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יר' ה ַחְסֵדי" ַעל ...ַאְזכ ִּ ֹּל כ ְ ר כ  ֶׁ ָמָלנו   ֲאש   "ג ְ

. עלי' ה חסדיאת  דברי בראשיתברצוני להזכיר 

 מלחמת פרצה שנה ושש שלושים לפני זה ביום

 ".הראשונה לבנון מלחמת", "הגליל שלום"

 יצאנובסוף סדר ב' ו המדרש בבית כאןנו למד

 לא .בלבנון המלחמה אל ,החזית אל מכאן ישרה

 ֵהם ֲהלֹוא" .בו  ש   גם הזו למלחמה היוצאים כל

ִבים תו  ֵרי ֵסֶפר ַעל כ ְּ בְּ  ד ִ

ִמים  ".הכותל" ישיבת של 1"ַהי  

 נצללהי זכיתי ,'ה בחסדי

 סולטן קרב" ,זה בקרב

אני  מודה אתז על ".בויעק

'ַּלהּהֹודוּ " .הזה ביום ברבים

י יּטֹובּכ ִּ וְֹּּלעֹוָלםּכ ִּ  .2"ַחְסד 

 רץ ישראל"א כתורת תורה שאין"

 את ביארנו שעבר שבועב

 של הגדול המעגלמ כחלק נותישיב תפקיד

י" :3הנביא דברי התקיימות י ֹוןּכ ִּ צ ִּ אּמִּ צֵּ ֵּ ּתֹוָרהּת 

ּהּו ְדַבר ָלִּּ' ירו ש ָ יותר היום  להעמיק ניוברצו ,"םיִּּמִּ

האם . ישראל-ארץ תורת של הנענייביאור ב

התורה יוצאת מציון רק בשל ריבוי הישיבות 

 4מסכת ברכותב אווהל ולומדי התורה שיש בה?

שממנו מוכח שדבר זה כלל  נפלא סיפור מובא

                                                      
1

 א, פרק טו, פסוק זמלכים  
 תהלים, פרק קיח 2
 ישעיהו, פרק ב, פסוק ג 3
 לגולה יהושע רבי אחי בן חנינא כשירדברכות, דף סג: " 4

 שני אחריו שגרו. לארץ בחוצה חדשים וקובע שנים מעבר היה
 בן זכריה של בנו ובן כיפר בן יוסי רבי חכמים תלמידי
, קרנים בעלי תישים נעשו שהנחת גדיים: לו אמרו.. .קבוטל

 אם: בשמנו לו ואמרו לכו: לנו אמרו וכן, אצלך שגרונו והם
 משום -? למה כך וכל ...בנדוי יהא - לאו ואם, מוטב - שומע

 .'"מירושלים' ה ודבר תורה תצא מציון כי' :שנאמר

באותה  שהרי, אינו תלוי בכמות לומדי התורה

 לומדי מיעוט רק רץ ישראלבאהתקופה שהה 

 ם ישראלע של בניינו רובואילו  התורה,

ואף על , בבלב היה כבר  התורה של ובניינה

י"קוראת על כך:  אהגמר פי כן י ֹוןּכ ִּ צ ִּ אּמִּ צֵּ ֵּ ּת 

  !"תֹוָרה

הּ " :5הפסוק דברי את ביןכיצד נ ָ ֶריהַָּּמְלכ  םְּוש ָ ֹויִּ ַּבג 

ין ֹוָרהּאֵּ : 6, ואמרו חז"ל"ת 

ּ-ּממקומןּישראלּשגלוּכיון"

. "מזהּגדולּתורהּביטולּלךּאין

 התורה המשיכה לא וכי

קמו  לא וכי להימסר?

