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 חלק ער –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

ה ָעֵמל"  "ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ
 

ק ֲחַזק"  "ְוִנְתַחז ַ

 קיץ, זמן של השני ובחלק כעתמצויים אנו 

 בעמל ה"בעזבו שאנו שואפים להמשיך 

 משמחים ,חזקיםמ שבועות שהיש לא, וברצינות

 .ומאירים

 הנקודה על לדבר להמשיך ברצוני

 בשבוע היאודות לדבר שהתחלנו

 על דיברנובשבוע שעבר . שעבר

 בנהיי השעל יד הנכונה הדרך

תחומי חייו. הדבר  בכלהאדם 

 - הגוףבתחום בריאות  הןאמור 

הנקודה בה התחיל גוף האדם 

להתאמץ היא הנקודה בה גופו 

תחום ב והן להיבנות,מתחיל 

 שהבאנו פיכ - תרוחניהבנייה ה

 שכאשר, "תניא"ה בעלמדברי 

לצורך  להתאמץ מתחיל אדם

 בלימודבנייתו הרוחנית או 

התורה בו השלב  וזה, התורה

 ברצוני .עליו לפעול המתחיל

 ,זה מהלך אתהפעם  להמשיך

 .בסייעתא דשמיא

 "יגעתי ומצאתי"

 נקודה נהישהמודרני  מנועולב

. עליה לדבר שיש צורך מהותית

 גמריל שונהה בעולם חיים אנו

אף מזה  ואולי ,שנה חמישיםכ לפני שהיה הזמ

עולם הסובב ב ים.שנ עשריםשהיה רק לפני כ

 אנשיםשולט הרצון לראות סיפוק מידי.  אותנו

 סיפוק ותחול יםמעוניינ - כקטנים גדולים -

 להגיע מאפשראכן  המודרני העולם .מידי

 מושרשעיקרון זה  רבים. שגיםילהבקלות 

 ענייניב, הבית בענייני - נוחיי ֶקרבבעמוק 

 העצמית תנובניי ענייני, בילדיםה חינוך

ואף אנו , עלינו גםמאוד  משפיע הואוכדומה. 

 לראות רבות פעמיםמצפים , נותוכ בתוך

אדם ברור לכל שאולם, . מיידים שגיםיה

 יום תוךב יהפוך לאלדוגמא,  ,לצבאהמתגייס 

 לאחר אףו ,טנקיסטלהיות  אחד

עדיין לא ימים בצבא  חודש

 מאומן טנקיסט להיות יהפוך

 לעבור עליו עדיין .'שףפמשו'ו

 .מאמץו בנייה, הכנה, שלבים

 מיוחד באופן שונה תורה לימוד

 נואאותם ש אחרים דברים מהרבה

 לימוד .חיינומהלך ב גשיםופ

כבר שפי כ ,עמל מצריך תורה

 מצריך הרתו לימוד ,דיברנו

 סבלנות עםיחד  קביתע   עבודה

  .מרובה

 מגיעו לומד אדםאף כאשר 

 הואו, שלו 'המאמץ נקודת'ל

וכמובן , בכך להמשיך מעוניין

 יעדים לעצמו להגדיר שעליו

 שואף שהוא לימודיים-רוחניים

, מכל מקום לא די אליהם להגיע

הכל יש לברר את  ביסודבכך. 

 לימודב להשיגאשר אנו מבקשים 

לימוד התורה מבוקשנו ב .התורה

 ',פסחים ערבי' פרק נולמדש להגיד שנוכל אינו

 מה עליון יותר.-דבר התורה בלימוד קיים לאא

 אור" פי שמתארכ מרגישים היינו אםהלוא 

 לאכלל , 1םהמפורסמי ובדברי הקדוש "החיים

                                                      
שאם היו בני אדם אור החיים, דברים, פרק כו, פסוק י: " 1

מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים 

, החיצוני עולםב

אכן תיתכן רכישת 

רגע, אך -ידע בן

זהו ידע הנותר 

חיצוני ואינו נבלע 

בדמו של אדם. 

