
 חה'תשע" כסלוא", יצשלישי לסדר "ו                                                                                   בס"ד    

 א 

 "לבניינה של תורה"
 רפגחלק  – שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

י" ם כ ִּ  "ֶאְקָרא' ה ש ֵׁ
 קריאה בשם ה' –על דרכה של הישיבה )ד( 

 

 

 
של  בישיבה הבנייהעניין ירור נו עסוקים בבא

ה, בהלכה ורבכל חלקי הת כםחקומת תלמיד 

 ובאגדה. 

ישיבתנו של ותכליתה של ישיבה בכלל  ימה

 בפרט?

ִתי" ָּ ִהל  רו   ת ְּ ֵּ ַספ   "יְּ

ב צבי יהודה זצ"ל היה הר

 נוענייחוזר פעמים רבות על 

 עם ישראל, כפישל 

על ידי רבש"ע אומר לנו ש

י זו   ַעם" :1עיהוהנביא יש  ָיַצְרת ִּ

י י לִּ תִּ ָ ל  הִּ רו   ת ְ ֵּ  ,אני – "ְיַספ 

יצרתי יצירה  ,עולםהבורא 

 עם ישראל. מיוחדת, שהיא

את יצירה מיוחדת זו יצרתי 

י" י, במטרה ש"לשמי –" לִּ תִּ ָ ל  הִּ רו   ת ְ ֵּ . "ְיַספ 

את  ויספר הםש אימטרת יצירת עם ישראל ה

  .תהילת ה'

לומר אפשר  '?לספר תהילת ה'מה פירוש '

יונתן  אכן מתרגםכך  כפשוטו: לשבח.

 . 2במקום

 רבי רמדא" :3מוסיפה על כךהגמרא אמנם, 

י': 4דכתיב מאי :אלעזר ל מִּ ֵּ בו רֹות ְיַמל  יעַ ' ה ג ְ מִּ  ַיש ְ
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י" 2 ְחתִּ ן ְיהֹון ְבתּוְשבַּ עָּ ְשתָּ  ".מִּ
 מכות, דף י, עמוד א 3

ל תוֹ  כ ָ ָ ל  הִּ  שיכול מי'? ה גבורות למלל נאה למי? 'ת ְ

מתאר את דמותו  5י"רש ."תהלתו כל להשמיע

זה כ   ,היכול להשמיע את כל תהילת ה' של

עם  ."במקרא במשנה בהלכות ובאגדות "שבקי

 ישראל נברא לשם המטרה של לשבח את ה'

סיפור ש'לנו הגמרא  מסבירה .להגיד תהילתוו

על  נעשה 'כל תהילת ה'

על כל  ידיעת התורהידי 

 חלקיה. 

א" רָּ קְּ ם ַוי ִ ֵּ ש   "'ה ב ְּ

 היא גילויהתורה  מודיל

הקורא הראשון ה. "הקב

בשם ה' הוא אברהם 

אבינו, כמתואר בספר 

 ,7ם"רמבבו 6בראשית

עניינו של וממנו נמשך 

מובנה של קריאה זו  .8עד ימינועם ישראל 

שאברהם  פילגלות את הקב"ה בעולם, כ הוא

 .9בינו מודיע לעולם שיש בורא לעולםא
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 ראוי ולו העולם לכל אחד אלוה שם שיש ולהודיעם העולם לכל גדול
 ומממלכה לעיר מעיר העם ומקבץ וקורא מהלך והיה, לעבוד

 בשם שם ויקרא' :שנאמר ,קורא והוא כנען לארץ שהגיע עד לממלכה
 שם באריכות.עיין . "עולם ל-א' ה
 אורות, למהלך האידיאות בישראל, תחילת פרק בעיין  8
 שם גדול בקול קורא שהיהעיין רמב"ן בראשית, פרק יב, פסוק ח: " 9

"; עיין עוד אדם לבני ותו=לקוא אותו מודיע', ה שם את המזבח לפני
 נו בחיי וברד"ק שם. בראב"ע, ברב

 בשנים יקרות אלו, 

 בהן זכינו להיות בישיבה, 

 הנושא שלנו הוא 

 להתגדל בידיעת שם ה', 

 ,להתגדל בקריאה בשם ה'

 בתורההיינו 
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 זוקריאה ה של שלמותשל "נו חזמלמדים אות

 מנין" :10כך מובן מדברי הגמראהתורה.  היא

י': 11שנאמר ?התורה מן לפניה התורה לברכת  כ ִּ

ם אלֹ  ֹגֶדל ָהבו   ֶאְקָרא' ה ש ֵּ היינו, כאשר  .""ינו  קֵּ לֵּ

אתם "הבו גודל  -בברכה אקרא בשם ה' 