א נהרדעהישיבות הגדולות ב

 והי לא וכי? ובפומדיתא

 ?והרשב"א ם"הרמב

את דברי  להבין יש עוד

ואָּהָאֶרץּו זֲַהב" :7הפסוקחז"ל על   - "טֹובַּההִּ

ּישראלאּכתורתּתורהּשאיןּמלמד" מה  .8"רץ

 משנה המושג "תורת ארץ ישראל"? מדוע פירוש

מדוע יש נפקא מינא אם  ?תורה לומדים היכן

 ,יריה'באלג, בשיקגו ,במנהטן תורה לומדים

  ?בירושלים או רבה'בג

כוונת  ימה :הדברים בשולי שאלה נוספת ישנה

-בעומדם על השוני שבין חכמי ארץ ל"חז

ּנועם"': 9ישראל לחכמי חו"ל למידיּתּאלוּ-'

ּ.בהלכהּלזהּזהּשמנעימיןּ,ישראל-שבארץּחכמים

                                                      
 איכה, פרק ט, פסוק ב 5
 חגיגה, דף ה, עמוד ב 6
 בראשית, פרק ב, פסוק יב 7
 טז, אות דבראשית רבה, פרשה  8
 סנהדרין, דף כד, עמוד א 9

 כהצריישראל -בארץ

 שלמות להופיע הויכול

, עם ישראל של ההופעה

 שלמות מתגלה וממילא

 התורה תהופע



 לבניינה של תורה
 

 ב

ּחובלים' ּחכמיםּאלוּ-' ּשמחבליםּ,שבבבלּתלמידי

 ?"בהלכהּלזהּזה

המספרת  10הגמרא דברי את להבין קשה הכל על

 צםהוא  ישראל-ארץל להע זעירא רבשכאשר 

 הבבלית הגמרא את לשכוח כדי תעניות מאה

הלוא תורה  ,הזה רסיפוה את קשה להבין .שלו

בקדושתה עומדת בכל מקום שתילמד? מהי 

  ישראל?-ייחודיותה של תורת ארץ

 ר ארצך""חיי נשמות אווי

ב"אורות  .זה ענייןב רבות עוסק ל"זצ הרב

אחת ב .11בנושא שלם פרק נוישהתורה" 

", היקרים ציון בניהממוענת ל" -יו תוגריאמ

 הוא - חברי "בית ועד לחכמים" בירושלים

ּישראל-ארץּתורתּביןּונשגבּעצוםּהבדל" :12כותב

ּּלתורת ּהקודש-רוחּשפעּישראל-ארץבחוץּלארץ.

ּּכלּעלּללחוּ ּמתפרץ ּחכם ללמודּּשמבקשתלמיד

ּחכמיםּקיבוץּעלּוקלּוחומרּ,לשמהּתורה  "תלמידי

 קודש רוח יש .ישיבה על ,קבוצה על היינו -

 יחיד כל על או "הכותל" ישיבת על שמתפרץ

ּ,הכלליּוהרוח" .13ישראל-ארץב תורה שלומד

ּאתּהרודדּהואּ,ומתפשטּוהולךּבנועםּהשופע

ּהפרטים ּמלמעלהּהכלּ,ההלכותּאתּהמרחיבּהוא.

בעזרת ה' נסביר את  ."ל"בחוּכןּשאיןּמהּ,למטה

 הדברים, הקשים להבנה.

ּץּלארץחוּתורת" :14" כותב הרבהתורה אורות"ב

ּלחומריותהּבדאגתהּ,הפרטיתּהנפשּבתיקוןּעוסקת

ּוחייּשעהּבחייּעלותהתוהּהככוילזּ,ורוחניותה

ישראל מבקשת את -גם תורת ארץ ."םעול

התעלות האדם ואת הטבת מצבו החומרי, אך 

"ל עוסקת בתיקון הנפש רק במובן וחורת ת
                                                      

ר' זירא כי סליק לארעא בבא מציעא, דף פה, עמוד א: " 10
כי  ,דלשתכח גמרא בבלאה מיניה ,דישראל יתיב מאה תעניתא

 ".היכי דלא נטרדיה
 פרק יג 11
 אגרות הראיה, חלק א, אגרת צו, עמוד קיב 12
עיין אורות הקודש, חלק א, עמוד קלד: "בארץ ישראל  13

המעין הרוחני של פנימיות הקודש... מתגבר הוא מאליו. רק 
 סיוע הוא צריך מהעבודה המעשית והשכלית"...

