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 החלק רס –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

 "בתורה עמלים תהיוש"
 )ב( חיזוק לחזרה על המסכת שנלמדה

 

ַֹּתי ִאם" ֻחק  כו   ב ְּ לֵּ ֵּ  " ת 

 ". ימים אלוהבונה" פרק על השבוע אנו חוזרים

 של ימיםהם ימים של עבודה יותר מאומצת, 

 . התורה ידיעת קניית

 ברכותת הפרש ,בחוקתי בפרשת תאומר התורה

ַֹּתי ִאם"ש ,1תוכחותהו ֻחק  כו   ב ְּ לֵּ ֵּ  תתברכו כי אז "ת 

י"ב החל - הברכות בכל ָנַתת ִ  וְּ

יֶכם מֵּ ם ִגש ְּ ָ ִעת   שיאוכלה ב 2"ב ְּ

י" :שבשיאים ת ִ כְּ ַ ַהל  ִהתְּ ֶכם וְּ כְּ תוֹּ  ב ְּ

ָהִייִתי א ָלֶכם וְּ וכפי  ,3"לִֹּהים-לֵּ

ו שם הראשונים והשפירש

 לאו אםאך . 4רים עליוניםדבב

, חלילה, עליכם יבואו -

 בהמשך המוזכרות הקללות

 .הפרשה

יש  ?זה תנאי ו שלפירוש מה

 :5י"רש להקדים את שאלתו של

 קיום עצם על מדובר האם

? הרי מוכח בלשון המצוות

הפסוק שלא כך הדבר, שהלוא 

הן מוזכרות בהמשך הפסוק: 

ֶאת" ַתי וְּ וֹּ רו   ִמצְּ מְּ ש ְּ יֶתם ת ִ  רמבא אלא ?"אָֹּתם ַוֲעש ִ

 עמלים תהיו"אם  הברכות לכל המפתחכי  י"רש

והעולם העולם הזה  ברכות לכל המפתח ."בתורה

 להצלחה המפתח הוא התורה עמל. זהבהוא  הבא

 לכל המפתחגם  הואכך לפיו ,התורה בלימוד

כך מלמדים . עם ישראל של הכלליות הברכות

 אותנו התורה הקדושה ורש"י. 

                                                      
 ויקרא פרק כו, פסוק ג 1
 שם, פסוק ד 2
 שם, פסוק יב 3
 עיי"ש בפירוש הרמב"ן 4
 שם, פסוק ג ד"ה אם 5

נראה גם כך  אמנם ,לתורה מאמינים אנוכמובן ש

 המפתח. ישר שכלב חושביםלו מתבונניםל

 דברים .בעמל נמצא החיים תחומי בכל להצלחה

 מחזיקים אינם עמל ידי על יםמושג שאינם

 להצלחה המפתח - קיום הם חסרי, מעמד

 המפתח ;עמלב תלוי החינוכיים בתחומים

 בהשקעה, בעמל תלוי ביתה שלום להצלחת

 המפתח ;מאומצת ובעבודה

 בצבא מובחרות ביחידות להצלחה

 להצלחה המפתח ;בעמל תלוי

 בצבא טובים מפקדים עמדתהב

 'המאמצים סרגל' .בעמל תלוי

 קרבית ביחידה המשרת חייל של

 משל יותרך רוא הוא מיוחדתו

. אחרות ביחידותהמשרת  חייל

 המאמץ יל ידע ואלהבי כדי זאת

 הגופניים יוחותוכ מיצוי

 . האדם בנוי כך .והנפשיים

 .תורהאף ללימוד ה הדין הוא

 עמלים שתהיו" .התורה עמל

 נולהצלחת המפתח הינו, "בתורה

 ומונח עומד תורה כתר. תורהב

 מוסיפה .בעמל הוא ולקנות והמפתח ,6הוא

הוא  כי לא זו בלבד שהעמלללמדנו  התורה

 שורש היא שהתורה אלא, התורה לקניית המפתח

על מנת  ותעמלו תזכו אםלפיכך ו, הטובות לכל

 כלנה מכך משכת ממילא התורה את קנותל

  .הברכות

 :יוחאי בן שמעון' ר תניעי' קהלת רבה פרשה ז: " 6
 .מלכות וכתר כהונה וכתר תורה כתר :הם כתרים שהושל
 בו זכה - מלכות כתר, ונטלו אהרן בו זכה - כהונה כתר
". ע"ע קידושין לדורות מונח הרי תורה כתר, ונטלו דוד

 דף סו, עמוד א

 

  לומדה אדם

  בה ועמל תורה

  טוב את מרגיש

   עולם הזה

 ,  הטובה עצם זו

  יזכה שהוא לא

 אחרות לטובות
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 אז כך תעשו לא אם - שני צד גםלכך  יש

