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 חלק רסט –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

 "'ה ְבַהר ַיֲעֶלה ִמי"
 

 

ֹּאוּ " ָעָריוּב  ָדהּש ְׁ תוֹּ ּ"ב ְׁ

 המעמד את לנצל ברצוני ,דברי בראשית

 ברבים להודות על מנת המדרש-ביתב החשוב

 שלושים לפני .קשהתי מקרב על הצל   ע"לרבש

 בסערת ,וחברי אני ,נתונים היינו, יםשנ וחמש

לפני שלושים  . בשעה זו,בלבנון הקרב

 הפגזה תחת היינווחמש שנים, 

עזה, ועם רדת הלילה החל  ארטילרית

 בחסדי .המפורסם "בויעק סולטן" קרב

חיילי אותם מ אחד להיותזכיתי ' ה

 .קרבהמבשלום  שיצאו טנקיםה תשמונ

, ע"לרבש ברביםאני  מודה כך על

 לו להודות משיךאזכה להש ומבקש

 . חסדיולהודיע ו בשמו ולקרוא

ֶתךָּ" כו  םֶּאתּעֹּלַּמלְׁ ָ ֻּכל  לו   "ִויַקב ְׁ

 עול קבלת בנושא עסקנו שעבר בשבוע

בהקשר לקריאת  . זאתםישמי מלכות

את הפסוק הראשון  יויחד לקרוא גבאיה

 עול קבלתשל קריאת 'שמע', שבו 

דברי חז"ל. בהתאם ל ,םישמי מלכות

 זו מצווה את לקיים על ידי כך נזכה

 באופןכאשר היא נעשית  שלמות ביתר

  .ציבורי

 קבלת' המילים משמעות ימה לשאול ברצוני

 ? 'םישמי מלכות עול

 בעל - ל"זצ וולבה שלמה מהרב פעם שמעתי

 מגידי גדולשנאמר עליו שהיה  ,"שור עלי"

 נפתח כאשר .מאד נפלא דבר - בדור המוסר

 1ביאורי התפילה או את ה"שולחן ערוך" את

מובנה ' םישמי מלכות עול קבלת' ניווכח כי

 ובכל ובארץ םיבשמי ה"הקב את מליךהוא לה

כפי שרומזת המילה , יםיהשמ רוחות ארבע
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 2בספרים הקדושים אצמיי תריוהמעמיק . "אחד"

, הנפש את למסור שעל האדם לקבל על עצמו

 במקרה הצורך, ואם יידרש הרי הוא מוכן

י" :3שכתוב פיכ, האש לכבשן כנסילה אפילו  כ ִּ

ֶליך   ל ֹהַרְגנו   ע  , וולבה הרב הוסיף ."ַהי ֹום כ 

 'םישמי מלכות עול קבלת' משמעות שלדעתו

 .קרובו ממשי פרטל זאת תרגםהיא ל

לחשוב ולהחליט למשל, הוא הדגים, 

 בוקר לסדר להגיעלקבל על עצמו 

 הראשונה תושע חציב דולמלו בזמן

 מלכות עול קבלת ה.הפסק ללא

היא כאשר אדם אומר  מעשית יםישמ

 עצמי על מקבל שאני מתוך" :לעצמו

 בחצי אלמד םישמי מלכות עול

בוקר  בסדרשל  הראשונה שעהה

מאוד ארצה לקום  אם ברציפות. אף

ממקומי אתאמץ ולא אקום, ואפילו 

  .4אם יזדמן איזו עניין חשוב"

שאול מספר ל הבנה זו מובילה אותי

רבות מתחבט אני  שפעמים ותשאל

אנו  יודעים האםהשאלות הן: . ןבה

 אנו האם? נועיממ ה' דורש מה

 אחד יוםב האם? כך על חושבים

שמא כבר ? תורה ביטול על בעתני

 זוכים אכן האם? היום אנו נתבעים בשל כך

 האם? המוטל עלינו בשלמות את לקייםאנו 

אלו  ותשאל? שאלות אלו כלל עולות בדעתנו

 רק לא ואחד, אחד לכלביחס  ותנכונ ןה

 מאיתנו ואחד אחד כלבתחילת דרכו.  רלבחו  

, תורה של נפלא עולם בתוךזכה להיות שרוי 

 אכן מעשינו יהיוש אך חובה עלינו לשאוף
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 לבניינה של תורה
 

 ב

 הלוא ייתכן מצב בו אנו רק. שלמות ביתר

אך ללא תוכן עמוק  ,'החיים על פני יםולפח'