פרק יג, סעיף ג. הדברים מבוארים בהרחבה במאמרו של  14
 ואילך. 78הרב "תורת ארץ ישראל" במאמרי הראיה, עמוד 

ּדואגתּהיאּישראל.-ארץּתורתּכןּלא"הפרטי. 

 ."להוכּהאומהּנשמתּכללותּבעד,ּהכללּבעדּתמיד

 הפרטים בתיקון עוסקת ל"חו תורת ,כלומר

  .הכלל בתיקון עוסקת ישראל-רץא תורתאילו ו

 "קדש את שמך על מקדישי שמך"

 באופן הדברים את להסביר לנסות ברצוני

ההסבר הוא  .םנלהבי דומא שקשה הגם ,המובן

 דברי את לומדים כאשר אבל ,עמוק אכן

הדבר פותח  ,התורה בפנימיות עוסקיםה הספרים

מבאר  "החכמה מאמר"ב. לנו פתח להבנה

כולה  עוסקתראש השנה, ה תפילה את ל"הרמח

 מלכותוב בעולם' ה בהתגלות, העולם בתיקון

לַּעלְּלֶמֶלךְּּ'הְּוָהָיה"בבחינת:  ,'ה ָ בין  .15"ָהָאֶרץּכ 

תפילות אלו ישנה בקשה שלכאורה אינה מן 

דוע מ ."לעירךּוששוןּלארצךּשמחה"העניין: 

 בירושלים יש אםלהתגלות ה'  נוגע הדבר

 משנהדוע הדבר מ ?פיגועים חלילה או שמחה

 מלמדנו ?עזה בעוטף רים"פצמנוחתים  אם

 בעולם הקדושה התגלותכי שלימות  ל"הרמח

ישראל, -בארץ עם ישראל של במצב תלויה

 תתגלה יזא .16ובבטח בשמחה ובישיבתו עליה

כך -כל פשוטו עיקרון זה .בעולם' ה ותלכמ

 תלויה בעולם ה"הקב התגלות כך.-כל גדולו

 ישיבתובבהופעתו השלימה של עם ישראל ו

 בארצו. 

ניתן להוסיף על דבריו שחלק מכך הוא לימוד 

 גילוי היא התורה התורה בארץ ישראל. הרי

 חד יתאיואור הוא בריך אקודש" ,בעולם ה"הקב

עם  על מופיעה זו אלוקית התגלות .17"הוא

עם ישראל  כאשר היא התהופע ושלמות ישראל,

                                                      
 זכריה, פרק יד, פסוק ט 15
יו ישראל "והנה, לשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיה 16

ישראל, כי הם העם הנבחר והיא הארץ הנבחרת. -בארץ
ובישראל ימלוך מלך מבית דוד... ואם אחד מהתנאים האלה 
חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי". עיין עוד בדבריו במאמר 
העיקרים: "אין כלל הבריאה משתלם עד שתסודר כלל האומה 

ה הנבחרת בסדר הנכון, ותשתלם בכל עיטוריה, ותדבק ב
 השכינה, ואחר כך יגיע בעולם למצב השלם". 

 עיין נפש החיים, שער ד, פרק י 17



 "טֹוב איַהה   ָהָאֶרץ ּוֲזַהב"

 

 ג 

 :18אם כן, דברי חז"ל נים,מוב יושב בארצו.

ּעסוקּ?הזהּבעולםּשכינהּפניּלראותּהאתּמבקש"

 הופעת גילוישלמות  !".ישראל-בארץּבתורה

חיבורם של  ישראל.-ארץב איה בתורתו ה"הקב

הוא הופעת שם ה'  'ה ועם' ה תורת ,'ה ארץ

 . 19בשלמותו

ְבָרא ְוַעם" ל נִּ ֶׁ  "ָיה   ְיַהל 

 תורה היא מהותה מעצם ישראל-ארץ תורת

תו של כלל ישראל תורהיא  זותורה  .כללית

 שתורת המבט ,ממילאביושבו על אדמתו. 