 לימודלעומתו 

 אמור תורה

 להיותלָשנֹותנו 

 רוחנית במדרגה

מזו  הרבהגבוהה ב

 .שאנו בה כעת



 

2 

      

האמת היא  אבל .צורך לברר נושא זה ההי

 אור" כמו להרגיש ציםחפ אנוששלמרות 

 להשיג חושבים מכל מקום אנו ,הקדוש "החיים

 רואים אנחנו בה יהיראמתוך אותה ה זאת

  .אחרים דברים הרבה

 "פרי השקידה"

 ל"זצ הרבכבר הזכרנו בעבר מכתב שכתב 

 ירפוי ,יקירי בני ,זה למה" :לו תבכ רבה .2לחתנו

 ועשיית ההתקדמות חסרון על תתאונן למה ?ידיך

מה -בחלוף זמןייתכן מצב ש .?"בתלמודך פרי

לעצמו, ונן אהוא מת לישיבה אדםמאז הגיע 

כי אינו חש שהגיע אולי גם בפני אחרים, 

על אף הזמן הוא מתאר שלהישגים כלשהם. 

רואה את עצמו במקום אליו  אינושחלף הוא 

תופעה זו שכיחה יותר בתקופתנו,  שאף להגיע.

אחד בכלשהו  יעדל להגיעשבה כל הרוצה 

 -ממש זאת בקלות ללם הזה יכול עוהמתחומי 

, אחד ברגע יםשקל ליוןיבמ לזכות יכול הוא

 כפתור בלחיצתלהיחשף לידע רב  יכול הוא

 זקוקאינו כבר הוא בתקופתנו , אצבע ובמישוש

 ולם,א .ימים שהושלבמשך  היבספריחפש ל

, היעד אליו אנו בו אנו עוסקיםש הנושא

  .יותר הרבה עמוק ינוה חותרים,

, בני ,כן לא" :ונלחת במכתבו קוק הרב ממשיך

את 'פרי  ."השקידה ריפ מתראה מורגש בדרך לא

 הנני" במהירות. שיםבהכרח ח לאהשקידה' 

 זמנים זמן יעברו רבות פעמים כי סיוןינמ מלומד

 ,לקח הוסיף ובמה שפעל מה מרגיש הלב ואין טובא

 ילד ."וגדל הולך שהוא מרגיש הילד שאין כשם

' הוא ב בכיתה כבר הואכעת שש מרגיש אינו

 חלק מבחינתו זהו ,והשתנה התבגר יותר

נות רוחניות אינן כות ו הנורמאלי.חיי ממהלך

דבר מדיד, וממילא קשה יותר לחוש את 

דבר זה נכון גם התנודות המתרחשות בהן. 

לגבי התהליך שאנו עוסקים בו, שאף הוא נוגע 

להתפתחות העולם הרוחני של האדם. זהו אינו 

                                                                                    

ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב 
 ".כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,למאומה

. הובא בספר לאמונת עתנו, 52גנזי הראיה, חלק ד, עמוד  2
 יט.-חלק ג, עמודים יח

 לא ואולי אף ,אחד ביום תהליך המתרחש

מה בסיו אדםולם, כאשר יתבונן הא .אחת בשנה

 בסוף או ראש השנה בערבאם  –של תקופה 

לתהליך שעבר  וישים אל ליבו – קיץ זמן

עליו, כיצד הוא היה בתחילת ימיו בישיבה 

ייראה שאכן נבנתה בו קומה.  ,וכיצד הוא כיום

אכן, ייתכן שאינו יודע היטב את המסכתות 

שנלמדו בחורף ובקיץ, ואכן ראוי שתהא בו 

ם על כל פנים ין, אולישאיפה לדעתן על בור

, חדש זיוןיח בא לפרק מפרק"נבנה בו משהו. 

 לאט לאט מתלקטות הידיעות. לגמרי חדש

 מאד הנרדמים הלימודים, גדול לחשבון ומצטרפות

 מצטרף היום מדשל הלימוד ,"וניעורים חוזרים

 וההבנה", לזה שלמד לפני מספר חודשים

ו מתפתח. תהבנעומק , "פנימית בהרחבה מתרחבת

לומד תוספות הוא אינו דומה האופן בו כיום 

לאופן בו היה קורא את דברי התוספות לפני 

מספר חודשים. אז, הלוא, היה עובר עליו 

במהירות ובשטחיות, כפי שהוא נוהג לקרוא כל 

, באופן שדברי התוספות לא בעולם אחר דבר

ולא פעלו על נפשו את פעולתם  נקנו על ידו

עמל  שהוא אחרל בחלוף הזמן, ולם,אהראויה. 