ההולכים בתלם אם אנו  ואפילוומשמעותי, 

 .'סדר'ל יםמגיעו

 עול עצמך על קבל חידד בפנינו: וולבה הרב

 יתנהלו מעתה חייךש טלהח, םישמי מלכות

, םישמי מלכות של הגדולים ערכיםבהתאם ל

רק  חולת לא יםישמ שמלכותגמור בלבך 

 אתזל, המלאכים עלאו  יםיהשמ רוחות בארבע

מצפה מכל אחד  ע"רבש .אינו זקוק לנו ע"רבש

 באופן םישמי מלכות עול קבליש, כפרט ואחד

 בלימוד -ו עצמו של המעשיים םלחיי החודר

לפי  וממנ נדרשה כלבו במידות, התורה

 מחשבתו.

ּעלה"ּ,"בןּאדם,ּעלהּלמעלה

 . לנו קשה כי הדבר לעצמנו חושבים אנו ,כןא

סבורים אנו כי לא נוכל לעמוד בכך, לא נוכל 

שלא לקום ממקומנו, כאשר התרגלנו לחיות 

 בפיזור הדעת גדול כל כך.

 מבעל נפלא קטעבעניין זה  להביא ברצוני

 ואחד אחד כל ".אמרים ליקוטי"ב "תניא"ה

 םלקיי, המשך חייוב או בצבא, נדרש מאיתנו

 בהלכות ם"הרמב כדברי גופו, בריאות את

 חדרב יםהמתעמל בחורים בינינו ישאף  .5דעות

 בריאות פיתוח בענייני העוסקים בספרים. כושר

מבואר יסוד גדול. הם טוענים  השריריםו הגוף

, ספורטיבית פעילות מבצע אדם אם גם כי

 'המאמץ נקודת'ל הגיע שלא עוד כל מכל מקום

יכולתם ל מעבר יםנמתח שריריובה , שלו

 אדם כאשר רק מאומה. בנה לא עדיין, הרגילה

עובר את  כאשר הוא ,'המאמץ נקודת'חוצה את 

המפרידה בין סוג הפעילות שהינו קל  נקודהה

 עבורו ובין רמת פעילות שעדיין קשה עליו

בזה  – דבר ובכל בריצה, בהליכה -במקצת 

נמתחים  נושרירי. להתקדם מתחיל הוא

, ועל ידי מתאמצים הם כאשר רקומתפתחים 

הוא זקוק ש הבריאותאת  מקבל גוףה הם כך

 בריאותית נהוג לומר הליכהלגבי  לה. למשל,

 שלושים או עשרים הלך לא אדם עוד כלכי 

 לאחר רק לגופו. ועילה לאעדיין  הוא דקות
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גופו אזי  להזיע תחיליו דקות שלושיםכ לךיש

 ילך וייבנה כתוצאה מפעילות זו. 

 מידה לידי הגיע שלא וכל" :6"תניא"ה בעל מרוא

 לא יןיעדכזו,  עצומה מלחמה גופו עם לחםילה זו

 כל ."כאש הבוער היצר מלחמת וערך תלבחינ הגיע

 שום פעל לא עדיין - לקרב הגיע לא עוד

 הרבה ללמוד התורה לימוד עסק בעניין וכן" .דבר

 יל ידע ורגילותו טבעו לפי ורצונו מחפצו יותר

 יותר מעט הלומד כי, גופו עם עצומה מלחמה

 נפלא יסודזהו  ."קטנה מלחמה זו הרי מטבעו

 .ההתעמלותהמוכר לנו מתורת , ברוחניות

 בעל אומר .נכוןו משמעותי כך כל הדבר

 הוא וכן ,התורה בלימוד הוא כןכי  "תניא"ה

 של הרוחנית יתובבני הוא וכן ,המידות בתיקון

 אתה כאשר רק - מאיתנו ואחד אחד כל

 - לטבעו מעברקצת  עשה הואכאשר  ,מלחמה

הוא ש שעה לחצי מעברהוא המשיך לדוגמא, 

 מכאן ואילךרק  – דקות עשרכ עוד מורגל בה

 הרוחניים ושריריו אזור כוחל לההח נפשו

 עצמו את לשנות לו גורמתזו  מלחמה .נמתחו

 שעהלעומת זאת, הלומד במחצית ה .להתקדםו

אך , בהתאם ליכולתו הטבעית, הראשונה

, נאבק לא, םנלח לא -מפסיק לאחר מכן 

על ידי  צומח אדםהוממילא לא נבנה. 