, כללי מבט הוא אותנו מלמדת ישראל-ארץ

מתוך מבט עליון זה  .בציון שכינה של מבט

יותר  גדול שאדם ככל .פרטיםה ניגשים לבירור

 אינו נעצר רק ,הכלל את יותר רואה הוא

ישראל עוסקת -גם תורת ארץ .הצר חשבוןב

בתיקון הפרטים, אלא שמבחינתה שורש הדברים 

 נעוץ במבט הגבוה והכללי. 

 הצבא מחולק לחטיבות. .הצבא מחיי דוגמא אתן

 ,מיוחדות למשימות אנשיםמספר  בחרוכלומר, 

 כליםה את םעבור מקצה הצבא לכך ובהתאם

הנדרשים לביצוע המשימות המצופות מהם, 

 קיבלה זו שחטיבה תפקידה לע המבט מתוך

לפיכך חטיבת הצנחנים  .ישראל מדינת לטובת

 ,הנדסה לא תקבל חטיבתש אמצעים קבלת

  ולהיפך.

ּהואּברוךּהקדושּלהםּאמר": 20הגמרא מביאה

ּלישראל ּבעולםּאחתּחטיבהּעשיתוניּאתם': ּואני,

 חטיבה איפה .'"בעולםּאחתּחטיבהּאתכםּאעשה

אנו אומרים  ה?של ט"המפח היכן זו ממוקמת?

לּ"בתפילה:  ָראֵּ ש ְ ָךּיִּ ַעמ ְ יּכ ְ ְמָךֶּאָחדּו מִּ הֶּאָחדְּוש ִּ ָ ַאת 

ֶּאָחד ֹוי ּג  ָאֶרץ"ּהיכן?" "הזוהר  מפרש "!ב ָ

 כהצריישראל -בארץ רץ ישראל.בא: 21הקדוש"

, עם ישראל של ההופעה שלמות להופיע הויכול

                                                      
 מדרש תהלים, מזמור קה 18
 כב-עיין מתוך התורה הגואלת, חלק ד, עמודים כא 19
 ברכות, דף ו, עמוד ב 20
ֵאל ויקרא, דף צג, עמוד ב: " 21 רָׁ ש ְ ְקרּון יִּ א, יִּ ְלַתּתָׁ ַלם ּדִּ ְירּוש ָׁ ּבִּ

ן. ּדִּ  א לָׁ ד. ְמנָׁ יבֶאחָׁ ֶרץ' :ְכּתִּ אָׁ ד ּבָׁ ֶרץ ֵהם ּגֹוי 'ּגֹוי ֶאחָׁ אָׁ אי, ּבָׁ . ַוּדַ
ְלחֹוַדְייהוּ  יּנּון ּבִּ א אִּ ד, ְולָׁ ְקרּון ֶאחָׁ ּה אִּ ּמָׁ ד, עִּ  ."ֶאחָׁ

 שעניינה ,התורה תהופע שלמות מתגלה וממילא

  .יד-ש במלכות עולם תיקון

 ראליש-ארץב יהילתח קם עם ישראל כאשר

 - תורהההתגלות עבור  גם משמעותישנה לכך 

  .ופיעומ רוזח "כלל"ה מושג

 היה עיקר ענייננו בגלות היינו עוד כל

במשך אלפיים שנה, עם  .יחידיםהישרדות ה

היה , הארץ כנפות בארבע מפוזר ישראל, שהיה

זה  מהפריץ זהרילהיה עליו ה, עסוק בהישרדות

קיום היינו עסוקים במלחמת  ומפורע אחר.