הוא  ולימוד, תוספות ועוד תוספות עוד על

 היה מתבטא, היא האמתבאיכות שונה לגמרי. 

 עיתון קוראאף  הואכ"ץ, ש יעקבהרב  מו"ר

  בצורה דבר כל על להתבונן מדל הוא, אחרת

 מבחינת אחר במקום מצוי הוא, יותר מעמיקה

  .הנפשית תומדרג

ֵעץ" תו ל כ ְ ָׁ ְלֵגי ַעל ש  ַ ִים פ   "מָׁ

 אל ,חביבי ,אתה גם יקרך וזה" :ונלחת רבה כותב

 יש צורך אבל לך יקרה זה ."וכלל כלל תדאג

 .ברצינותבמסירות ו עמלב יש צורך, סבלנותב

 לא ךא, מתקדמים אנו לסדר מסדרו ליום מיום

 כאשרהאם  .הסדר תוםבבכך מיד  יווכחנ

 הוא צמח עללאורך זמן  ויסתכל מישהו יעמוד

 הואש ולם, האמת היאא? לגד   שהוא יבחין בכך

הוא  כך .ה  גבהולך ו הוא, והולך לגד  אכן 

  .עולמנו הפנימי לגבי גםהדבר 

 אנו ולם כעתא, בקלות ידע להשיגאמנם  ניתן

 אנו .עד  מיֶ יותר  עמוקיםה דברים על מדברים
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 אין כךוב, בנפשומהפך  פעולהעל  יםמדבר

אכן תיתכן  ,החיצוני עולםב ים.מהיר יםשגיה

הדבק", -רגע, בהליך של "גזור-רכישת ידע בן

ר חיצוני ואינו נבלע בדמו ידע הנותאך זהו 

תנו נו  לש   אמור תורה לימודלעומתו  של אדם.

 רוחנית-נפשית במדרגה, רוחני במקום להיות

אומרת  מזו שאנו בה כעת. הרבהגבוהה ב

של אדם,  "תורתו"מכונה  התורה כי 3הגמרא

היא די עמלו בה על י, מפני ש4"'ה תורת" לאו

 תורה' היא הופכת להיות, "דיליה תורה" נעשית

  ., הוא קנה אותה בקניין פנימי'שלו

ו עמל יל ידע האדםאישיות  את משנה התורה

 הואייתכן ו התוספות את קרא הוא אם בה.

יותר  מוכשר הוא אם, האמור בו את יודע

כל ולם, עם א בו. את דבריו יזכור גםייתכן ש

 הוא נדרש ומסוגלש דברל הגיע לא עדיין ,זה

 עמל לא הוא שאם מפני .ספותלקבל מהתו

 יבואוכש, לו ץמחו ויישאר הם תוספותדברי הב

בהֶלך רוח אחר  יפגוש כאשר, 'וסער סועה רוח'

 לאמפני ש הכל יאבד,, מחוץ לבית המדרש

 .5הרוחני נובניימו מאישיותו חלק להיות הפך

ם" דָׁ ל אָׁ מָׁ ד ְלעָׁ ָׁ ל   "יו 

 לאל שגיםיה נםיש, 'חינם מתנת' קיימת בעולם

 שמישהו יאפשר, למשל 'סהפי מפעל' – עמל

 עלמא' וזה .כסףשלו  חשבון הבנקל יכניס אחר

גם רכישת ידע ללא עמל תיתכן  .6'דשיקרא

אבל אנו עוסקים כעת בדבר  והשקעה אישית.

שאינו נמסר מאחד לזולתו, אלא הוא טבוע 

כותב  ם"הרמב בפנימיותו של כל אחד ואחד. 

