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עבודות תשתית
"תתביישו לכם", רשף האורח למול פקיד הקבלה העייף, 
אין פה  אין מקלחת.  אין חלון,  רהיטים,  אין  הזה  "בחדר 

כלום!"
"אדוני", משיב הפקיד בקול ֵלֶאה, "זו המעלית"...

 ***
"והיית  בפרשתנו:  מהברכות  אחת 
דקדק  למטה".  תהיה  ולא  למעלה  רק 
הלברשטאם,  ציון  בן  רבי  האדמו"ר 
ה"קדושת ציון", מבאבוב: אם תהיה 'רק 
ולהבהיר  לכפול  יש  צורך  מה  למעלה' 

ש'לא תהיה למטה'?
להבנת  דוגמה  מעניק  ציון",  ה"קדושת 
אבן  להשליך  רוצה  אדם  כאשר  העניין: 
ידו  את  משיב  שהוא  הרי  רב,  למרחק 
לאחור בתנופה, כדי שיוכל לתת תנופה 
לאבן. כך בדרך הטבע, כאשר אדם רוצה 
לצאת מהשגרה ולהתעלות, שורת הדין 
הייתה שעליו 'ללכת לאחור' מעט, ליפול 
ולהעפיל.  לעלות  שיוכל  כדי  ממדרגתו, 

ירידה לצורך עלייה. 
של  רצונו  עושים  ישראל  כאשר  אולם 

תוכל  למעלה",  רק  "והיית  לנו:  מבטיח  הקב"ה  מקום, 
להתעלות בלי לרדת קודם ממדרגתך, "ולא תהיה למטה".
רוחנית  בדרגה  מצויים  שהיינו  הלוואי  תפטירו:  לבטח 
מגדולי  אחד  הבא:  המרטיט  הסיפור  לפניכם  שכזו. 
נקלע  לעומק,  יהודית  חשיבה  שמעודד  בדורנו  המרצים 
בעת  משפחתית.  שמחה  לרגל  יורק,  לניו  ימים  לשבוע 
יישא  שהוא  מסוים  כנסת  בית  גבאי  ארגנו  שם  שהותו 

מדבריו חיזוק כללי בענייני השעה.

לאחר הדרשה הוא מקבל טלפון מרעיה מסורה: "בעלי", 
מספרת האשה, "בן לאחת המשפחות המיוחסות ביותר. 
ואינני  יודעת  אינני  במצבו,  עזה  רוחנית  ירידה  חלה 
מתעניינת מה הוא עדיין כן שומר ומה לא... אבקש מהרב 

שייצור איתו קשר וינסה לחזקו".
הכאב ניכר מכל תו בקולה, האיפוק שנדרש ממנה כאשר 
סבור  והוא  מעלליו  כל  על  יודעת  היא 
שהיא אינה יודעת מאומה, לבטח סחט 
כוחות נפש רבים כדי שלא לבייש אותו. 
המושכות  את  העבירה  היא  כעת  אבל 

לרב. 
נדלג על התחבולות הרבות שנקט הרב, 
ונספר שבערב שבת שבע ברכות, בחצות 
של  במשרדו  והאברך  הרב  ישבו  היום, 
שקט  מקום  להם  שנידב  עסקים  איש 
השיחה  במהלך  מפריעות.  עיניים  ללא 
הייתם  "אם  מר:  בבכי  פרץ  האברך 
ארץ,  בדרך  לרב  הסביר  יודעים", 
"באיזה שאול תחתית אני נמצא, הייתם 

מסתובבים והולכים. הכל אבוד!"
ובמבוכה  רגשות  בסערת  ישב  הרב 
עזה על מקומו. כפי שסיפר לימים, לא היה לו מושג מה 
אומרים. ודווקא כאשר אין רעיון, הקב"ה שם את המילים 
הנכונות. הסכיתו: "כאשר רוצים לבנות בניין", אמר הרב 
לאברך, "חופרים יסודות. ככל שהיסודות עמוקים יותר, 

