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 חלק רסד –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

 "הדרן עלך והדרך עלן"
 חיזוק לחזרה על המסכת שנלמדה

 

 חמישהכ היום ליווינו. ם"מהבקו שבנו עתה זה

 אנו. לצבא גיוסם אל הישיבה מתלמידי עשר

 על אחריות יותר ונוטלים בתפילה אותם מלווים

 לקחת - הנשארים של חובתם זוהי. המדרש בית

 פונים החבורה מבני חלק כאשר אחריות יותר

 .הצבא לעבודת

יךָ  ִלי ָהיו   ְזִמרֹות"  "ֻחק ֶּ

. מדורנו מופלא מעשה בסיפור נפתח

 רבי, לסטייפלער הגיע ישיבה בחור

 קהילות" בעל, ל"זצ קנייבסקי יעקב

שהציקה  בעיה בפניו ותינה", יעקב

 לסטייפלער סיפר בחור אותו. לו

 איננה לומד בה בישיבה שהחברה

 מעוניין הוא כן ועל, לרוחו תואמת

 לו ענה. הישיבה את לעזוב

 לחזור להקפיד עליוש הסטייפלער

. פעמים כעשר שילמד דבר כל על

 להתייעץ בא הוא. נבוך יצא הבחור

 בתשובה נענה אך, הדור גדול עם

 הלך. לעניין נוגעת אינה שלכאורה

 חיים רבי, הסטייפלער של לבנו הבחור

 מנת על, ושנותיו ימיו יאריך' ה, קנייבסקי

 חיים רבי לו השיב. אביו דברי את לו שיסביר

 החברה אינה יתעיקרבעייתך ה: קנייבסקי

 ומאחר, בלימוד סיפוק לך שאין אלא, בישיבה

שונות  שאלות מתחילות בלימוד סיפוק לך שאין

 כעשר לימודך על תחזור אם. אותך להטריד

 שוםממילא ו מהלימוד סיפוק לך יהיה פעמים

 חיים רבי הוסיף. לך יפריע לאאחר  דבר

", בזה והתועלת: "דבריו את וחתם קנייבסקי

 ". ומנוסה בדוק, "פעמים עשר בחזרההיינו 

 בישיבה למדנו ארוכה תקופה במשך', ה ברוך

 ממסכת יסודי פרק שהוא", הבונה" פרק את

 בו הטמונים הלמדניים היסודות מצד הן, "שבת"

 מלאכות בענייני היסודיים המושגים מצד והן

 המלאכותגדרי : כגון. ]בו המתבררים שבת

 ליה דניחא רישא פסיק, מתכוון אינו, עצמן

, לגופה צריכה שאינה מלאכה, ליה ניחא ודלא

: מרכזיות מלאכות במספר בו עסקנו.[ מתעסק

 מלאכות. וכותב בפטיש מכה, בונה

, רבות לשאלות נוגעות אלו

 . למעשה ולהלכה מדנותלב

 "בכיסיה דמנח כמאן"

 יש כי פעמים מספר כבר הסברנו

: חלקים שני תורה לימוד למצוות

ָּבוָ ְָוָהִגיתָָ" של המצווה הוא האחד

ָמם , הלימוד עצם של, 1"ָוַלְיָלהָיו 

 ידיעת של עשהה מצוותהוא  השניו

 הניצבת השאלה. אם כן, 2התורה

 לאחר כיצד :היא כעת לפנינו

 נזכה החודשים מרובת השקעתנו

, זה פרק כאשר הזמן את לסיים

 יהיה, באיכות ורב בכמות הקצר

 ?ונבכיס מונח כאילו, 3"בכיסיהָדמנחָכמאן"

 ביקר כאשר, 4א"שליט כהן יהושע הרב הסביר

 אלו" בפרק הגמרא פי על זה מונח את, בישיבה

ָעשויָאדם": לארנק ביחס האומרת ,5"מציאות

 על לחזור יש כך, "ושעהָשעהָבכלָבכיסוָלמשמש

                                                      
 יהושע פרק א, פסוק ח 1
הרב, פרק ב, סעיף -עי' הלכות תלמוד תורה מתוך שולחן ערוך 2

. ע"ע לבנינה של תורה ב; פרק ד, סעיף ו-ד; פרק ג, סעיפים א
 שיחה רסב

 ליה ודמי, זימנין ארבעין מיניה תנא: "ב עמוד, ז דף מגילה' עי 3
 ".בכיסיה דמנח כמאן

 לימודמחבר ספר כרם יהושע על דרך ה 4
 דף כא, עמוד ב 5

 

 רואים אנו

 שכל בחוש

, שמח הנבחן

 שהוא מפני

 הוא כי נוכח

 את יודע

 הדברים

 



 לבניינה של תורה
 

 ב

 אם עת בכל בודק שאדם כפי עת בכל הלימוד

 ?כיצד זוכים לכך. 6בכיסו עודנו ארנקו

ָמפיָלמדָמשה?ָמשנהָסדרָכיצד" :7אהגמר אומרת

ָ"הגבורה  את רבינו משה את לימד ה"הקב,

ָפירקוָמשהָלוָושנהָאהרןָנכנס"ָ.התורה ָנסתלק.

