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 בסשחלק  –"לבניינה של תורה" 

 יט"אדר שלרוך ויבהרב  ,ראש הישיבהמו"ר על ידי  באופן דיגיטאלישיחה שנמסרה 

ה" ָ יֵרֶאיךָ  ָנַתת  ֵס ל ִּ ְתנֹוֵסס נ    "ְלהִּ
 )ד( בימי מגיפת הקורונהשיחה 

 
 

ת ְוִאיש  " עַּ ץ ד ַּ ֶּ מ  ֹּחַּ  ְמאַּ  "כ 

 זכרויי ייתכן והם .דומא מיוחדים ימיםהם  הימים

 היום דברל ברצוני ".הקורונה ימי" בשם לדורות

 לנו נתן' שה גדולה מתנה על

 .הללו בימים

הדבר הראשון שיהודי עושה 

כאשר הוא קם בבוקר הוא 

להודות על מתנת החיים, על 

 כך שקם לעוד יום בעולם הזה:

ַקי ָם ַחי ֶמֶלך   ָפֶניךָ ל   ֲאִני מֹוֶדה"  ו 

ת ָ  ֶהֱחַזר  י ש ֶ ָמִתי ב ִ  אמרתי. "ִנש  

שברגעים הללו של  בעבר

על כך  לחשוב נפלאהיקיצה 

שמקבל על עצמו עול מלכות 

 ולם, א שמיים ועול תורה.

 קמים אנוכש דרך כללב

 מודה" ממלמלים אנו מהמיטה

הקימה  " בשפה רפה.אני

בוקר נדמית  מידימהשינה 

בעינינו כמובנת מאליה, 

כאתמול כן היום. אך האמת היא שזוהי זכייה 

זכינו לכך ביום זה ולוואי שנזכה כך אף  -גדולה 

  להבא.

 א"שליט כץ יעקב הרב ר"מו של בנולדוגמא, 

 גדולה חיים בסכנת האחרונה בתקופה היה מצוי

אשר החל כ .מוות שערי עד הגיעהוא  ית.ממשו

 מתפלליםכל הל ודהה הוא טוב יותר הרגישל

 מבית לביתוהשבוע  השתחרר הוא' ה ידבחס .עליו

את  שהוא ח ניכר עד כמההיה בדבריו  .החולים

הרי לפרק זמן מסוים  .חייםה מתנתמשמעותה של 

 מאליו המובןו הנורמטיבי המצבהתערער אצלו 

  .ונושמים וחיים בוקרמידי  שקמיםבעינינו, 

כאשר הדברים מובנים מאליהם אנו חיים את חיינו 

 בצורה שגרתית ורגילה. למשל,

'זמן קיץ' של שנה זו היה  אם

מתנהל כסדרו היינו חוזרים 

לישיבה בהתלהבות לאחר טיול 

לאחר מכן היה  ים'.'מים אל 

יום עצמאות נפלא והייתה 

אמנם, בזמן בו  מתחילה השגרה.

מתחילה השגרה מתחילה גם 

שגרת הלימוד היא  השחיקה.

 קשה ללמוד יום אחר .קשה

 בעיון ,שיעור ועודשיעור  ,יום

גם אלו הלומדים  .בבקיאותו

היטב חווים פעמים רבות תהליך 

  כלשהו של שחיקה.

מעולם אביא ברשותכם משל 

הספורט כדי להבהיר את 

היינו עורכים מידי פעם  ילדים כשהיינו הדברים.

כאשר ישנה תחרות אדם מסוגל  קפיצה. תחרויות

להגיע להישגים גבוהים יותר מאשר הוא מגיע 

בדרך כלל. הוא מתאמץ, קופץ ומצליח. פעם 

השתתפתי בתחרות כזו וחשתי זאת. כשאדם 

 שיהיה בריאאת שריריו על מנת  לפתח מעוניין

מתחילה דווקא  והתקדמות', ה עבודתצורך ל

בנקודה בה חורג מהתנהלותו הרגילה, בנקודת 

המאמץ בה הוא מותח את שריריו מעבר לרגיל. 

דווקא הצורך לעבור משוכה יותר גבוהה הוא זה 

 גם מאמן כךשיקדם את בניית הכושר שלו. 