כואב העלול להגיע  תהליך ,חלילה ,שתרחי

לדברים חמורים מאוד, כמפורט בפסוקים ומבואר 

 . 7על ידי רש"י

 קודם .נפשי עמל מצריכות לימודעל ה חזרות

 מצריכה שוב ללמודו לחזור ההחלטה עצם ,כל

 ללמוד הוא האדם שטבע משום . זאתנפשי עמל

מכל  רוייםיג מלאה ,נומבעול בפרט - החדש את

 לאעדיין ש דבר מה לחפש אדם ו שלטבע ,עבר

 בנוסף לכך, .שעדיין לא למד או דבר נוסף ראה

  .גדול לימוִדי עמל דורש החזרה עצם

ַהֲעֶרב"  "ָנא וְּ

 כןאש בישיבה מתלמידים ועמאוד לשמ שמחתי

רבדים נוספים  מגלים הם .בחזרה שמחים הם

. התורה מתיקות אתעל ידי כך  וקונים בסוגיה

 תובברכ יום בכל מתפללים נוא זה דבר על הרי

ַהֲעֶרב" :התורה ינו  -א   'ה, ָנא וְּ י ֶאת, לֹּהֵּ רֵּ בְּ ךָ  ד ִ ָרתְּ  תוֹּ

ִפינו    נושא בכך היא הלימוד הצלחת עצם ."ב ְּ

 אם תעַרב לנו. התורהלכך ש להביא מצליחים

 קשה ולימודה   בה רוצים נוינא ,בהער   אינה היא

 לחיות אי אפשר לא נוכל לאחוז בה שהרי, לנו

 יש יותר רצון תחושה של הכרח.ב הזמן כל

 ,בותער  ו מתיקות כאשר חשים בה תורה ללמוד

 מאשר טעים אוכל לאכול קל יותר הרבהש כפי

 זוהי. אף אם הוא מזין טעיםשאינו  אוכל לאכול

 .8התורה מתיקות זוהי, התורה ערבות

 פעם פז הזדמנותבישיבה  יש לנוש לי נדמה

 ההרגשות את להרגיש חזרהה שבוע במהלך בשנה

כך  להרגישעל אף שראוי  ללו.ה הגדולות

 חזרה במהלך מכל מקום, השנה כל במהלך

  מתאפשר הדבר יותר.

 "הבונה" פרק, שעבר בשבוע אמרנוכבר שכפי 

י אפשר ת.באיכו רבאך  בכמות קצרה פרק ינוה

 כל לדעת, וטובה ברורה ידיעהבו  לקנות הדבר

                                                      
 טו-פסוקים יד ,י ויקרא פרק כו"רש 'עי 7
 שש להיות התורה לימוד מצות עיקרעי' הקדמת אגלי טל: " 8

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

 אורח חיים, סימן מז, סעיף קטן א 9

ניתן  יהיהעד כדי כך שלא , תוספות וכל י"רש

 מסכת שלמד ",הכותל" מישיבת תלמיד 'להתקיל'

 אחד י"רש יודע אינוש כךב ,חורף בזמן שבת

 .בתוספות שורה יודע ינושא כךב זה או בפרק

כמות  יהוזהרי , עצום אושר ושזה ניחושב

 עצום אושר וזה !שלם עולם מזערית שגלום בה

 . זאת נחיה אכן אם

י" ָעָמל ָאָדם כ ִ ד לְּ ָ ל   "יו 

ב"טורי זהב" על ה"שולחן  נפלא דבר מצאתי

מסביר מדוע נטבעה הברכה  9ז"הט ערוך".

מה  "?תורה ללמוד" לא"לעסוק בדברי תורה" ו

 רפירוש המילים "לעסוק בדברי תורה"? מסבי

 תורה בדבריעל העיסוק  היא הברכה כי ז"טה

. דווקא על כך נטבעה מטבע דווקא" טורח דרךב"

 .התורה לימוד מהות עצם זהוהברכה, 

מנסח זאת  10"אבות פרקיפירושו ל"ב ם"הרמב

 אלא החכמה מן יתקיים שלא ואמרו"ביתר חריפות: 

 התענוג קריאת אבל ,ועמל בטורח שתלמוד מה

 דברי ."בה תועלת ולא קיום לה אין והמנוחה

 כאשרש אומר ם"הרמב ים.מפחיד ממשם "רמבה

 "והמנוחה התענוג קריאת" דרךב רק לומד אדם

, "רגל על רגל)אולי בימינו היו קוראים לזה "

- (מופשט רעיוןאך עיקר הכוונה כאן היא ל

 לימוד' מכנה אותה אדם שאותואף  ,זו לקריאה

מאידך  ".בה תועלת ולא קיום לה אין", 'תורה

מהלימוד הוא  קייםתמגיסא, אומר הרמב"ם, ה

 ."ובעמל בטורח שתלמד מה"