ָמשהָלהןָושנהָבניוָנכנסו.ָמשהָלשמאלָוישבָאהרן

ָואיתמרָמשהָלימיןָישבָאלעזר,ָבניוָנסתלקו,ָפירקן

ָאהרןָלשמאל ָאומרָיהודהָרבי. ָלימיןָאהרןָלעולם:

ָחוזרָמשה ,ָפירקןָמשהָלהןָושנהָזקניםָנכנסו.

.ָפירקןָמשהָלהןָושנהָהעםָכלָנכנסו,ָזקניםָנסתלקו

ָארבעהָאהרןָבידָנמצאו ָשלשהָבניוָביד, ָוביד,

ָשניםָהזקנים ָאחדָהעםָכלָוביד, ,ָמשהָנסתלק.

ָפירקוָאהרןָלהןָושנה ָבניוָלהןָשנוָאהרןָנסתלק.

ָפירקן ָבניוָנסתלקו. ָפירקןָזקניםָלהןָשנו, ָנמצא.

ָ"ארבעהָהכלָביד אם כן, בסופו של דבר כל .

אחד שמע את השיעור שניתן מפי הגבורה ארבע 

 פעמים. 

ָאדםָחייב:ָאליעזרָרביָאמרָמכאן"ָמסיימת הגמרא:

ָפעמיםָארבעהָלתלמידוָלשנות ָוחומרָוקל. ָומה,

ָמשהָמפיָשלמדָאהרן ,ָכךָ-ָהגבורהָמפיָומשה,

רובנו  ."וכמהָכמהָאחתָעלָ-ָהדיוטָמפיָהדיוט

היינו מסבירים את הגמרא שכוונתה שיש לחזור 

 ו אינוזה ולם,אעל הלימוד כארבע פעמים. 

 פלעריהסטי לדברי אזדקק שוב זו. בגמרא הפשט

 8הסטייפלער כותב ברבות מאגרותיו. מבואריםה

של ד' פעמים כלל אינה לשם  זוחזרה  כי 

ָהבנתוָתפיסתָלמעןמטרתה היא רק ", זרהח

ָפעמיםָ'דהלימודָָעדילבכיָ"זו לשונו:  .9"הסוגייה

למד את  לא אדם אם ,"ופיאקמָהיאָהבנתו

 "ופיאקמרק " היא ותהבנ פעמים ארבע המילים

הבנתו אינה  ",מאירהָובלתי" ,ושטחית תיחיצונ -

ָסימןָרואיםָואינםָבזהָהמזלזליםָורבים"מאירה, 

  .10"בלימודםָהכבר

                                                      
ם "המהר עי' כרם יהושע עמוד לו בשם הגר"א; ע"ע חידושי 6

 אעמוד נ, דף שי"ף כתובות 
 עירובין דף נד, עמוד ב 7
 קריינא דאגרתא חלק א, אגרת ד 8
עי' בספר תולדות יעקב עמוד רמז כיצד יישם זאת הסטייפלער  9

 למעשה
 ע"ע בספרו חיי עולם חלק ב, פרק יא 10

 הללו ניתן לומר כי  הסיפוריםשני  את נחבר אם

ראשית, עצם  :התורה בלימוד עניינים שני נםיש

 יתיישבבאופן שהלימוד יהיה איכותי ו לימודה

 כדי, הנלמד את שנבין כדיללמוד היטב  .בנפש

 הסיק מסקנות.ול יועל לדברבו,  לעסוק שנוכל

 .פעמים ארבע הדברים את תנו  לש  לשם כך יש 

נו את תלמודנו  לא עוד כל  פעמים ארבעִשינ ַָ

 לימוד, "מקופיא לימודהלימוד עודנו נחשב כ"

 פעמים ארבעכ למד שאדם אחרל .בלבד חיצוני

 .החזרה דין מתחיל לימוד לשם

 "בחזרה הוא ההצלחה עיקר"