 

  סיוןיבנ נותעמיד

  זו בתקופה

  הנוכחיים ובתנאים

 הסבוכים הללו ו

 השריר מתיחת היא זו

 למדרגה שתביאנו

 יותר גבוהה
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 מקדםאת חייליו על פי סרגל מאמצים, ה הצבא

 .למדרגה ממדרגה האדם את

 אדםאשר כ אחר. תחום בכל הדברים נכונים אף

הוא יישאר רק  רגילרק באופן ה להתקדם מעוניין

 של לנקודהברמה זו. אולם כאשר הוא יגיע 

 גדר או משוכה לעבור יאלץי הואכאשר  ,מאמץ

 . יותרהישגים גבוהים ל יגיע הוא ,גבוהה

 לפעמים. האלוקית ההשגחה כך נוהגת לעיתים

אותו  אלץהמ ,סיוןיבנ האדם את מעמידה היא

, תמיד קופץ שהואזה מ גבוה יותר קיר על לקפוץ

המאלץ אותו להגיע למדרגות יותר גבוהות מאלו 

לדוגמא, כולנו מברכים את . שהוא רגיל בהן

רק ש מישהו לי סיפראולם  ",יצר אשרברכת "

 בצעל לויכהיה  ולא חוליםה בביתלאחר שאושפז 

  להעריך למד הוא ללוה ליותאהמינימ לותעוהפ את

דווקא  ".יצר אשר" ברכתאת משמעותה של 

כאשר חולפים על האדם מאורעות  ו,האל בנקודות

 צומח האדם, בחייו מתערבת וההשגחה שונים

  .1נמתח שלו השריר, וגדל

 לא האלוקית ההשגחה יםעיתלבאופן זה נוהגת 

עם  ,שלם דורעם  גם אלא ,פרטיה אדםעם ה רק

ת נקוד ה מסוימת ואף עם המציאות כולה.חבר

ומוציאה את  מגדלתה זו היא ההתמודדותו המאמץ

 הכוחות הגנוזים לפועל.

ָהֱאלֹ " :2התורה המובן בלשונה של זה ה יםקִ ו   ֶאת ִנס ָ

ָרָהם  : 4במקום מביא את הפסוק 3כפי שהמדרש ,"ַאב 

ה" ָ יֵרֶאיךָ  ָנַתת  ס ל ִ נֹוֵסס נ ֵ ִהת   נותן אתה יראיךל ,"ל 

 "להתנוסס" - 5ורןת, דגלכלומר  -נס  להם

 . יותר לעלותו

ק" ק רַּ ץ ֲחזַּ ֱאמַּ  "ְמאֹּד וֶּ

ביום השנה שלו  שאתמול ,ל"זצ הדרי הרב ר"מו

 בעלי כדרך ראומ היה, ובתורתו בדמותו עסקנו

 ישןה, בזמן אוכלה זה ?המתמיד והימ" :המוסר

                                                      
 הנסיון שעיקרעיין דרך חיים )למהר"ל( על אבות, פרק ה, משנה ג: " 1

 ".הצדיק צדקת הנגלה פעל אל להוציא הזה
 בראשית, פרק כב, פסוק א 2
 להתנוסס נס ליראיך נתתה' :כתיב בראשית רבה,פרשה נה, אות א: " 3

 נסותןל בשביל ,גידולין אחר וגידולין נסיון אחר נסיון -' סלה קושט מפני

 ". ספינה של הזה כנס ,בעולם לגדלן בשביל, בעולם
 תהלים, פרק ס, פסוק ו 4
אּו" )ישעיהו, פרק סב, פסוק י(; "ָהַעִמים ַעל ֵנס ָהִרימּוכמו: " 5  ֵנס שְׂ

 )ירמיהו, פרק ד, פסוק ו(; "ושא נס לקבץ גלויותינו".  "ִצּיֹוָנה

 קביעות לעצמו יוצר אדם ".בזמן לומד גםו בזמן

על ידי כך ו עליהם מקפיד שהוא סדרים באמצעות

 חיים אנו בו העולם. ליום מיום וגדל הולך הוא

אנו יכולים להיות ברגע  ומהיר. מיאדינ דומא

צות באר להיות הישניבחלקיק ו באוסטרליה אחד

 כבר ים, ויש המכנY-ה דורהוא מכונה  הברית.