 ובעיקר בגשמיות, התאמצותו התחשלות

 . ברוחניות

 בהתמדהו בריכוז ללמוד מתאמץ אדם כאשר

 להתקדם תחילמ הואבזה  יכולתו מכפי יותר

 ובניית של ההתחלה נקודת היזו ,בלימוד

 קשה כמהעד  יודע מאיתנו אחד כל .תהרוחני

 הלוא כאשר מהלך הכרוך במאמץ. להתחיל

עולים לפנים  התעמלותב סוקלע מתחיל אדם

 ךא אינספור תירוצים מדוע לא לעשות כך.

 לנקודהוהגיע  במהלך זה תחילהש אחרל

 שמחה של נקודהזוהי , החש ב לא שקודם

בזכות  נבנה שאדם מפני וסיפוק עבורו.

 הוא כך, מעמל סיפוק מקבל אדם, מאמץה

 . ע"רבש בראנו שאיתו הטבע

 זריזותעוסק במידת ה "ישרים מסילת"הכאשר 

 על ...מאד כבד האדם טבע כי תראה": אומר הוא
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 "'ה ְבַהר ַיֲעֶלה ִמי"

 

 ג 

 אנשים אינם "ומלאכה בטורח האדם יחפוץ לא כן

שאנו  נובדור בפרט, להתאמץ יםמעוניינ

 לפיכך ,בקלות יותררגילים שהדברים באים 

 לעבוד בלימ כסף ויחולהר רוצים אנשים

 וזה ללא מאמץ. ברוחניות להתקדם יםומבקש

 הבורא תלעבוד לזכות שרוצה ומי" .7האדם טבע

 ויתגבר עצמו טבעו נגד שיתגבר צריך, יתברך

 ביד עצמו מניח הוא שאם" –אלמלא כן ". ויזדרז

 ודאי", העצמי וטבעכ עצמו שאירי אם "כבדותו

  ."יצליח שלאהוא 

בֹּתָּ" ֵׁ ָבֶבךֶָּּאלַּוֲהש  ּ"לְׁ

 גמרא"מסילת ישרים" ל פנהמ בהקשר לכך

 מנו וכן" רבות: פעמים אותה הזכרנוכבר ש

 ומעשים תורה, חיזוק הצריכים בדברים חכמים

 ברכותמסכת ב לגמראהיא  כוונתו ."טובים

 ואלו ,חיזוק צריכים ארבעה :רבנן תנו" :8אומרתה

 ."ארץ ודרך תפילה ,טובים ומעשים תורה :הן

 אדם שיתחזק" כי ביחס לאלו צריך י"רש רמבא

על האדם להתחזק כל  ,"כוחו בכל דיתמבהם 

 ימיו בדברים אלו.

 .נפלא דבר "איהעין "ב מסביר ל"זצ הרב

ְבנ ואל דברים תארבע . האנושי נובטבע יםמו 

, תורה ללמודישנה נטייה  האנושי נובטבע

 , ארץ דרך ענייניוכן ל , לקיים מצוותלהתפלל

מדוע דברים אלו  ,. אם כןלהתפרנסהיינו 

, זאת בכל" :9ל"זצ הרב משיב נדרשים לחיזוק?

 יםמונח דברים אלוש זאת כל עם ,"אלה כל על

 לומר הטבע על אדם שום יסמוך לא" בטבענו

 בכל ישרה לדרך ולעורר תפקידו את יעשה שהוא

 חיי גם עולם חיי היא שאחריתן התשוקות אלו

, "עולם חיי" עלהן  פה מדובר -  "שעה

שהם , "שעה חייעל " הןו, ילהפתכו תורהכ

 אדםיאמר ייתכן ש. פרנסה"דרך ארץ", כלומר 

 הולך הוא  -כי חייו מתנהלים בדרך הישר 

הולך לישיבה , בעתו לולב קונה, תולעבוד

הרגיל של כל יהודי. אולם, ללמוד. כפי הטבע 

 הגיע לא האם בכך תם העניין? כל עוד הוא
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 יש ,הימנה ניצל אדם ואין ,להתעצל הוא האדם טבע
 ".ממעיט ויש מרבה
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כלל עוד  וטבע פעל לפי אלא המאמץ לנקודת

הרי את  עבודה של ממש. לעבוד התחיל לא

  !במתנה קיבל הואהקומה הטבעית 

 הללו דבריםה תארבעכי  הגמרא לנו אומרת

עלינו , בהם להתאמץ יש, חיזוק צריכים

כיצד להתקדם בהם. להקדיש להם מחשבה 

אני  מקייםכיצד  עלינו לבחון את עצמנו:

הדבר נכון גם ? מתפלל אני איך ?לולב מצוות

על האדם לבצע את עבודתו  –' שעה חיילגבי '

בצורה המיטבית, להשתפר ולהתקדם, לא 

 לימדנו להפוך לרובוט ולבעל פעולה מכאנית.

