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 חלק רסח –" לבניינה של תורה"

 י"ר רה"ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

ַמִים" ִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות ש ָּ ם ְמַקּבְ  "ְוֻכּלָּ
 

הנוגע , ברצוני ללמוד על עניין גדול מאוד

מקווה אני שעל . לקבלת עול מלכות שמיים

י ידי כך תתחזק בישיבה מגמה שהחל בה גבא

 . ו"אביחי שחור הי, המסור נומדרש-בית

ַמִיםוּ " ָׁ ִליםֲּעֵליֶהםּעֹלַּמְלכו תּש   "ְמַקב ְ

כמצווה " ספר המצוות"ם מונה ב"הרמב

ה "הראשונה את מצוות האמונה בכך שהקב

לכן עשרת הדברות  .פועל הכל

' ה ָאֹנִכי" :1פותחות ביציאת מצריים

ר ֱאֹלֶהיךָ   ."ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאש ֶ

 היאיה שהוא מונה יהמצווה השנ

 'ית שהואהיינו , 'האמנת הייחוד'

ם כי מצווה זו "אומר הרמב .אחד

קבלת עול ' :ל"י חזמכונה ביד

 . 'םימלכות שמי

ם "הרמבכותב  2"מורה נבוכים"ב

וד לכל יסודי מאבעל ערך דבר 

הדבר כותב כי ם "הרמב .נוחיי

להרגיל את יהודי על ההראשון ש

 ואת מחשבת לפנות הוא עצמו בו

' קריאת שמע'מכל דבר בזמן 

 .ולהתמקד בכוונת הדברים

ם מוסיף שעל האדם "הרמב

עד  להתמיד במשך שנים רבות

כראוי  קריאת שמעאת עצמו לקרוא  שירגיל

זוהי . יאותלקבל עליו עול מלכות שמים כו

בסייעתא לנסות לברר  ננוברצו. חיים תעבוד

מתוך  ,מעשיתינה בחזו מנקודה דשמיא את 

 .בגודלם ראיית הדברים

 למה: קרחה בן יהושע רבי אמר" :הגמרא אומרת

 שיקבל כדי '?עשמֹ אם והיה'ל 'שמע' פרשת קדמה

                                                      
 פסוק ב, פרק כ, שמות 1
 פרק נא, חלק ג 2

 מקבל כך ואחר, להיתח שמים מלכות עול עליו

לקיים את המצווה  תחילה יש ."תומצו עול עליו

זו קבלת ו, ם"לפי הרמב ג מצוות"מתריהשנייה 

שמע "קריאת היינו  ,םיעול מלכות שמי

סף קבלת עול ותות ולאחר מכן, "ישראל

' ראשית לכל היא הכרת ייחוד ה .מצוות

ע פועל את "והאמונה שרבשההבנה  ,בעולמו

מעשיו של כל אחד ואחד מאיתנו נגזרים . הכל

זוהי כוונה . זואמונה מתוך 

  .ם"ברי הרמבדכ ,ביותרבסיסית 

ּמצוותּצריכותּכוונה

יש  .כוונה זו אף נפסקה להלכה

 'כוונה'המושג  להגדיר את

שולחן "ה. מבחינה הלכתית

כוונת ברכות כותב לעניין  3"ערוך

 ש אומריםי" :קריאת שמעמצוות 

יש ו, כוונה צריכות מצות שאין

 לצאת כוונה שצריכות אומרים

 ."הלכה וכן, הומצו אותה בעשיית

היינו כדי לקיים מצווה על האדם 

לכוון שהוא עושה פעולה זו לשם 

מצווה  דין זה פשוט לגבי. 4מצווה

מצווה ל אך ביחס, יתאידאור

 . 5דרבנן נחלקו הפוסקים

 שישנו "שולחן ערוך"ה מוסיףזה דין  על גבי

 שמע את הקורא" :קריאת שמעעניין מיוחד ב

 -' ישראל שמע' שהוא ראשון בפסוק לבו כוון ולא

זו זקוקה להתרגלות כוונה . "חובתו ידי יצא לא

וה וצבמכוונה ישנה . ם"כדברי הרמב, ולעבודה

כאשר האדם ניגש לעשות  -ה פשוטשהיא 

 -תפילה או אכילת מצה : לדוגמא -מצווה 

                                                      
 סעיף ד, סימן ס, אורח חיים 3
 סעיף קטן ז, שם, משנה ברורה' עי 4
 סעיף קטן י, עיין שם 5