לדור זה ישנו ש הכוונה מתמסוי מידהב .Z-ה דור

אם בעבר  דינאמי ההולך ומתפתח.אופי מאוד 

, שנה ארבעיםאדם היה משנה את עבודתו פעם ב

 אחרל כך עם השנים הפך להיות מקובל לעשות

 שנה אחרייתכן שכבר ל יוםאולם כ ,שנים חמשכ

  .עבודה להחליף עליוו לו משעמםאדם מרגיש ש

 של הקב"ה, אלא רק דרכיו את איננו מבינים

לאור האמור  .נובשכלבהם מעט  להתבונן יכולים

 תקופה את מתנהכ לנו נתןניתן לומר שהקב"ה 

 ושומע אני רואה זו של ימי הקורונה. מאתגרת

 וכפי המופלאה נובישיבת מתלמידיםו מים"מר

 דווקא, מסוימים תלמידים עם בעצמי חווה שאני

 מתנהלת הישיבה ללוה והמאתגרים הקשים בתנאים

ובלימוד  מים"הר ל ידיע מופלאה בצורה

מהמשובים המגיעים  .עצמי לימודוב חברותותב

 חייב אני אליי אני מתרשם שהמערכת פועלת.

 הישיבה של המעשי בהיבט שגם אתכם לשתף

 שעות שארכה אדירה עבודה השבוע נעשתה

 ישיבת"ל הישיבה את להפוך במטרה בותורמ

ם בע מביט ה"הקביש לי תחושה ש ".קפסולות

 . נחת לו ישו ישראל

 מים"הר אחד לי סיפר ,למשלביממה האחרונה, 

 בבית שהלימוד שיתף אותו מתלמידיו שאחד

כל  על רבות פועל 'זוםובאמצעות תוכנת '

 הלימוד את רואיםו מעורבים אחיוהוריו ו משפחתו.

המשפחה כולה , בבית דברים משנה זה. שלו

 . דומא פלאדבר מו באמת מתחברת לעניין.

ֵהא " ת ְ ֶּ ים ש  י ִ ָרהחַּ וֹּ ת ת  ֲהבַּ  "ָבנו  אַּ

 לידי גלגל ה"שהקב מופלא סיפור ספרא ברשותכם

  -אקדים וארחיב מעט על מושא הסיפור . היום

  זצ"ל. אברמסקי יחזקאל הרב

 למיד חכםת היהו ברוסיה נולדהרב אברמסקי 

 פתח של הרב להיות לולאחר שהוצע  .מיוחד

הקומוניסטים  הרוסיםהוא הוגלה על ידי  תקווה



ה" ָ יֵרֶאיךָ  ָנַתת  ֵס ל ִּ ְתנֹוֵסס נ    "ְלהִּ
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 קוק הרב התערבותלאחר  .יםישנתמשך ל לסיביר

, ללונדון הגיענוספים הוא שוחרר ו גדולים ורבנים

 לישראל הגיע לימים שם כיהן כאב בית דין.

 מועצת חברהיה ו קהבודסל ישיבת ראשב עמדו

 כתב הואעל אף כל סערת חייו  .התורה גדולי

 חזוןבשם ', התוספתא על ביותר נפלא חיבור

את ו קוק הרב מוסד פרס את קיבל עליו, 'יחזקאל

 בהר. ישראל מדינת של תורנית לתרבות פרסה

 נפגשו יחד עם שהם מספר היה צבי יהודה זצ"ל

 אספר .ביניהםששררו  הקשריםעל ו דיין משה

 .מופלא סיפורמתוך הכתב  עליו

שם -אי בעיירה בצעירותוהרב אברמסקי התגורר 

 ישראל ילדי של ההמונית הנהירה עקב .ברוסיה

 פטריותכ שצצו הסוציאליסטיות נוערה לתנועות

 בתי נסגרו, הגשם אחר
. המסורתיים התורה תלמוד 

 הם .המצב עם להשלים הסכימו לא העניים הוריו

 על לו גילו לאאך  ,פרטי מלמדלבנם  שכרו

העומדים בפניהם מחשש שלא ירצה  הפרנסה קשיי

 ללמד את בנם ויפנה לחפש מקור פרנסה אחר.