 בנוגע  לתלמיד פלעריהסטיבאגרת אחרת השיב 

ָילמודָהראשוןָדרסב" :11בישיבה לימוד סדריל

ָשניָדרסובָ,בישיבהָשלומדיןָגמראָאותהָבעיון

 בדיוק כך ."בקיאותָעלָעצמהָגמראָאותהָילמוד

 יםפונש הרבה ישאכן,  .בישיבה אנו נוהגים

 אתאך , ותענית חגיגה ,מגילה ללמוד מסכתות

 סדר .הסדרים ביןו מן הצד לעשות ראוי אתז

 לומדים כאשר .המסכת לע החזרה סדר הוא ערב

", לדוגמא, סדר הערב מיועד שבת" מסכת

  .בבקיאות זומסכת  על לחזרה

 כותב דברים הנוגעיםו הסטייפלער משיךמ

, כפי שאנו סיימנו "שיגמורָפרקָכל" :לעניינינו

ָכלהָועדָמהחלָשובָועליָיחזור"ָ",פרק "הבונה

ָכלהָועדָמהחלָשובָעליהָיחזורָהגמראָוכשיגמור

 אין חזרה ללאָ".בחזרהָהואָההצלחהָעיקרָוכל

 איןאף  רהזהחללא  – וכאמור, בלימוד הצלחה

 מתחילות אז וא .סיפוק אין, בלימוד שמחה

דברים שונים מתחילים להטריד  ,לצוף הבעיות

 ו,לימודהשמחה ב אדםשחסרה ל יולהציק, מפנ

 . בישיבה עניינו עיקר ו הלואשזה

ָמתפתחָהחזרהָבויירָילָידועממשיך הסטייפלער: "

ָאין מדובר על חזרה בה האדם הריהוָ".שרוןיהכ

 ,לשנן לדעת כדירק  לימודו על שבה כתוכי

 .חוזרה של נוכשרו את בונהה חזרה על אלא

 הואאשר שכ יודע מאיתנו ואחד אחד כל הלוא

בסוגיה  התוספות או הגמראדברי  את פוגש שוב

לפתע מתבהר לו עוד פרט והבנתו  כלשהי

                                                      
 קריינא דאגרתא חלק א, אגרת כד. עיי"ש עוד אגרת מד 11



 "עלן והדרך עלך הדרן"
 

 ג 

 כבעלבלמדנות  בדורנו גדול לנו מי מתחדדת.

 זו במציאותו זה בדור חי", שיעקב קהילות"ה

 .תורהבאופן לימוד ה ברורה הדרכה נוכומדרי

 "הלימוד פרי עיקר"

 יותחל זוכים שאנונעוצה בכך  הבעיהנראה ש

כל כך, והתרגלנו לכך  גדולה ברכה שבו בדור

 רואים אנובדרך כלל,  רב. מידע ואלינ זורםש

 אותו רואים, לשון הסטייפלערכ, "ופיאקמ" אותו

 לקרוא להספיק זמןלנו  אין , שהלואבמהירות

 את כל שטף המלל המגיע אל כל אחד מאיתנו

אינו  תורהאולם, קניין  יו.על הטובה' ה כיד

. על מנת עיתוןקריאת  של שטחיותנעשה ב

 בגמרא נמצאה' ה דבר את, תורהלקנות את ה

יש  ,ז"טוב ך"שב ב"שלחן ערוך" או בהלכה או

 - פעם ועוד פעם עודצורך בפגישה עימו 

 לשם פעמים ועשר לימודשל  פעמים ארבע

  .חזרה

זו בלבד  לא אינו נוהג כך, אדם אם אמנם,

 יותר הרבההדבר  -  סיפוק לו שאין שח שהוא

הדבר מביא לכך  – עמוק יותר והרבה פשוט

 יםמעורבבנותרים  למדשגם הפרטים שכבר 

פרטים רבים נראה כאילו אינם מקושרים , אצלו

ומושגים הוא זוכר חלקי דברים  .הדק היטב.

, גדול אחד ערפלרק  ובזיכרונ לו יש מעורפלים.

 .ערפללהרגיש כהולך ב אוהב לא אחד ואף

 בשטחיותרק  הדברים את מביניםאשר כ

רק קטעים מפה ומשם איננו  ויודעים מלמעלה

 שמחים כאשר תורה לומדים אנושמחים בכך. 

דברי  את היטב ויודעים חוזריםונהנים. כאשר 

12ָ!משמעותי כך כל זה. שמחה נהיש התוספות

' ר לאחיו קוק אי"ההר כתב החזרה משמעות על

ולחזורָיפהָעלָלימודך,ָכיָזהוָעיקרָפריָ": 13שמואל

ָהלימוד הוא כאשר , "הלימוד פריהמובן של "".