ע משתבח "רבש

בפני פמליא של 

מעלה בעם 

ישראל המקבל 

על עצמו עול 

, מלכות שמיים

לא רק כפרטים 

כי אם כציבור 

 וכמכלול



 לבניינה של תורה
 

 ב

זו כי הוא עושה פעולה  במחשבתו לכוון עליו

לא לשם תועלת מסוימת ולא מסיבה צדדית 

 משום ',משום שזו מצוות האלא רק , אחרת

זו היא המעכבת כוונה  .ו על כךה ציווה"שהקב

הפוסקים אומרים שאם המעשה  ,אכן .במצוות

ניתן שה לשם מצווה נעמורה שהוא עצמו 

על , מפורשת אף ללא כוונה ידי חובהלצאת 

  .6כל פנים בדיעבד

 ולשום להתבונן" שהואכוונה ישנו סוג שני של 

 רק לעיכובא הוא ולכך ,אומר שהוא מה לבו על

 מלכות עול קבלת עיקר בו שיש ,ראשון בפסוק

קריאת 'בפסוק הראשון של  ."'ית ואחדותו שמים

ל ע שאינה מוסבתישנה כוונה נוספת ' שמע

כאשר אנו  .על תוכנההמצווה אלא קיום עצם 

עלינו לחשוב על כוונה זו ' שמע'קוראים את 

להתבונן במשמעותה ולקבל על עצמנו עול 

המבוארת  כוונהלבהתאם  ,מלכות שמיים

 . 7"שולחן ערוך"ב

מוֹּ"  "ַעםַּהְמַיֲחִדיםּש ְ

: אומר סומכוס תניא": 8זהבעניין הגמרא  מוסיפה

 ."ושנותיו ימיו לו מאריכין - 'אחד'ב המאריך כל

זוכה לאריכות  'אחד'מילה מאריך במדוע ה

 9"עולת ראיה"ל ב"הרב זצ מסביר זאת? ימים

למשך כל המקשר את רעיון זה  ,הסבר נפלאב

 . ימי חיינו

לשם מה ? מה היא תכלית חייו של יהודי

? חייםוזיכנו ב נו לעולם הזהע הביא"רבש

במידה שאנו מסוגלים  ,עניינה של הבריאה

' שותפים בגילוי אמונת ה הוא שנהיה, להבינו

 בגילויעלינו להשתתף  .ובגילוי ייחודו בעולם

' ית להפוך אותו, ה בעולם"הקב ובהמלכת

 יהוז .'קי הארץל-א'היות ל 'םיהשמיקי ל-א'מ

 . של יהודי תכלית חייו

 "מאריכין לו ימיו ושנותיו"של  גמולה, לפי זה

 חייל מקבל משימהאשר כ. בפשטות מובן

את הכלים  ממפקדו הוא מקבל יחד עימה

                                                      
 עיין שם 6
 בתחילת סימן סא' עי 7
 עמוד ב, דף יג, ברכות 8
 רמה-עמודים רמד, חלק א 9