אולם, המהרש"א  .12ואמרו אמן "קינולאל

 ,בתורה קורא כשאני" :13ביתר עומק מסביר

 שכל ,14הוא ברוך הקדוש של שמות כולה שהיא

 ברוך הקדוש של שמותיו היא באותיותיה התורה

  קינו".ל"הבו גודל לא - "הוא

סוגיית ? "של הקב"ה מושהמושג "מה פירוש 

כידוע ללומדי יה עמוקה, שמות ה' היא סוג

את  מבטאיםהקב"ה  . שמות15"הכוזרי"

י ְוָאְמרו  "האופנים בו הוא מתגלה אלינו.   ַמה לִּ

מוֹ  ְ נו יכולים לדעת את ינאאמנם  – 16"ש  

לגלות את אך ביכולתנו  עצמו, הקב"ה

 "שמו לינו.אהוא מתגלה בשיעור בו הקב"ה 

  התגלותו. הוא "של הקב"ה

י"אם כן, הפסוק:  ם כ ִּ מתייחס  "ֶאְקָרא' ה ש ֵּ

 נו לומדיםבה ה' מופיע בעולם. כשא תורה,ל

מקרא " שהבאנו לעיל:רש"י דברי כ – תורה

אנו קוראים בשם ה',  - "ואגדהמשנה הלכה 

  .ה במציאות"אנו מגלים את הקב

רבים תמהים, בעיקר בגיל התיכון, על 

התשובה לכך היא  הצורך בלימוד הגמרא.

 גמראבתורה שבעל פה, בתורה, קנו בוסיעש

הר סיני, מפגישנו עם שם ה', עם מקורה בש

לימוד קית שבעולם. והאלהמגמה האידיאלית 

                                                      
 ברכות, דף כא, עמוד א 10
 דברים, פרק לב, פסוק ג 11
 רש"י ברכות שם ד"ה  כי 12
 ד"ה מנין 13
לשון הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לתורה. עיין שם במצוין  14

 במהדורת מוסד הרב קוק.
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 גזירותיו כפי לו הברואים יותומהפעל נלקחות טפליות ותבניות מדות
 השמות והתארים עסקו גם בספרים רבים נוספים.גית סוב ".ומעשיו

 שמות, פרק יג, פסוק יג 16

נמצאת וקית ההאלנו עם האמת מפגיש התורה

, כפי שמשתקף נותנת משמעות לחייםו בעולם

על כל  המתפרשות הובסוגיותיבהדרכותיה 

בתולה "זה נוגע לעיקרון  .שטחי החיים

ונוגע  פרה"שור שנגח את ה"ל ונוגע "נישאת

ע מתגלה "כי רבש ,די המציאותובלכל ראף 

תוך התורה שאנו בישיבה עסוקים מבמציאות 

הוא פגישה מוד גמרא י. ל17רורהיואחוזים בב

בעולם, עם וקות שיש האלעם האצילות, עם 

ת שוכנוקית האידיאלית ההאלהמגמה 

 .18הארציתבמציאות 

 "כי הם חיינו"

בביטוי  ותרבם מיפענשאל ה יביש דמיתל

מה תעשה כשתצא " השגור בפי רבים:

 אשרבישיבה וכ מצויהוא  כעת  –" לחיים?

 '.צא לחייםיי'יסיים את שנות הישיבה הוא 

 ותיהםשניעסקו ברוב רובא דעלמא אכן, 

יממה בחיי המעשה, כל אחד השעות ברוב ו

שנים אלו בהן אנו ב ולם,א בדרכו הוא.

וקי האלעוסקים במימד אנו ישיבה שרויים ב

החיים, אנו עוסקים באידיאלים ו של המציאות

. במידה בה נכנה לםום בעהמצוייוקיים האל

לכותלי בית חוץ את עולם חיי המעשה שמ

נו עסוקים הרי שבישיבה א ',חייםהמדרש כ'

ביסודות הרוחניים , ית החיים האידיאליתהווב

  ובנשמתם. , בשורש החייםשל המציאות

זכה ו שתנכל אחד ואחד מאי על, כןאם 

בישיבה בעודו לבנות  'הכותל'שיבת יהגיע לו

כל החיים הרי  .באיכותו תורה גדולה בכמות

את מציאותם משם ה' בו המעשיים יונקים 

מקיים זה ההוא אשר נו עוסקים בישיבה, א

 את המציאות שנבראה לשם גילוי שם ה'. 

                                                      
 ובביאורעיין . עיין אורות התורה פרק ד, סעיף ב; פרק יב, סעיף ה 17
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י" ם כ ִּ  "ֶאְקָרא' ה ש ֵׁ
 

 ג 

 ארץ ישראלחזרנו לש מתוך, תירה מזאתי

בריאה החיים החזרנו למציאות לירושלים, ו

 תומוטל זו גדולה יותרעם ישראל, חובה של 

בישיבה  לפגושעלינו  עלינו ביתר שאת.