 אין אם בעץ לנו יש תועלתאיזו , עץ יש לנו

  לתועלת נברא עץשה ודאי? לאכול פירות לנו

 פירות לנו ניבי עץה אם ולםא, בעולםכלשהי 

                                                      
 שש להיות התורה לימוד מצות עיקרעי' הקדמת אגלי טל: " 12

 ומאחר ,בדמו נבלעין תורה דברי ואז בלימודו ומתענג ושמח
 ".הרלתו דבוק נעשה הוא תורה מדברי שנהנה

אגרות הראי"ה חלק א, אגרת ט. הובאה גם ב"לחיזוק דברי  13
 אורות התורה, אות א תורה" בסוף

 ומן טובםמ הונהנ פירותיונאכל מ, בו שמחנ אנו

 אומרכך,  .עליהם לברך שאפשר והריח הטעם

 כך !"הלימוד פרי עיקר" היא החזרה ,זצ"ל הרב

 הלימוד את המחדדת, חזרה של פירות קוצרים

 . שאמרנו פיכ ,יותר בהירה הבנה וגורמת

מאדָ": 14אחרת באגרתהיא זעקתו לאחיו  הידוע

ָפעמיםָ ָשלש ָרק ָחוזר ָשהנך ָשראיתי ָממה נבהלתי

עלָתלמודך.ָדעָלךָאחיָיקירי,ָכיָהנניָיודעָועדָעלָ

ָהנ ָאייפי ָכי ָג'ָ-סיון ָשל ָבחזרה ָלזכות ָכלל אפשר

ָעצמךָ ָלהרגיל ָיקירי ָאחי ָמאד ָואבקשך פעמים,

ָ ָהפחותלחוור ָקודםָָלכל ָפרק ָכל ָפעמים עשר

ָבלימודָ ָכלל ָתועלת ָאין ָכי ָאחר. ָפרק שתתחיל

ָהלימודָשנשכח ָאחר מפליא הדבר כי גם ָ".מיד

הרב זצ"ל וגם הסטייפלער נקטו את אותם 

המספרים, הלוא בטוחני שהסטייפלער לא למד 

  אגרות הראי"ה!

ל" ָ יָחִתי ִהיא ַהי ֹום כ   "ש ִ

? פעמים עשר על האדם לעשות לאחר שחזר מה

ָמאהָ" :15הגמרא אומרת ָפרקו ָשונה ָדומה ואינו

ָ ָמאה ָפרקו מבאר זאת הרב  ".ואחדפעמיםָלשונה

צבי יהודה בפרק הראשון של ספרו "אור 

 נפלא הסברב "תורה לאהבת" לנתיבתי", הנקרא

 ללימוד ותשייכ החזרות עשרו ארבע .מאד

 אולם הלימוד שמעבר לכך תה.התורה ולידיע

 מצוות של הלימוד תועלת לשםהוא אינו 

ָ-הנפשיָשוריוהקָהיתרהָבהיהח" מצד אלא, התורה

 ילדפי שכ ,"דבריהָולכלָלהית-האָלתורהָהפנימי

אין ספור  אוהב שהוא סיפור לשמוע יכול

כי חזרה בת מאה פעמים  ה"הרצי אומר פעמים.

 16ן"זמני ןארבעי מיניה תנא" בין הממוצעהינה 

ני", זהו סמל הלימודי זימ מאה ארבע ליה תנא"ל

אך הפעם המאה ואחת  לשם ההבנה והזיכרון.

שוקע  אדםאשר בשלּה ה, התורה אהבתנובעת מ

 . 17שוב ושוב בעמקיה

 

                                                      
 שם, אגרת ו 14
 חגיגה דף ט, עמוד ב 15
 מגילה דף ז, עמוד ב 16
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 תולדות אדם פרק ט



 לבניינה של תורה
 

 ד

ַמִים לֹא" ָ  "ִהיא ַבש  

 אחרל חורף זמןסיים את ל לעלו אדם ,חלילה

 שמח ויתלב וילך בישיבה חודשים חמישה השהש

 ולמחרת ,ישיבהל היובל רועיא לאחר ומרומם

 חמישה עשיתי מה" :עצמו את אלכאשר יש

ֵתר?להגיד יודע אני מה ?חודשים ללא  " ִיוַָ

. אין קצר פרק הוא "הבונה" פרקהלוא  מענה.

מניעה אמיתית מלשוב עליו עשר פעמים, זהו 

בחשיבות  הבנהמתוך  החלטה של עניין רק

 על לחזור ,פעמים עשר הגמרא על לחזור הדבר.