 ע נתן לנו את חיינו"רבש. הנצרכים למילואה

' היא גילוי מלכות הש, מלא משימהעל מנת שנ

בחייו  ,כל אחד ואחד מאיתנודי על י בעולם

אין זה  .ר בחיים הלאומייםבעיקהפרטיים ו

אומר בהכרח שעל כל אחד ואחד מאיתנו 

לשהות כל ימיו בין כותלי בית המדרש או 

כל  . להשתדל להתמנות במשרה תורנית רמה

ולפי מהותו את עניינו  פי דרכולאחד יבחר 

של כל אחד ואחד  וחייעל  ולםא .בחיים

נים אל המשימה הגדולה ו  מאיתנו להיות מכו  

בין  -בכל דבר ודבר שנעשה בחיים . הזאת

בתחום , בהוראה, בפסיקה, תורה אם בלימוד

 -או בכל תחום אחר בתחום הביטחון  ,הרפואה

חובה עלינו להיות נאמנים למשימה שהוטלה 

 .עלינו

ניתנת לנו ' הימים אריכות'ל ש"אומר הרב זצ

את  מלאכדי לאפשר לנו ל כאמצעי וככלי

כאשר אדם  .שלשמה נועדנו המטרה הנשגבה

משרשת בנפש שמתוך " זואריכות ' אחד'מאריך ב

 וכל, שולט בעולמו בייחודו, יתברך הוא אחד' שה

אנו  ,מה שברא הוא לתכלית נשגבה מיוחדה

כל חיינו לעומת  צריכים ללכת בדרכיו לשום

 'אחד'כשאנו מאריכים ב ."ת מטרת התכליתרוממו

אנו , יםינו מלכות שמעצמ ומקבלים על

משמעות על אמורים לחנך את עצמנו לחשוב 

לשום כל חיינו לעומת "היא ש ,הדברים

התכלית תמלא את ש, "רוממות מטרת התכלית

מה יש לכך -במידה ולשם כך נצרך דבר .חיינו

צא לנו מקום   .ואכן הוא יימ 

קבלת עול 'המשמעות של מדבריו כי  נודלמ

היא ' אחד'ושל ההארכה ב 'מלכות שמיים

להקדיש זמן . במשמעות החיים להתבונן

 . לחשיבה על כך

זכות הקיום  .לעניין זה ישנו גם רובד כללי

 כשם .כל בית ישראל נשענת על כךשל 

כך  זומשימה את חייו לצורך שהיחיד מקבל 

יצחון במלחמה כאשר הוא כלל ישראל מקבל נ

למשימה באופן המתאים מיתריו מכוון את 

, אנשיויותר אם ל יצליח "צה. המוטלת עליו

ם המיתרילכוון את יצליחו , כלומר אנחנו

 :ל"אמרו חזלכן  .עוד הגדולית היעומלשלהם 



ַמִים" ִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות ש ָּ ם ְמַקּבְ  "ְוֻכּלָּ

 