 וביאר השולחן ליד ישבהמלמד אכן הגיע, 

לאחר שנים תיאר  .הגמרא דברי את בהתלהבות

 ימחשבותיו ילדהייתי  אני": מסקיראב הרב זאת

 יחברי מראהל כלו ייעינ .הכפר בחוצות שוטטו

 יפהה עולם. ה"השלג מרחבי על בחוץ צוהליםה

 של לדבריו בראשי נענעתי" .מפתהו שךומ בחוץש

 חודש בחלוף. מייע לא היה  ביילאך  ,המלמד

 את לעכב שאסור ידעו הורי. התשלוםזמן  הגיע

 מצויה הייתה לא הפרוטה אך ,המלמד שכר

 החימום תנור את למכור החליטוהם . בכיסם

. המושלגת רוסיה של הקשה החורף של בעיצומו

 אבא, למלאכה םיהשני ניגשו ודברים אומר בלא

 התנור את לפרקו עמל, מכאן מאיוא מכאן

 הציעוו עיר של הובלרח והובילוהו בשלמותו

והותירו , אותו מכרואכן  הם .ושבים לעוברים

 את שניהם עשו כך. עצמות מקפיא קור בבית

 טוטאזה ואני, דומעות םיובעיני בדממה המלאכה

 נתנו ייוהור המלמד הגיע למחרת. ומחריש צופה

 את. צחוןינ שמחתב קורנים כשהם שכרו את לו

 םה. לא אני ולא המלמד" פשטנו לא המעיל

 היה לאשהרי , מעילב בבית עטופים ללמוד נשאר

 יימחשבותבאותו יום שוטטו " .חימוםבו אמצעי 

 רוחי ובחזון מלמד דיבר,ה. לגמרי אחרות בתמונות

 ואת התנור של אחדה ודיבצ יאב את רואה אני

 עוד. דמעות זולגות כשעיניהם השני ודיבצ ימיא

 את למלמד מגישים עניים שני בה ראיתי תמונה

 של המעצורים חסרת הקרבתםב תינוכחו שכרו

  ."תורה שאלמד כדי הורי

 סיפורו את סיים הישיש הרבכך מסתיים הסיפור: 

 וחלפ כבר שנה משבעים למעלה רבותי :אמרו

-יום ,כרוניימז משה אינה זו תמונה ןיועדי, מאז

 ישנו בבעלותיש תורני ספר בכל .שעה-שעהו יום

 .לראות זוכה אני רק שאותו רוחני נוסף שער דף

 לאשחלף  שהזמן ברורה תמונה חקוקה זה בדף

 - כפולה תמונה .דהתה לא וטריותה אותה הכהה

 עניים ישישים שני בוכים התמונה של אחד בחלק

 בשלמותו. לפרקו ועמלים התנור צידי משני

 זקנים אותם נראים התמונה של השני הבחלק

 כאשר הם עומדים בחובת פניהם על צהלהו

 ."למלמד המלמד תורה את בנם הצעיר תשלוםה

" ַּ ְלכו ת ש  מַּ ָלם ב ְ ן עוֹּ ק ֵ י-ְלתַּ  "ד ַּ

' ה רצון וזה .סיוןינכעת אנו מתמודדים עם 

 זצ"ל הדרי הרב על בהספד אתמול. מאיתנו

, ישיבהה ראשכהונת לכאשר התמניתי שסיפרתי 

 ,איתו התייעצתי וכן בצמתים אחרים בחיי בהם

בימים  לזט ישיבתב המציאות על לספר נהג הוא

 לא באותם הימים .השנייה העולם מלחמת אחרשל

 מעודפילתלמידים  קנה ישיבהה ראשו כסף היה

 לעצמכם תארו. צהובות םינעלי האמריקאי הצבא

, צהובות יםינעלב הולכת' הכותל' ישיבת כלאת 

שנכנס לישיבת  אחר ישיבה ראש? נכון, נורא -

 את שהביא הישיבה ראש מהמראה. נחרדטלז 

תוקף תוך שהוא דופק על ב לו מרא הנעלים

 הרב. !"צהובות נעלים עם הולכים יוםהשולחן: "ה

ישנם  תקופה כלבסיפור שב לומר התכוון הדרי

ה תבאו לה. םהאופיינייוהאתגרים  סיונותיהנ

בעזרת תוכנת  לומדיםאנו בימים אלו  -מידה ה

 נערך שיעור בעיון החרדי בציבורו, 'זום'