 י"רש כל "לשרוק", פעמים עשר י"רש כל

 זה ".בשמים לאהדבר, " אפשרי - ותוספות

  עלינו כעת. המוטל

זֹאת" ֵחנו   ב ְ ָ ב   "ת ִ

 עדמעתה  בע"ה נחל לחזור על הנלמד בישיבה

 כלו ואיולכי  לומר מעז אני .הבא חמישי יוםל

וכל י ,המדרש ביתני ב ,מאיתנו ואחד אחד

כי הוא  ז"תשע חורף זמן בסוף לעצמו גידלה

, בגמרא שורה כל על " =הבונה" פרק על חזר

, פעמים עשר - תוספות כל על ,י"רש כל על

ו ל יש, על כך יקשה עהרר יצ. שכרינו זה והיה

 את לשיםלשם כך מפריעים רבים. לכן, יש 

 אותם נכבה, בארון בתאים או בצד פוניםאהפל

 פעם ועודנוספת  פעםאל הסוגיות  ניכנס .בכיס

. הייתי תורה של שמחה עם צאונ ,פעם ועוד

ראוי לחזור בפני מישהו,  ר החזרהאחכי ל מציע

אחר, על מהלך הסוגיה החברותא או חבר 

  !הזה הדבר גורם שמחה איזה והתוספות.

יומא  יתקיים כאן הבא חמישי ביום 'בעזרת ה

 נכתוב 'בעזרת ה .18תורה של גמרהכבוד ל טבא

 אנו .התורה ידיעת של מדרבן מבחן, מבחן

בכל אחת מהמסגרות  - נבחןכל הש בחוש רואים

מפני שהוא נוכח כי , שמח -הקיימות בישיבה 

. מבחינתו המבחן אינו הדברים את יודע ואה

 ,ועצמ בשבילאלא  אחר דבר שוםמיועד ל

  .ציוןשהלוא המבחן אינו נבדק לשם 
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". ע"ע לרבנן טבא יומא עבידנא מסכתיה דשלים מרבנן צורבא
 שולחן ערוך, יורה דעה סימן רמו, סעיף כו

 דהו יהיה קשה לכתוב מבחן, מפני-ייתכן שלמאן

שהדבר ישרה עליו אווירה של בית ספר וציונים 

 את פתח, וכדומה. לתלמיד כזה נאמר: אדרבה

 הנצרכים כולל הספרים כל את פתח, הגמרא

הלוא זה  !תשובות וכתוב שלך השיעורים מחברת

מצד היושר,  !התורה ידיעתלמען  רק למענך!

הבודק בראש הגיליון שהתשובות  לרבכתוב 

. העיקר הוא פתוחים םיספר עם כעבודה ונכתב

  !תשובה להשיב לדעת מסוגל שתהיה

ראש ישיבת ראדין, , "חיים חפץ"ה בדברי אסיים

ָמגדולָהתלמידיםָכל" :19יקן כךת א"תרצשבשנת 

ָהפחותָלכלָאוָפעמיםָשתיָלהיבחןָצריכיםָקטןָועד

  ."בזמןָאחתָפעם

 כעת עסוקים ישיבהב המסגרות כלבני  'ה רוךב

, בני העיון כינוס ,ההלכה כינוס, הכולל :בחזרה

 . א ושיעור חו"ל

, בני כל המסגרות, בני ארץ ישראל ובני אנו

 חברינו המתגייסים בשבילגם  לומדים חו"ל,

 שמחה שיגיםמ ,התורה ידיעת משיגים, חוזרים

ביום חמישי כש 'בעזרת ה .התורה אהבת משיגיםו

 ,תחנון נגיד ולא שמחה של ריקוד נרקודהבא 

 נרגיש ,התורה ידיעת שלבשל היותו יום טוב 

 ,הזמנים ביןגם במהלך . מהדבר שמחה קצת

 על לחזורו המבחן, ניתן להמשיך שאחר בשבוע

 יחזורואפילו  עד שיהיה בקי בו, "הבונה" פרק

 ארבעהעד  וחצי שלשההלוא  !פעמים מאה עליו

כאשר בסופו של דבר  זוהי כמות מזערית! דפים

 ואיזו אושר איזה ותוספות י"רש כליידע להגיד 

 ושמחים בתחתונים שמחים יהיו בכך. שמחה

 20!בעליונים
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הישיבות", שנערכה בראדין בראדין בסוף תשרי תרצ"א. 
מובאות במכתבי החפץ חיים, אות עד; מודפסות בכל כתבי חפץ 

 חיים השלם חלק ג, עמוד קסו )מהדורת תש"ן(. 
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