תורה גדולה ואידיאלים גדולים, כדי שנוכל 

 את החיים המעשיים. ולאורם ם לבנות על גב

 "לאוכלי המן"

, שהינם בעל כאשר נפגשים עם בוגרי ישיבה

 בדרך כללשומעים מהם  מבט שקול ורציני,

כמה אני מתגעגע  "עד הנוסח:את אותו 

בהן הייתי בישיבה והייתי פנוי לאותן שנים 

הייתי יכול הייתי מנצל  אם !סוק בתורהלע

פעמים כך שומעים ה יותר!". טוב אותן בצורה

בין אם  רבות מבוגרי הישיבה הרציניים,

בהעמדת תורה או  העסוק כעת מדובר באדם

בתחומים  עוסקבחינוך, ובין אם  הוא 

הרב הדרי היה אחרים. הישיבה, נוהג 

 –מדבר דור ההיא בבחינת שליט"א לומר, 

היה עליו  כנס לארץנבטרם נכנס עם ישראל 

 ה של חיים אציליים:ארבעים שנ לעבור

תעסק בחיי המעשה, לא הבהן ארבעים שנים 

ים ֶלֶחם"בהן ארבעים שנים  ירִּ יש   ָאַכל ַאב ִּ " אִּ

ן שהוא לחם שמלאכי השרת מָ  כלוא -

מדרגה שרוי ב . עם ישראל היה19ניזונים ממנו

אל  אל הארץ, לפני כניסתוית ללוקית אצי-א

 .חיי המעשה

 אלו גבוהיםם המעשית של דברים משמעות

 לעת סהמתפרש להם משמעות יד. וגדולה מא

בסדר מיים: יו– יוםהחיים הת פני כל מציאו

המשמעות היא  .יםיצהרהובהפסקת  ואחרילו

הן  ושכל רגע בישיבה הוא יקר, משום שאל

בשם ה'  בקריאהאנו מתמקדים  השנים בהן

  .ביתר השלמות האפשרית
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, יתברך בוראו ברצון שנתגשם העליון האור מתולדת הוא והמןו: "
 ".אחד מדבר נזונין השרת ומלאכי המן שאנשי ונמצא

 ,בשנים שתבואנה בהמשך החייםשגם  יבוודא

חובה גדולה מוטלת עלינו להוסיף  ,בעזרת ה'

 גם -בשם ה'. כך אכן אנו מחויבים  ולקרוא

ה ילרב קה גםמהנדס צריך לקרוא בשם ה', 

 הישיבהות שנב ,ולםא צריך לקרוא בשם ה'.

 .בשם ה', היינו בתורה מויוכל  עסוק אדם

ד עכל רגע וכל זמן להיות מיועל  ממילא

במשנה במקרא בהלכות "להתגדלות בתורה, 

על כל רגע להיות  .בעיוןו קףי, בה"תובאגדו

מראשיתה ת מסכת ועוד מסכת, יילקנמיועד 

  ועד סופה.

ללא מאמץ ויגיעה,  גדילה בתורה לא תיבנה

 ,שעה לאחרשעה שנעמול  הוא תצמח מתוך

לשם  גם בין הסדרים.סדר, ו לאחרסדר 

הדברים נכונים  כאן.ים מצוי אנו זו משימה

פרשת שבוע : ללימוד כל חלקי התורהלגבי 

נה "משה לימודלימוד ההלכה, לל ,ברמב"ן

לימוד ארבעת ל, ", ללימוד התנ"ךברורה

כל אלה עלינו  את "שולחן ערוך". חלקי

אף על פי שייתכן וקשה  ,קיףלה לשאוף

 .הללובשנים  להספיק את כל אלו

 "באוהלה של תורה"

זהו הצד של "עשה טוב". ניתן להוסיף צד 

מתוך כאב אומר  שני, הנוגע מאוד לחיינו.

כוונה שנתבונן נוקבים ואמיתיים, ב דברים 

לחיות בשאיפה בישיבה  היותנומשמעות . םהב

דורשת במידה מסוימת  חיים אידיאליים, 

ישיבה להתנתק מן העולם. פירוש הדבר שב

 בהיותנוהדבר ש עיתונים, פירושמקום לאין 

איננו עוסקים בענייני החדשות, בישיבה 

. מפני מצד עצמם אפילו בהיותם ללא פסול

מונעת ואלו חוסמת תעסקות בעניינים שהה

מונעת היא  ה' בגדלות, קריאה בשםהאת 

מונעת היא  לתלמידי חכמים,לצמוח  מאיתנו

 יידע, בעלו הקף יבעלמאיתנו לגדול להיות 
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י 'קריאה בשם ה''. היא חוסמת תורה, בעל

 .הרוחנית והתורנית ,המוסרית תנוייבנאת 

מבחין כי ישיבה ול כניסהעובר בלעיתים אני 

על שולחנו של השומר, שהוא אחד מבני 

הישיבה, מצוי לעיתים רק סמארטפון או 

  ? כדבר הזה יכול להיותפלאפון. איך 

תלמיד שכזה כנראה לא עיכל את מטרת 

לגופו של עניין יש לדון אכן,  בואו לישיבה.