  ן.טלפוה באמצעות



 לבניינה של תורה
 

 ד

אתגר זה מאפשר  .עדינה נקודההאיר ל ברצוני

 ללמוד, הבית בני עם ללמוד :נוספים דבריםלנו 

, "מהר עם ללמוד, ההורים עם ללמוד, אחרים עם

נראה לי  .אינטרנטבאמצעות ה שיעורים לראות

שניתן מתבלטת התועלת התורנית העצומה כעת ש

להפיק מרשת האינטרנט, הכלי האדיר הגלום בה 

זאת יחד עם הידוע לכל  שנברא לכבודו יתברך.

 .נוראה מכשלה גם יש בהש

 תשובה היא זו אי" :6תשובה בהלכות כותב ם"הרמב

 בידו ואפשר בו שעבר דבר לידו שבא זה ?גמורה

 "מיראה לא, התשובה מפני עשה ולא ופירש לעשותו

 מכשלון ולא" - הוא בביתואינו רואהו,  שיא -

במקום  - "בעבירה אשה על שבא הרי כיצד, חוכ

 -אישה אפשר לתת דוגמה של מחשב או פלאפון 

 ובכח בה באהבתו עומד והוא ,עמה נתייחד זמן ולאחר"

עדיין קיימתו אותן האנרגיות שהיו לו  - "גופו

, באותו החדר "בה שעבר ובמדינה" -באותה פעם 

 בעל זהו עבר ולא ופירש"שבו עבר את העבירה, 

הדברים אינם זקוקים להסבר.  ."גמורה תשובה

 ,גדול תיקוןכעת  עובר האינטרנט של הכלי

להפוך  .לעצמו אחד כלבמובן של ו הכללי במובן

  את האינטרנט לכלי קודש זהו מגדרי התשובה.

 ין"עובד כל על לחפאה דחזיא"

 ענייני, הידועות העבירותוהן  - עבירות נןיש

 הכרוך זה לתחום כותישיאף הן ש -הקדושה 

 שאין 7הר' הקדושזו'העליהן אומר  ,אינטרנטב

 במקומות ולם,א8 .תשובהאפשרות לשוב עליהן ב

אמנם לא  :חילוק בזה שיש ' מובאזוהר'ב אחרים

 תשובה כלומר: - תתאה תשובהתועיל תמורתן 

 עילאה תשובה אבל - רגילה תשובה ,תחתונה

 אורות'בהרב זצ"ל מסביר  .9תועיל גם לגביהן

 ,מאהבה תשובה זו" עילאה תשובהש" 10'התשובה

, לתורה נפש מסירות, נפש מסירות של תשובה

 . ללוה לעבירות גם מועילהוהיא 

                                                      
 פרק ב, הלכה א 6
 פרשת ויחי, דף רט 7
 ריד פרשת ויקהל, דף 8
עיין ראשית חכמה, שער הקדושה, פרק יז: "שהכונה הוא שאין הדבר  9

תלוי בתשובה תתאה כשאר הפוגמים... שתשובתו קשה עד שיגיע 

 לתשובה עילאה".
 *יד, סעיף ארק פ 10

 גדולה מתנהאנו מקבלים בימים הללו ש סבור אני

 בבית עתכ שנהיה יםרוצ נוהייהלוא  .ה"מהקב

ועם סיום השיחה נתפלל תפילת מנחה,  המדרש

 בעלכפי שאנו רגילים. אולם אין זה משנה כלל. 