כך הבניין יציב וגבוה יותר". 
יסודות  חפר  המלך  שדוד  (נג.:)  מספרת  בסוכה  הגמרא 
לבית המקדש, יסודות בעומק 15,000 אמה! התהום עלה 
השליך  המלך  ודוד  העולם,  את  להציף  ורצה  גדותיו  על 
העולם.  הצפת  את  ועצר  המים  לעומק  ה'  שם  עם  חרס 

יסודות 
המקדש כמשל

לעלות מהמקום 
הנמוך ביותר



אלא שהמים החלו לרדת והעולם היה בסכנת התייבשות. 
והמים  שבתהלים  למעלות'  'שיר  חמישה-עשר  דוד  אמר 

שבו למקומם.
[ביחידות  עמוקים?  כך  כל  ליסודות  זקוקים  היו  למה 
המידה שלנו זהו עומק של 7,500 מטרים. 7.5 קילומטר!!!].

דוד המלך ידע: כאשר רוצים לבנות יסוד 
איתן מבחינה גשמית, וקל וחומר מבחינה 
תשתית  לעבודות  מוכרחים  רוחנית, 
גבוה   = יותר  עמוק  זהה.  בגודל  יציבות 

יותר, חזק יותר.
אתה  היקר,  "ידידי  לאברך:  הרב  אמר 
נמצא למטה, התשתיות ליסודות איתנים 
הוא,  להחליט  שעליך  כל  מוכנות.  כבר 

האם אתה מוכן 'לבנות לגובה', לנצל את השפל בו אתה 
שרוי ליציקת יסודות לנסיקת-על ובניין האישיות"...

חלפו  חודשים  שלושה  מדבש.  מתוק  היה  בס"ד,  הסוף, 
האברך  היה  הקו  על  הקודש,  לארץ  טלפון  קיבל  והרב 
הנרגש שהריק ברכות על ראשו של הרב וסיפר לו שהוא 

עזב את העסקים (וק"ו את כל השאר) והוא יושב והוגה 
בתורה רוב היום!...

 ***
את  לעצור  ברצותו  המלך  דוד  בסוכה:  לגמרא  נשוב 
והשליכו למים. חרס  ה' על חרס  השיטפון, כתב את שם 
הוא דבר פחּות בחשיבותו, לעתים אדם 
למטה,  שהוא  בכך  די  לא  שאם  מרגיש 
דוד  הנשבר.  כחרס  משול  שהוא  הרי 
החרס  על  תכתוב  אותו:  מחזק  המלך 
לך  שניתנה  בזכות  תתבונן  ה',  שם  את 
לעבוד את ה', תברח מהשיטפון ותעצור 

אותו.
ניתן  ירדנו,  בו  עומק  סנטימטר  כל  על 
על  תסתכל  אל  ובתורה,  במידות  לתפארת  בניין  להקים 
המעלית.  זו   - הנעדרים  החלונות  החסרים,  הרהיטים 
זו  הדין,  ימי  לפני  רגע  כעת,  על.  אל  לזנק  שלך  המקפצה 

ההזדמנות לקחת תנופה בלי למשוך את עצמך לאחור. 
והיית רק למעלה.  

"וענית ואמרת" (כו, ה)

"וענית, לשון הרמת קול" (רש"י). 

במצות  העניין  מה  תוהה:  מלובלין,  שפירא  מאיר  הג"ר 
מיוחדת  הדגשה  שיש  כולן,  המצוות  משאר  יותר  ביכורים, 

שהאמירה תהיה בקול רם.

דרגות  ד'  של  בחינה  הייתה  שבקרבנות  לבאר  מקדים  הוא 
את  מביא  הוא  כדוגמה  ומדבר.  חי  צומח,  דומם,  בבריאה: 
היו  והכפות  הקערות  הכסף,  מזרקי  הנשיאים:  קרבנות 
היו  עצמן  הבהמות  ל'צומח',  שייכת  הייתה  המנחה  'דומם', 
מהכתוב  מדייק  [הוא  'מדבר'.  בבחינת  היו  והנשיאים  'חי' 
הקריב",  השני  "ביום  הראשון",  ביום  המקריב  "ויהי 
חלק  והם  הקרבן  עם  יחד  עצמם  את  הקריבו  שהנשיאים 

ה'מדבר' של הקרבן.]