 תועובר ומלכות כהונהש 7תלמוד תורה בהלכות

 - עוברת אינה תורהאך לעומתן , נולב מאב

 הוא ךא הדור-גדולהוא  דהו-מאן של אבא אם

                                                      
קידושין, דך לב, עמוד ב. פירש רש"י )ד"ה ובתורתו(:  3
 היא וגרסה ומשלמדה '',ה תורת' נקראת היא בתחילה"

 '".תורתו' נקראת
 עי' תהילים, פרק א, פסוק ב 4
 רבנו ייונה שם משנה טעי' אבות, פרק ג, משנה יז, ופירוש  5
 עי' ויקרא רבה, פרשה כו, אות ז 6
 משנה תורה, המדע, פרק ג, הלכה א 7

 לא הדבר מל ולא בנה את עצמוע לאעצמו 

  .8אותו ישנה

 "שכרם לקבל למחר - לעשותם היום"

ם זה לוע שהלוא, מאוד פשוטים אלו  דברים

 הכנהכ העבודה עולם שאנו חיים בו הינו

לכן העבודה והעמל הם מעצם ו, השכר לעולם

ד ְלָעָמל ָאָדם", מהותו  להגיע לא ניתן .9"יּוּלָ

והי ז – עבודה לאל האמיתי השכר לעולם

 עלמא' לבין 'דשיקרא עלמא' ההבחנה בין

 .א'טשודק

 סיפור המופיע ,מופלא סיפור סיפרנובעבר 

 רבמה וששמעתי, 10א"לחיד "הגדולים שם"ב

 אתבו  לשתף וברצוני, 11ל"זצ ודאעובר שלמה

נכלא  ,12מרוטנבורג ם"המהר .הקדוש הציבור

 מגדל המכונה:, סוהרה בבית עקב עלילה

 הואאך , לפדותו רצובני הקהילות  .הייםזנייא

 פודין אין" :13בגיטין משנהדברי ה מיאן, בשל

אייר ב ט"בי. "ןדמיה כדי על יתר ןהשבויי את

 רב זמן. זה מגדלהיותו כלוא בבמהר"ם הנפטר 

 אשרעד . 14וברוהורשו בני הקהילות לק לא

 אלכסנדרשמו ו ,גדול עשירשהיה  יהודי

ממון רב על מנת  שילם, פןמיוו דזיסקינ

זמן  .מרוטנבורג ם"המהרלאפשר את קבורת 

לאחר עשותו מעשה גדול שכזה, לקבור  קצר

 נפטר יהודי זה.חלה ואת גדול חכמי ישראל, 

 הלילה בחלום .חכמים בעיני תמוה הדבר היה

 גילה לוו ,ררב העילהתגלה ר' אלכסנדר 

 את לקבורה הביאזכה לבו  לילהה שבאותו

                                                      
 , ופירושעי' אבות, פרק ב, משנה יב, ופירוש רבנו יונה שם 8

 :תאמר לא תלמידי חכמים, אבותיך שהיו אפילוהמאירי שם: "
 .לך ירושה שאינה ,העיון במעט לי ודי בי מוטבע הדבר הרי
 ".מים מהם יצאו סלעים כמה .יבשו נהרות כמה

 איוב, פרק ה, פסוק ז 9
 מערכת הגדולים, אות מ, סעיף כט, בשם סדר הדורות 10
 ספרים יהודי מופלא שנפטר לפני מספר שנים. חיבר מספר 11

 בכל הולך היה ו.תורת ממעבירי היהו א"הגרבתורת  נפלאים
 .ובאידיש בעברית ודורש העולם

, שאנו לומדים ה"א נג(-)ד"א תתקעה אשכנזמגדולי יהדות  12
את תורתו בעיקר מתוך דבריו של תלמידו הגדול הרא"ש, 

 שהוא מעמודי הבסיס של ההלכה.
 פרק ד, משנה ו 13

עולה כי  ם מרוטנבורג"רהעל מצבתו של המשום מהר 14
 !ד שנים"פרק קשה זה נמשך על פני י



 

4 

      

המהר"ם פנה אליו  .מובחלוהוא  הופיע ם"המהר

 אבל ,כגמולך לך להשיב ברצוני" :בהצעה

שעליך לבחור בטוב  דברים שני לךאני  מציע

 גדול עושר אני מציעבעיניך מביניהם: מחד, 

" והלאה מכאן ממך שיעמדו הדורות ולכל לך

)מפליא מה כוחו של ראשון ומה יש ביכולתו 

יש לזכור שמדובר  להבטיח מעולם האמת!(.