 לשחק נוועלי לנו את מעשינו, מכתיבה הוא הבית

 בצורהו בו לשחק לנו מאפשר הואבו  במגרש

 נו,בבתי שארנ לעת עתהש בחר ה"הקב .הנכונה

כעת ש בעניין. נראה השבוע למרות כל מאמצינו

 התורה בלימוד חזיאהל מאיתנוצפה מ הוא

 ל אף כלע, יותוהמורכב על אף כל במסירות

, חברותותאו עם  לבדאו  מים"הר עם - הקשיים

 שיעוריםצורך הל נטרנטייהא בכלי להשתמש

בזה  .ברכה מחזיק לכלי אותו להפוךו חברותותוה

בכוונתו אף  דעתי ולעניות ,עצמינו אתנתקן 

די השימוש בתוכנת  יעל  ,העולם אתבזה  תקןל

אמנם הדבר עדיין  .קודש כליכ נטרנטיאבו 'זום'

אצל עם ישראל  ךא, המקומות אינו כך בכל

וכמה  מבחן אינו נקבע לפי כמה נוהגים כיאותה

 "חיים החפץ" על הסיפור הרי ידוע .11מקלקלים

 יראי שהם אלהאותם  על עומד העולם .בוורשה

 שמתנה זו מקדמת אותנומשוכנע  הקטן ואני, ה'

ָאה" של', ה דבר גילוי של עולמית למהפכה  ָמל 

ָעה ָהָאֶרץ ִים' ה ֶאת ד ֵ ַ מ  ַ ים ַלי ָם כ  ַכס ִ . בכוחו של 12"מ 

 שלהחשובים  השופרות אחדלהיות  כלי זה

 'זוםשיעור ' -התגשמות נבואה זו. שוו בנפשכם 

 אלפים עשרתבן  'זוםשיעור ', אנשים אלף בן

 איש אלף מאה שיעור ייתן המשיחכש .אנשים

 התכנסויות ענק .הזה השיעור את וכלו לשמועי

שכאלה יכולות להיות לא רק בהופעות זמר אלא 

 תורה המוניים.  גם בשיעורי

 נעמוד !ואימצו חיזקובני הישיבה היקרים, 

 זצ"ל. אברמסקי הרב וריו שלה כמו, סיוןיבנ

  הנוכחיים ובתנאים זו בתקופה סיוןיבנ נותעמיד

 שתביא השריר מתיחת היא זוהסבוכים הללו 

 מתי יודע נייא .יותר גבוהה למדרגה אותנו

עוד  משךלהי יכולהדבר , הקורונה תקופת תסתיים

                                                      
 אם :ברומי הזקנים את שאלו" :ד, משנה זמשנה עבודה זרה, פרק עיין  11

 צורך שאין לדבר אילו :להן אמרו ?מבטלה אינו למה ז"בע רצונו אין

 םולכוכבי בנהולל לחמה עובדין הן הרי ,מבטלו היה עובדין היו בו לעולם

 ...?"השוטים מפני עולמו יאבד - ולמזלות
 ישעיהו, פרק יא, פסוק ט 12



ה" ָ יֵרֶאיךָ  ָנַתת  ֵס ל ִּ ְתנֹוֵסס נ    "ְלהִּ

 

 ה 

 ברור שהדבר ייחקק בקרבנו ולםא ,חלילה שנים,

חובתנו לוודא שיהא  .תמיד עינינו לנגד יעמודו

 זאת לטובה.

 "ואחד המצפה לראותה"

 "הקפסולות" מתווה - לישיבה לחזרה באשר

 דרגים הגבוהים ביותר במדינהב יוםכ מתברר

 לקולא גדולים שינוייםבו  שיהיו דומא תכןיוי

  .הישיבות עולם נוגע לכללב

 שהימים נראה - אחד דבר לכולנו להציע ברצוני

 כדאיובעזרת ה', , סתייםלה הולכיםללו ההגדולים 

  .היום דיברנובכיוון עליו  םלנצל

כיאות  הזו הגדולה המתנה את נצלנ רת ה'בעז

ה"" , בבחינתלהתרומם נזכהו ָ יֵרֶאיךָ  ָנַתת   נ ֵס ל ִ

נֹוֵסס ִהת    ."ל 

 השיחה נערכה על ידי אהד לבובי