 בסוףל לצלוח את נוראות הגלות ולשוב במטרה

 דואגת ל"חו תורת ,לכן ישראל.-ארץ לא

, 'ידישקייט'יה ובניית ושימור קיוםל, לפרטים

 .יהודיה חייםה-אורח

ישראל ננסכה בנו -, משבאנו בשערי ארץאבל

 -" לאברהם חסד"ה בעל אומר נשמה חדשה.

 וקדוש גדול מקובל שהיה רבי אברהם אזולאי,

 ישראל-לארץ אדםבעלות ש– א"החיד של וסבו

 נשמה, כללית נשמההראשון מקבל הוא  בלילה

הדבר קשור לדברי שייתכן  .22ארץ ישראל של

 חרןל יצא אבינו יעקבחז"ל על כך שכאשר 

-רץא מלאכימ אותו ווישל המלאכים ותחלפה

 מתגלה ישראל-רץבא. ל"חו מלאכיל ישראל

מיוחדת  חשיבה נמשכת ךכומ, הכלל נשמת

 . 23אחרת והסתכלות

-על תלמידי חכמים שבארץש ,מובן ממילא

 הנושאמפני ש, "לזה זה מנעימים" להיות ישראל

 עוסקה תלמיד חכם עודרק  אינו הוא כאן

 כלל, "כלל"ה אלא, מפרטי התורה פרט רוריבב

 תורת את בוניםה ישראל-ארץשב חכמים תלמידי
                                                      

חסד לאברהם, מעין שלישי, עין הארץ, נהר יב: "והאדם,  22
אם הוא בחוץ לארץ, יש לו נפש מהאופנים, ושזוכה ליכנס 

יצירה חדשה, ומתלבש תוך ישראל, בא אליו נפש מ-לארץ
ישראל -הנפש הישנה שלו. ובלילה הראשונה שישן בארץ

יוצאות ב' הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינה חוזרת כי אם 
החדשה בלבד". עיין עוד אורות, אורות ישראל, פרק ז, סעיף 
יח: "הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש 

ישראל -שבא אדם לארץישראל, ותיכף -הפרטי כי אם בארץ
מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה 

 הכללית הנכנסת לתוכו". 
 עיין מתך התורה הגואלת, חלק ד, עמוד כ 23



 לבניינה של תורה
 

 ד

ישראל. כל תלמידי -ארץ תורת את, בעולם' ה

-החכמים נתפשים כאיבריה של אותה מערכת

חיים, כחלקים שונים מאותו הכלל, וממילא אין 

 מקום לחילוק ולפירוד.

י" ָכא ד ִּ וֹּ ָכן ֲחש  ְ ָרא ְמַהפ  ְנהוֹּ  "לִּ

בתחום  היא קוק הרבאותה מביא  אגמהדו

 תא לנשא יכול" ל"חו ירואו - המוסרי הרעיון

התיקון יתרחש רק , "דיםיחיה של הרעיונות

 לתקן במעגל חיי הפרט. אולם, שאיפתנו היא

 השיהי, עם ישראל כל את לתקן, הכלל את גם

 מגושמיםה יוכוחותש ,גדולים רעיונותבעל 

מהפך זה ייתכן רק על  .ולברכה לטובה יתהפכו

 . ישראל ותורתה-ידי אווירא דארץ

המסבירות זאת  מיליםוסיף מספר מ זצ"ל הרב

ר הקדוש" הזוה"מ משפט מזכיר רבהיותר. 