באדם שידע טעמו של עושר ומבין את הטמון 

המשיך המהר"ם והציג את האפשרות  בדבר.

 הוא לך מציע שאני השני הדברהשנייה: "

וו ש ."מעלה של בישיבה במחיצתי להיות

 ם"רהשל מעלה יושב המבישיבה  –בנפשכם 

 אליהםו ,א"והריטב א"הרשבהרמב"ן,  יחד עם

אלכסנדר  בחר מה. מצטר ר' אלכסנדר

של  וידצל להיות בחר הוא כמובן? זיסקינד

 .לנצח מרוטנבורג ם"המהר

מהר"ם הציג ה למה :דאוברעו שלמה הרב שאל

אל  ותרייש וההעלו לא מדוע? בפניו בחירה

את התשובה שמעתי ממנו ? אותו מדור עליון

 ברוחניות !חינם מתנות אין ברוחניות"בזו הלשון: 

 שקל אלף לך לתת ביכולתי !"חינם מתנות אין

ניתן להוסיף שביכולתי  – שקל אלף ךביד יוויה

 ודע מאגרי המידעל יכנסאף למסור לך ידע, ה

הוא  זהאולם כל  – יודעים אינם שאחריםאת 

אינו מתאים  זה ,דשיקרא עלמא וזה, חיצוני

 עלמא היה שהנושאמאחר  טא.שודק עלמאל

 .בחירהצורך ב היה, האמת עולם ושטא,דק

את הכיר  הואזו לא הייתה קלה, הלוא  בחירה

הוא היה יכול להביא לכך  – עושרה טיבו של 

 יצטרכו לא ,ניניוו ונכדיהבאים,  הדורות כלש

 בכולל לשבת יוכלו הםלפרנסתם,  לדאוג

ועם זאת הוא  – עולם עשירי ויהיו וללמוד

מבצע את  לא הוא אם מאידך גיסא, .עמד בה

 מהות היזו כי, מקבל היה לא הוא הבחירה

  .עמל מתוך בחירה - האדם

 .זו באגרת ל"זצ הרב נושמלמד הלימוד וזה

 מאד היא זו עבודהממשיך הרב ומסביר כי 

את  מרגישים היינובסופו של יום  אם .מהותית

וזר ה הדבר נותר חיצוני ישהקדמנו והתפתחנו ה

לנו, הוא היה עבורנו כעין חולצה שניתן 

  להחליפה באחרת.

 בעוז קדימה!

 לעמולמשמעות ההגעה לישיבה היא 

 שהישעוד  המשיךלהמשמעות של  .ולהשתנות

 היא קיץ זמן סוףל עדו היוםמ שבועות

 אין הנדרש רק .שבועות שהישעוד  להתרומם

 איננו אםכשורה.  שנהגתיבטופס כלשהו  לסמן

כעין  שאריי כל לימודנו עמלים ולא ובדיםע

 שבקלות כפי מאגר מידע כלשהו, חיצוני.

 ממני. יפליג הוא בקלותכך , ידעה לא הגעתי

ל, "על כך ישכראת ם הקב"ה ישלש ודאי  א 

ה ין ֱאמּונ  ֶול ְוא   .הנושא אינו וזה ולםא" 15ע 

 לאדם ךופהאו שתנההדרך שבה אש הוא הנושא

 .עלי פעלת התורה האופן בו הוא הנושא ,אחר

 סבלנותב שיטתי עמל ,עמל :היאלכך  התשובה

  .מרובה

 זמר יום בכל זמר" ו:מכתב את קוק הרב מסיים

ר ואח" ,קצת עוד לזמוריש  יום כל ,16"יום בכל

 ."לבוא הכבוד סוף ךכ

                                                      
 דברים, פרק לב, פסוק ד 15
 אתה אם: "סנהדרין, דף צט, עמוד ב. עי' מהרש"א שם 16

 יום בכל לך מזמר התורה גם תורה בלמוד יום בכל מזמר
 ". תורה רזי לו שמגלין
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