י ָעְמָדה ָחְכָמִתי ַאף": 11" אומרתקהלהכתוב ב" " ל ִ

 הדרי הרב ממורינו , כך שמענול"חז אומרים

 תורה" :12זצ"ל הוטנריצחק  הרב שםב יבלח"א

  ."לי עמדה, בעמל, בזיעה ביגיעה - באף לי שעמדה

 כדברי הרמב"ם, כדברי הט"ז., תורהלימוד  והז

לעולם יש ו, השנה ימות בכל נכונים הדברים

שהלוא , בלימוד להתאמץו לעמול חיזוקצורך ב

 תיבון(פרק ה, משנה יט )בתרגום אבן  10
 פרק ב, פסוק ט 11
שיחה את  .א"נמסר בשיחה שערך הרב הדרי יבלחך כ 12

בפורים במאמצים מרובים לאחר ל "זצזו מסר הרב הוטנר 
 פטירת אשתו.
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 כעת ישנה ולם,א .13"חיזוק צריכים תורה דברי"

 שגילה להגיעכולנו שואפים  נפלאה. הזדמנות

 כזה הוא החיים אורח בישיבהאך מאחר ו, כלשהו

 כנסילה חרבי לא אדם אם, מאלץ דבר שאין

 ייצור לעצמו מחויבותו ומבחן חזרה של למסלול

 ותשנ חמשבמשך  בנחת להתנהל ולעל הוא

 קריאת" ם"הרמב לשוןכ חלילה ,"הסדרה"

 מה-דבר לוכאשר יש  אמנם, ."והמנוחה התענוג

. עצומים כוחות בעצמו גלהי הוא אותו מדרבןה

 במבחני מהנבחנים זאת מכירים נוכפי שא

 ולהבדיל, גדולה דרישה המציבים, רבנותה

 .באוניברסיטאות זאת גם מהנבחנים מכירים

  בישיבהש יםמסו בחור ךאהי אני תמהלעיתים 

, שנים חמש " במשךותענוג במנוחה" התנהל

, ולילה יומם עמל הוא לאוניברסיטה גיעה כאשר

 את יודע אינני .ותבחינ לו יש כאשר בפרט

 להביא כיצד ניתן יודע והייתי ואיול .התשובה

 אבל רבון שכזה.לד מאיתנו ואחד אחד כל

 החלטה של עניין וזה - אחד דברב ניבטוח

 אוניברסיטהה דיקןב לא תלויה אינהש ,אישית

רק  תלוי הדבר "מ.בר או ישיבה בראש ולא

שהוא מסוגל  לעצמו חליטי הוא אםעצמו  באדם

 החלטתכך ל נדרשתוחפץ להצליח בדבר זה. 

 משקל כבדת החלטה שחושבני שהיא ,אמת

  .בדורנו

לדוגמא, יכול אדם להחליט שלא יקום ממקומו 

 על זאת נבדוק, זאת בדקו .בוקר סדר כל במשך

 זה אם הדבר. לנו קשה כמהעד  יווכחונ עצמנו

 לא שעהשרק למשך  להחליט ניתן, מדאי קשה

 זאת נבדוק .לנו קשה זהאף  כמה, ומממקו םוקי

 עכשיו נכונים הדברים. נועצמ עם יםכנ נהיהו

 .חזרה של תקופהב םישבעתי

 "תורה אלא טוב אין"

 בעל של הנפלאים ובדברי שובברצוני להיזכר 

. ניתן להקדים מפורסמיםה הקדוש "החיים אור"

? בעולם הזה מחפש האדם מהאליהם שאלה: אחר 

 דבר רק בעולם הזה מחפש האדםתשובתה היא ש

דרך העולם מנם א .סיפוק, שמחה ,אושר :אחד

                                                      
 על פי ברכות דף לב, עמוד ב 13
 דברים פרק כו, פסוק יא 14

בדברים שהם אך רק  אחר זאת מחפש הואהיא ש

 בבחינת כלים ואמצעים ביחס אל האושר האמיתי

 הואאו דבר אחר מפני ש כסף רוצההאדם  –

אולם , ולסיפוק לאושר אותו יביא סבור שדבר זה

 .העולם את מכיריםהרי אנו  .כלל נכון אין זה

 התורה? הזה האושר את נמצאאם כן, היכן אכן 

ת ָ " :14הביכורים בפרשת תמרוא ַמחְּ ש ָ ָכל וְּ ב בְּ וֹּ  ַהט 

ר ךָ  ָנַתן ֲאש ֶ לֶֹּהיךָ ' ה לְּ יֶתךָ  א  בֵּ  בכל" פירושמה  ."ו לְּ

 ברכהלו שפעל הכוונהש ניתן לפרש "?הטוב

 אותנו לימד הקדוש "החיים אור" אבל ,כלכלית

כך  !15"תורה אלא טוב אין" –" טוב"ה מהי מהות

 במתיקות מרגישין אדם בני היו שאם"הוא כותב: 

