי כיצד 
הסולם בחלומו של יעקב מלמד אותנו שאנחנו צריכים גם כן לטפס במעלה הסולם של 
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יראת שמים בכדי להיות צדיק.

"ובכן, הנה הוא! הסולם הענק ביותר אותו יכולתי למצא – אני לא מחפש קיצורי דרך 
כדי להפוך להיות צדיק. מצאתי את הסולם הגדול והישן הזה ואני גם טיפסתי עליו! 

וכעת, אני צדיק גמור!”

בדיוק אז, אברהם וצבי שהקשיבו לשיחה הזו יחד עם שאר המתפללים, הביאו לרב 
שברך  לפני  בחיוך,  הרב  אמר  ילדים!”  “תודה,  הכנסת.  שבבית  מהקפיטריה  קפה  כוס 

'שהכל'. הרב בירך, לגם ולאחר נשימה עמוקה – פנה שוב, אל צדוק ה'צדיק' והמשיך.
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“צדוק,” הוא אמר. “ראשית, כלל וכלל לא רעיון טוב להביא סולם לבית הכנסת במהלך 
התפילה. 'צדיק' לעולם לא היה מביא דבר כזה שמפריע לתפילתם של אנשים. ושנית, 
יגרום לך להיות צדיק. צורת ההפיכה לצדיק הינה עבודה עצמית.  טיפוס בסולם לא 

שיפור המידות. קיום המצוות ועבודת השם.“

לי  אמר  וולנדר  הרב  יעקב?  של  מחלומו  הסולם  עם  “מה  צדוק.  אמר  הרב!”  “אבל 
שהטיפוס בסולם הינו סוד של ההפיכה לצדיק?"

“שאלה מעולה, צדוק,” אמר הרב לייטר. “האם הינך רוצה לדעת מה הסולם בחלומו 
של יעקב מלמד אותנו? הבט על סולמך שכאן. תראה איך הוא עשוי מהרבה שלבים. 
יודע מדוע יצרו אותו בכזו צורה? מכיוון שלא ניתן לקפוץ בבת אחת אל  האם אתה 

ראש הסולם. בכדי להגיע לחלק העליון יש צורך לעלות שלב אחרי שלב.

 – ו- פוף!  יכול רק להניע את אצבעו  "ובדיוק כך זה גם בעבודת השם. אף אחד לא 
להיהפך לצדיק. יש צורך בעבודה איטית ועקבית, הן בפעולות והן במחשבה. ועל ידי 

הישגים תמידיים, כל שלב לחוד, ניתן לבסוף להשיג את הדרגה של 'צדיק'.

"תראה את אברהם וצבי שנמצאים כאן. הם מעולם לא הביאו עימם סולם אל תוך בית 
הכנסת. אולם הם מטפסים על הסולם האמיתי של יעקב אבינו. שנה שעברה אברהם 
החליט שהוא רוצה להיות “צדיק” בתפילה. והוא התחיל לטפס באיטיות על הסולם. 
הוא התחיל לכוון יותר בברכה אחת בשמונה עשרה. למשך שבוע הוא אמר את הברכה 
הזו באיטיות. במחשבה על כל מילה. בכוונה. ואז, בשבוע שאחריו הוא הוסיף ברכה 
נוספת – אותה אמר גם כן בכוונה יתירה. וכך בשבוע השלישי, הוא הוסיף את הברכה 

השלישית. וכעת, תראה איך הוא מתפלל! הוא צדיק בתפילה!

ידי טיפוס בסולם שלב אחר שלב! הוא  נהיה צדיק במצוות החסד. על  |וצבי? הוא 
התחיל בעשיית פעולה אחת של חסד פעם אחת בשבוע. וכאשר הוא התרגל לכך, הוא 
התחיל להוסיף חסד נוסף – פעמיים בשבוע. ואז, הוא טיפס לשלב הבא, וכן הלאה. היום 

כלם בבית הכנסת מכירים את 'צבי -בעל החסד!'“

הרב לייטר הביט בצדוק בחיוך גדול. “אתה לא תצטרך יותר את הסולם הרעוע הזה, 
צדוק. הסולם עליו הינך הולך לטפס על מנת להיות צדיק – ניצב ממש לפניך בכל מקום 
שהינך נמצא. כל שעליך לעשות הוא להחליט שאתה מתחיל לטפס לכיוון השם יתב', 

שלב אחרי שלב."

שבת שלום ומבורך!
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