 מאמץב " כי על האדם להתמידתניא"ה בעל

קדיש נ לא אם .מאמץ אה מתוך, הבהיבני של

לכך את מחשבתנו ניוותר בזרם הטבעי של 

רבים  יהודיםחיינו ולא נתקדם ונתעלה. 

 הולכים -י והמכאני הטבע אופןב יםמתנהל

, בו מנענעים, לולב נוטלים ,הכנסת לבית

 וחוזר חלילה. ,להתפלל הולכים, אותו מחזירים

אני  חי היכן? רוחניתה קומהה לע מה ולםא

 ומול ע"רבש מולבכנות  חי ומנםהא? באמת

 ? עצמי

עלינו להפנות  החיים כלשבמשך  ל"חז נולימדו

 .ויום יום כלב האלו הדברים ארבעתמחשבה ל

 באתי מהשם ל :חשובול לבדו תשבל אדםעל ה

הדבר נוגע לכל ? להשיג ברצוני מה? לישיבה

לתפילה, לעבודה, לקרבת  –פרט ופרט בחיים 

 .להתאמץ וצריך, לחשוב צריךה'. 

אֹּדֶּוֱאַמץֲּחַזקַּרק" ּ"מְׁ

 ,"ישרים מסילת"ה של דבריוהמשך ב אסיים

: 10הוא מלא ומקרא" את לשון המקרא: מביאה

ֹמר ְמֹאד ֶוֱאַמץ ֲחַזק' ָכל ַלֲעׂשֹות ִלש ְ ֹוָרה כ ְ ר ַהת   ֲאש ֶ

ךָ  ה ִצו ְ י מֹש ֶ כך אומר הקב"ה למשרת  .'"ַעְבד ִ

להנהיג את משה, יהושע בן נון, שהוא הנבחר 

העם לאחר הסתלקות האישיות הענקית של 

אם מישהו היה  –. נדמה בנפשנו משה רבנו

ניגש למו"ר הרב נבנצל שליט"א ומדרבן אותו 

אף   להתחזק קמעא, הרי היינו נבוכים מכך...

 הטבעמוצא לנכון לחזק את  ה"הקב ןעל פי כ

את האדם  רילהשא דרכו של הטבע ."הופכו אל

רי בלהשתנות, כפי שלמדנו מדהוא מבלי ש פיכ
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 לבניינה של תורה
 

 ד

 בעל לימדנוהרב זצ"ל ב"עין איה". אולם, 

 מעמודי שהוא ",הרב ו"שולחן ערוך "תניא"ה

 - להתקדם על החפץ, בישראל התורה

וכשינהג כן אזי גם יצליח בסייעתא  ,להתאמץ

  דשמיא.

ךָּ" ֶ ץִּלב  ַיֲאמֵׁ ּ"ֲחַזקּוְׁ

 שפתחתי הודאהבחתימת דברינו נשוב לדברי ה

 אשר היהכ הקרב שניצלתי בו. אודות םבה

 לי רחווהת ,הראשון הפגז את ירותל עלינו

 התעצל מישהומאחר ו ,אותו לירותניתן  אלש

 באמצעות הסרת לירי הפגז את הכין לאו

ביכולתי  ןאיש למפקד אמרתי תומיל .11הצלבים

 כלל ובדרך, סגור הואמפני ש הפגזן את לטעו

 לי השיב הוא .מברגב לשם פתיחתו יש צורך

 !תאמץה אז לחיות יש ברצונך אם"בנחרצות: 

 את רהיוי מצא איזושהי דרך להסיר את המונע

 " !הפגז

 אדםלא יתפתח ה מאמץ ללא - !"ֶוֱאַמץ ֲחַזק'

 מחשבהב אולם יש צורך ו.חיימ תחום בשום

ולשקול את  לחשוב לשבתיש , הדעת שיקולוב

 רוצה שאדם בדרך ייעתא דשמיא,בס דרכיו.

 .12ה"הקב ויוליכנ בה - לילך
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 ויתפוצץ שלא בכוונה, חס ושלום.
 ומן הנביאים ומן התורה מןעי' מכות, דף י, עמוד ב: " 12

 ".אותו מוליכין בה לילך רוצה שאדם בדרך - הכתובים