 ג 

ַמע'" ָרֵאל ש ְ ם ִיש ְ ֶ ְלָחָמה ַהי ֹום ְקֵרִבים ַאת   אמר - 10'ַלמ ִ

 להן אמר :יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי

 אלא קיימתם לא אפילו: לישראל הוא ברוך הקדוש

 נמסרין אתם אי - וערבית שחרית שמע קריאת

ל מלמדים אותנו שהמשימה הלאומית "חז. "בידם

גילוי  הראשונה במעלה של עם ישראל היא

 היאשל כולנו הקיום  תמטר .ה בעולם"הקב

 תנומטר זוהי .בעולםאמונה פרסם את הל

 צחוןיוזו זכות הקיום והנ ,הפרטית והכללית

 .עבורנו

ם" ָׁ ל  ֻּ  "ַיַחדּכ 

זו עבודת כי  כבר אמרנו בתחילת דברינו

כאשר יצלח בידך " :11ם"אומר הרמבכפי ש, חיים

ישנה דרך  ."רבות הדבר ויתחזק במשך שנים

 להפנים זאת ככוונה, לממש זאת באופן מעשי

' שמע'פעמיים באהבה "כאשר אנו  ,וכהרגשה

  .12"אומרים

 כשישראל" :13הבאנו פעם מדרש נפלאכבר 

 בכיוון שמע קריאת וקורין כנסיות לבתי נכנסין

ם כאשר ע , "אחד וטעם בדעה אחד בקול, הדעת

בבית ' שמע'קריאת יחדיו את קוראים  ישראל

בקול , מקבלים עול מלכות שמים ביחדהכנסת ו

ֶבת' :להם אומר הוא ברוך הקדוש", אחד  ַהי ֹוש ֶ

ים נ ִ ג ַ  שלי ופמליא אני 'ֲחֵבִרים' ,קורין כשאתם, 'ב ַ

יִבים' ִמיִעיִני ְלקֹוֵלךְ  - ַמְקש ִ אשר עם כ ".ַהש ְ

 'הכותל'בית הכנסת בישיבת ב מתכנס ישראל

 'שמע'קריאת או בכל מקום אחר וקורא 

ע משתבח בפני פמליא של "רבש, בציבור ביחד

מעלה בעם ישראל המקבל על עצמו עול 

לא רק כפרטים כי אם כציבור , מלכות שמיים

לו ימיו  מאריכין: "כתוצאה מכך .וכמכלול

זו ויעוד מטרה ש מפני ,ומתברכים "ושנותיו

  .נשגב זה הופך להיות תוכן החיים

שולחן "בהלכה למעשה  תורגמול "חזדברי 

, רם בקול ראשון פסוק לקרות נוהגין" :14"ערוך
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 קדושה של תפילת מוסף לשבתמתוך  
 אות ב, שיר השירים רבה פרשה ח 13
 סעיף ד, סימן סא, אורח חיים 14

 :15הוא מוסיףבסימן הבא  ."הכוונה לעורר כדי

 כדי ישראל בשמע קולו להשמיע צבור שליח צריך"

  ."יחד שמים שם וימליכו הקהל שישמעו

מביא את דברי  16במקום" ביאור הלכה"ה

שגם אדם שכבר  17והפוסקים" שולחן ערוך"ה

שהוא עדיין  או' שמע'יצא ידי חובת קריאת 

חובתו לקרוא  מראמצוי באמצע פסוקי דז

 אלא. בקול רםקריאת שמע יחד עם הציבור 

לא אז שיכוון טוב שו": רמעי "ביאור הלכה"הש

 כדי ',שמע'קריאת  ידי בזה לצאת שלאלצאת 

דין ' שמע'קריאת  עם ברכות אחר כך שיקיים

מכל מקום אבל  .ויסמוך גאולה לתפילה "התור

שתתף עם כל לההמעלה  על ידי כך ירוויח את

ובקבלת עול מלכות  'שמע'הציבור בקריאת 

 .שמיים

ִמיִעיִניְּלקֹוֵלךְּ" ּ"ַהש ְ

מישהו , זויפה להוביל את מנגינה מישהו על 

 נולוה להרמוניה שלמה שבה כופכצריך לה

אולי אף לניגון אחד של , חוברים לקול אחד

זאת בבית הגבאי ניסה ומנסה להנהיג  .טעמים

ו שאנ יותר מורגש אכן 'רוך הב. מדרשנו

מקבלים עול מלכות אנו ש, קוראים ביחד

ל יש בכך מעלה "דברי חזל. ם כציבורישמי

 וה קורא לפמליית"בכך שהקב, יותר גדולה

, !"חברים מקשיבים לקולך השמיעיני" :אומרו

  !ומעים את הקול הנפלא הזהש

, היא תפארת לנו. יא עבודה זוגדולה העבודה 

תפארת , ם ישראלתפארת לע, תפארת לישיבה

מלאכי  לפני ,כביכול ,ע מתגאה בה"שרבש

  .לפני פמליא של מעלה, השרת

 - נוחיי מיתרין את נזכה באמת לכוולוואי ש

אל  -לאומי -במובן הפרטי ובמובן הכללי

ומתוך  ,המטרה הנשגבה של קידוש שם שמיים

יעתא דשמיא ילהצלחה ולס, נזכה לחייםכך 

 .בכל
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