 אולם שמירה,זמן הבללמוד האם מותר 

, והדבר אפשרי במצבנו הדברהיא ש ההנחה

 עבריולהא מילתא אינו בבחינת "ידעי רבנן 

במגדל בהיותי במילואים שמרתי  .20"עלה

עם חייל נוסף. ההסדר בינינו היה  שמירה

לפתע המג"ד נכנס שאחד צופה והשני לומד. 

 והתעניין לומד הלכות נידה בעודי וראה אותי

, ולא ביקר אותי על עצם בתוכן הדברים

להיות  . לא יכולהלימוד במהלך השמירה

גמרא,   בשמירה בלייושב שלוש שעות  דםשא

הדבר אינו מתקבל  חומש!ברורה או  משנה

  על הדעת!

של צפייה בסרטים  תיש הסבורים שהבעייתיו

היא בשל דברים לא טובים שיש בהם, ועל 

כן מתירים לעצמם לצפות בסרטים נקיים. 

סרטים כל היום רק יראה אולם, גם אם אדם 

את עניינה הוא לא הבין  "חפץ חיים"על ה

מקום להתגדלות  יא הישיבה  של ישיבה!

שנים יקרות . בבתורה, להתגדלות בשם ה'

אלו, בהן זכינו להיות בישיבה, הנושא שלנו 

להתגדל בידיעת שם ה', להתגדל הוא 

 בשם ה'. בקריאה

ה  " תָּ ַאֲהבָּ ה ב ְּ ג ֶּ ש ְּ ִמיד ת ִ  "תָּ

ללא  םמשמעות הדבר שחיי הישיבה הם חיי

הפסקה. אין מציאות של עצירה ופנייה 

 יםמצליח נונייתכן ואי אחר.בדבר  לעיסוק
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  יםעושלכן ו להתמודד עם רצון מסוים,

לא נכון לחשוב שיש ככלל אבל  מה,-דבר

'הפסקה', שיש זמן בו איננו נקראים בישיבה 

גם לאחר סדר ערב  להמשיך ולקרוא בשם ה'.

הגדרה כזו הייתה  נגמרו שעות הלימודים,לא 

בתיכון, גם אולי  ,יסודיהבבית ספר  נכונה

אינה בישיבה,  נכונה בעולמה של אך אינה

אם עלי לנוח  .ה בשם ה'יאקרנכונה כלפי 

או להתעמל בחדר הכושר כדי שאוכל 

אין זו הפסקה  קרוא בשם ה'להמשיך ול

ארוחת  כשם שאכילתקריאה בשם ה', מה

 , שהריקריאה בשם ה'אינה הפסקה מה צהרים

עומקם של דברי  וזה נחוצה לנו. האכילה

תלמידי חכמים חת חולין של שי"שאפילו : 21חז"ל

 . "מודצריכה תל

פעמים מזכיר היה הרב צבי יהודה זצ"ל 

הפסוק בספר את דברי חז"ל על  22רבות

דֹול יםקִּ ָהֱאלֹ ' ה ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶרךְ ": 23נחמיה  - "ַהג ָ

יש פירוש הדבר ש .24המפורש" בשם "שגידלו

כך נדרש מאיתנו לקרוא בשם ה' בגדלות, 

אל ויש לנו המון כוחות, . זה גדולבדור 

 ינואת שאיפות לגדל. עלינו בקטנות להסתפק

חוזר הגדול הבדור  לקרוא בשם ה' הגדול

גדולה,  לארץ ישראל. נתבעת מאיתנו תביעה

זכה להגיע לישיבה, לא  לא כל אחדהלוא 

 ויותר כל אחד זכה לשבת חמש שנים

לעבוד  ,לרצות ,לשאוף יש .בישיבה

 הגדול. לקרוא בשם ה'וולהתגדל, 
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בשם ה' בגדלות כך נכיר את עצמיותנו. כשחזרו עם ישראל 
לירושלים, קראו בשם ה' הגדול, כפי שכתוב: 'ויברך עזרא את ה' 
האלקים הגדול', ופירשו חז"ל: 'מאי גדול?... שגדלו בשם 

 המפורש"'.
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