לד'  אנו  זקוקים   – שפירא  הגר"מ  אמר   – בביכורים  גם 
את  שהיוו  בסלים  הביאו  הביכורים  את  הנ"ל:  הדרגות 
ה'דומם', הביכורים היו ה'חי' במצוה, יחד עם הביכורים היו 
צריכים להביא שור וגוזלות, אלו היו ה'חי'. נותר לנו אפוא 
"וענית ואמרת – לשון  חלק ה'מדבר', לכך מדגישה התורה 

הרמת קול", יש להדגיש את חלק המדבר שיבלוט...

 

"תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה" (כח, מז)

לעיר סלאנים נקלע חייל יהודי שבעל כרחו שירת בצבא הנכרי, 
ראהו בעל "יסוד העבודה" שאור רוחני נפלא זורח מעל לראשו, 
רוחנית  להארה  זכית  שכך  עשית  מצוה  מה  ושאלו:  לו  קרא 

נפלאה שכזו.

החייל לא חשב פעמיים טרם השיב: בליל התקדש חג הסוכות 
השמירה  בעמדת  הוצב  הוא  הצבאי,  בקסרקטין  נתון  היה 
כמובן,  העמדה,  את  נכרים.  ומפקדים  חיילים  פטרלו  וסביבו 
אסור היה לו לעזוב ולו לרגע. הוא היה חסר מנוחה, שכן בלילה 

זה יש מצוה מן התורה לאכול כזית פת בסוכה.

האכילה  זמן  הוא  אז  שעד  הלילה,  חצות  לפני  שעה  רבע 
לכתחילה, התפנה השטח כליל. החייל קפץ מעמדת השמירה, 
ניתר מעל גדר המחנה, נכנס בלאט לסוכה יהודית שעם בעליה 
סיכם מראש שיוכל לשהות בה, נטל ידיים, קידש על הפת, אכל 

ובירך ושב במהירות פן יבולע לו. 

כאשר  עשית  "מה  בחייל,  העבודה"  ה"יסוד  דחק  לי",  "אמור 
שבת למחנה?" והחייל סיפר בתמימות: רקדתי כל הלילה מרוב 

אושר על שזכיתי לקיים את המצוה כתיקונה. 

להארה  שזכית  הסיבה  זו  והפטיר:  העבודה"  ה"יסוד  פני  נהרו 
רוחנית שכזו, השמחה של המצוה.  

משול 
כחרס הנשבר



ועיניים  לדעת  לב  לכם  ה'  נתן  "ולא 
לראות ואוזניים לשמוע" (כט, ג)

– להכיר  לב לדעת  ה' לכם  נתן  "ולא 
את חסדי הקב"ה ולידבק בו" (רש"י).
משה  הקשה:  יהודה",  "ילקוט  בספר 
שאינם  ישראל  את  מוכיח  רבינו 
מכירים בחסדי ה' כיאות, אלא שאם 
מהי  לדעת,  לב  להם  נתן  לא  הקב"ה 
לב  קיבלו  לא  הן  עליהם?  התביעה 

מבין משמים?!...
 ***

טרם  בגבעון,  העלה  המלך  שלמה 
ביום  עולות  אלף  המקדש,  חנוכת 
אחד. צעיר לימים היה שלמה בשבתו 
על כיסא דוד אביו, בן י"ב שנה בסך 
הקב"ה  נגלה  הלילה  באותו  הכל. 
בחלום  בנבואה  המלך  לשלמה 
מה  שאל  אלוקים  "ויאמר  הלילה: 