 ,אחריה ומתלהטים משתגעים היו התורה טוב בותוערֵּ 

 ,למאומה וזהב כסף עולם מלא בעיניהם יחשב ולא

 כתב הוא ."שבעולם הטובות כל כוללת התורה כי

 לא הוא אחרת כך, הרגישאכן  הואו מאחר זאת

 תושכוונ תיהבנ בצעירותיזאת.  כותב היה

את הטובות  יקבל אוה תורה לומד שכשאדם

 זה אך אין בשל כך. אותו יברך' המשום ש

. הפשט הקדוש "החיים אורדברי "בהנכון  הפשט

 הטובה כל נמצאת עצמה שבתורההוא  הנכון

 בה ועמל תורה לומדה אדם !בעולם הזה שיש

 יהיה לא אם אפילו עולם הזה טוב את מרגיש

 יהיה ולא פתברשותו  תהיה ולא, רכב ברשותו

, הטובה עצם זו !עולם לו יהיה .דבר שום לו

 ,פשוט זהאמנם  אחרות. לטובות יזכה שהוא לא

 צריך. בדברים להתבונן עדיין נדרש אבל

 לזכות להתפלליש  להתרומם לכך, להתפלל

 אינה מדרגה זוש סבור אני .במאומה ולו  לזאת 

  ה.מאלי נתמוב

כו  " לְּ ַחִיל יֵּ  "ָחִיל ֶאל מֵּ

הנותרים מימי  יםייומשב לבקש ברצוני ,לכן

 גם .פנוי רגע כל נצלונ תאמץנ מסודרת חזרה

 דאיכעד לסוף הזמן  שארוייש מיםחס ליבי

 הייתי מציע .מרובה לחזרהאת חלקם  דישקלה

 ביןבימי  גם "הבונה" פרק על לחזור להמשיך

להחליט  אדם יכול. יום שלושים המונים, הזמנים

 פרק של ודפי תשושל על רוזחי יום כלכי ב

 ברכות דף ה, עמוד א; עבודה זרה דף יט, עמוד ב 15
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 גמראעל  ניתן לחזור רק? יאמד יותר ".הבונה"

ניתן  ולהוסיף מידי פעם דיבורי תוספות. ,י"רשו

. דבר תוספותו י"רשאחד עם  דףגם לחזור על 

 החלטהעניין של  רק הוא , אלאקשה זה אינו

 פרקאם נזכה  ".הבונה" פרק את לעזוב לאש

 כמהיחד עימו ו ובכיסנ מונח יהיה זה קצר

 של עולם כמה, ידע כמה, ברכה כמה, טובות

 מספר בתוךהמצויים  ,'בה דבקות כמה, מתיקות

 כנגד שקולה בהם מילה שכל ללו,ה דפיםה

 . 16, כדברי הגר"אמצוות ג"תרי

 ודאי .הזמנים ביןיחלו ימי  שבוע עודבעזרת ה', 

 פסח בענייני לעסוקאנו  יםשבימים אלו נדרש

 לטייל גם שיש צורך ודאי, ובהלכה בהגות

עדיין יוותר  ולםא! ודאי .בבית ולעזור ולשמוח

 יום בשלושים לחזור ונוכל זמן פנוי מרובה,לנו 

 אני משוכנע " עוד רבות.הבונה" פרק עלאלו 

 ָוַכחויִ לעשות זאת  שיחליטמי  יש מבינינוש

 .הזה הדבר מן לזכותהוא  יכול עולם לאיזה

 בישיבה המסודרת החזרה את נשלים 'בעזרת ה

, בישיבה נעסוק . לאחר השבתחמישי יום עד

 ביום ,'בעזרת ה .פסחה בענייני בעזרת ה',

 משמר נקיים, בלילה שני ביום, הזמן של האחרון

עתה, בסוף הזמן,  .הנפלאים מים"הר עםיחד 

בלי  שנותנים מים"רללהודות  ההזדמנות יהוז

 מידילתל התורה את ומעבירים מוסריםוגבול 

  כך.–כל  נפלאה בצורה הישיבה

, הבא עלינו הפסח חג לא גיענ ,'בעזרת ה

 שמחה מתוך גאולה של אורות להשיג לטובה,

 כל שנה ועשרים מאד עד. בעזרת ה', וסיפוק

 נכס לו ויהיה "הבונה" פרק עם ילךמאיתנו  אחד

 כתלמידי חכמים, עולם בניין, "הבונה" פרק -

 נומעול את נבנה כך מתוך .17בנאים נקראיםה

 .ישראל בית מו שלעול ואת
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