 הנלמדת תורהשל ה המגלה לנו את עניינה

 ר הקדוש"זוה"ה אומר .משיחה של בישיבה

 אם יודע יניא -לומדים  משיח של תובישיבש

 להפוך - בנוסף או קידושין ללמוד במקום

 נכנס לא ."לנהוראּוחשוכאּלמתוקאּמרירו"

 למתוק מר להפוך יודעאלא זה ה זו לישיבה

 .משיחה של י תמצית עניינוהוז .24לאור וחושך

  .25לםועה תיקוןאת  מבטא "משיח"

חסדי ה' המקיפים  – משיח בתקופת חיים אנו

 נובעים מהיותנו בעיצומו של אותנו בניסים

 של תהליך, לציון שכינה שיבת של תהליך

 שב עם ישראל .די-ש   במלכות עולם תיקון

 ישראל-ארץ תורת חובכ .ומתרפא והולך ארצול

 רפאותהולכות ומת בישיבה לומדים שאנחנו

  .הכלל יו הרוחניות שלמחלות

ְלֵקנו  " ב חֶׁ וֹּ , ַמה ט  ֵרינו   "ַאש ְ

 בישיבההנפלאים  הבחוריםמ אחד את שאלתי

 תורה מודישל מרגישהאם הוא  יזר'ג מניו שבא

? זהים רסי'ג בניו תורה מודיול "הכותל" בישיבת

לא  ךא, ודאי לו שהוא חש שהם אינם זהיםהיה 

                                                      
אןהקדמת הזוהר, דף ד, עמוד א: " 24 ְנכֹון מָׁ י מִּ א ּדִּ ֹוכָׁ ן ֲחש  כָׁ  ְמַהּפְ

א ְנהֹורָׁ ין לִּ ֲעמִּ א ְוטָׁ ירָׁ א ְמרִּ ְתקָׁ א ַעד ְלמִּ א ֵייתֹון לָׁ כָׁ  ".הָׁ
 12-17עיין שיחות הרצי"ה, במדבר, קורח, סעיפים  25

האם  :אותוהוספתי לשאול  זאת. להסביר הצליח

 ךרבותי את ניקח אםהדבר תלוי במלמדים? 

גם לזאת ? האם ההבדל ייעלם לשםבישיבה 

כך . השיב בשלילה, עדיין הלימוד לא יהיה זהה

באגרת  עצמו על זצ"ל הרב אכן העיד

בלימוד התורה שהחל את דרכו  מיכ, 26הנזכרת

 בישיבת התלמיד לדבריבחו"ל, בדומה 

ּהקדושהּשלּוהעדןּהאורּשלּהמיןּזה" ":הכותל"

ּ,'הּמבקשיּתלמידיּחכמיםלּישראל-ארץבּהנמצאת

ּ,דועֵּּּיודעּבזהּהנניּכיוואנּ,ל"בחוּכללּנמצאּנונאי

 כך אף אני חש בכך בקטנותי, - "טניקּ ּכפי

  ותנותו.בענוהוא  כותב

 תורה ללמוד -מאוד  פשוטה הדבר משמעות

ובפרט , בירושליםישראל, ובפרט -ארץב

 הנכבד במקום " המצויההכותל" בישיבת

 פני מול אל - אליו אותנו הביאה שההשגחה

 השכינה השראת כזרמ מקוםנוכח , הקודש

 ייתכן שאיננו .עצום דבר וזה - בעולם

 וא ןידושיק לומדיםבשעה שאנו   זאת מרגישים

, יום-ביום זאת שיםח ייתכן שאיננו, 'דעה יורה'

 לנו נותנתו אותנו מרוממת זו ידיעה עצם ולםא

משנה ב 'סדר'ל נתבונן בכך נבוא אם .למבט גדו

 כל כך אנו עוסקיםש התורהנכיר בכך ש – מרץ

ומכך  ישראל,-רץא תורת היאהלוא , גדולה

 ולקנותנתמלא בשמחה וברעננות לזכות לעמול 

 יקבל שלנו התורה קיוםאותה. בזכות מבט זה 

על ידי כך  ;גדלות יותריקבל , יותר רחב אופק

 .ולהתרומם להשתנות יכולה שלנו' ה עבודת

י" ובעם ישראל כולו: בנו יתקיים כך מתוך ּכ ִּ

י ֹון צ ִּ אּמִּ צֵּ ֵּ ָלִּּ'ּהּו ְדַברּתֹוָרהּת  ירו ש ָ  ."םיִּּמִּ
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