אתן לך", כל מה שתבקש – תקבל.
כל  את  לתאר  מקדים  המלך  שלמה 
אביו,  דוד  עם  הקב"ה  שעשה  החסד 
יושב על  הן בחייו והן שהותיר לו בן 
צעיר  נער  שהוא  מתנצל  הוא  כיסאו, 
ואיננו יודע את דרכי ההנהגה. על כן 
הוא מבקש: "ונתת לעבדך לב שומע 
לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, 
הכבד  עמך  את  לשפוט  יוכל  מי  כי 

הזה". 
של  החכמה  לבקשת  נענה  הקב"ה 
שלמה והוסיף: "יען אשר שאלת את 
הדבר הזה ולא שאלת לך ימים רבים 
ולא שאלת לך עושר ולא שאלת נפש 
לשמוע  הבין  לך  ושאלת  אויביך, 
הנה  כדבריך,  עשיתי  הנה  משפט. 
נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא 
כמוך.  יקום  לא  ואחריך  לפניך  היה 
גם   - לך  נתתי  שאלת  לא  אשר  וגם 

כמוך  היה  לא  אשר  כבוד,  גם  עושר, 
איש במלכים כל ימיך".

הלשון  כפל  על  עומד  המלבי"ם 
"יען  וסוף הפסוק הראשון:  בתחילת 
בקשת  הזה",  הדבר  את  שאלת  אשר 
לשמוע  הבין  לך  "ושאלת  החכמה, 
משפט", אשר לכאורה שניהם זהים. 

דברים  כלולים  בחכמה  מבאר:  והוא 

רבים, כל מיני חכמות, ושלמה המלך 
לא ביקש סתם חכמה אלוקית, אלא 
עם  עבור  צדק  דין  לשפוט  יכולת 

ישראל.
משפט  לשמוע  שבקשתו  זכה  לכן 
שאר  לכל  זכה  מזה  וחוץ  התקבלה, 
החכמות שבעולם, ובנוסף: גם עושר, 

גם כבוד וגם אריכות ימים.
יהודה": אכן,  נשוב לדברי ה"ליקוטי 
כך  על  הייתה  ישראל  בני  על  הטענה 
ומדוע  להבין.  לב  להם  נתן  לא  שה' 
נתנו  שלא  מה  על  בטענות  באים 

להם? 
"יהב  אותנו:  מלמדים  שחז"ל  משום 

ליודעי  ומנדעא  לחכימין  חכמתא 
בינה", הקב"ה מעניק חכמה לחכמים 
ידוע  והפירוש  בינה.  ליודעי  ודעת 
רחמים  שמבקש  למי  ומפורסם: 
ומתפלל ורוצה חכמה ודעת – הקב"ה 

מעניק לו זאת.
 ***

אתה הראת לדעת: מי שלא מתפלל, 
בוודאי שלא יקבל. ואפילו על דרגות 
ישראל:  את  משה  הוכיח  רוחניות 
מדוע לא ביקשתם זאת מהקב"ה כדי 

שתקבלו מידו הרחבה.
נעמוד  הנוראים  הימים  בתפילות 
על  למלך  הקב"ה  את  ונכתיר  כולנו 
העולם כולו. כמובן שנבקש על "ספר 
בספר  "כתבנו  וכלכלה",  פרנסה 
של  שכביאורו  אלא  טובים".  חיים 
ה"ליקוטי  של  וכהדגשתו  המלבי"ם 
מתפללים  שלא  מה  על  יהודה": 
יש   – וכשמתפללים  מקבלים,  לא 
כשלמה  העיקר,  על  הדעת  את  לתת 
שביקש חכמה רק לצורך משפט אמת 

ודין תורה.
"זכרנו לחיים... וכתבנו בספר החיים, 
שהינם  חיים  חיים",  אלוקים  למענך 

למענך.
וכשלמה המלך, כאז כן עתה, המכוון 
בבקשתו על השכינה הקדושה וכבוד 
שאר  את  גם  ממילא  מקבל  שמים, 

העניינים הנצרכים. 

"ונתת לעבדך לב 
שומע לשפוט את 

עמך, להבין בין טוב 
לרע, כי מי יוכל 
לשפוט את עמך 

הכבד הזה"

למענך אלוקים חיים
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


