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

יך   ַהְרֶחב " ִּ  "ַוֲאַמְלֵאהו   פ 
 על השאיפה לגדלות בתורה –( הדרכה של הישיבה )

 

 "ומרוממתו על כל המעשים"

 ויתיבנאופן ב נו עוסקיםאהאחרונים  בשבועות
 יעדנו אלו הםאשר  בישיבה, של תלמיד חכם

שהישיבה שאיפתנו  ושאיפתנו החינוכיים.
בו כאשר מקום  ;תהיה מקום של התרוממות

בדלת אנשים מתחילים את דרכם הם נכנסים 
, תרוחני המבחינ ,אחת
הם מכאן כש יםויוצא
 ,גדולהים בתורה חמוש

מקום  .בכמות ובאיכות
ם ייהניוצאים ממנו הש

אנשי ים יותר, מממרו  
אמת יותר, בעלי מידות 

ובקצרה:  –טובות יותר 
הלומד ". תלמידי חכמים
, אומרת "תורה לשמה

, 1"פרקי אבות"המשנה ב
 ."זוכה לדברים הרבה"

רים אלו בבין דאחד מ
התורה  - "על כל המעשים מרוממתוו"הוא 

  .2את האדם וממתמר
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נפשו". מדרש שמואל שם: "הגדולה והרוממות שמגדלתו 

ומרוממתו התורה היא למעלה  למעלה על כל המעשים טובים 

והמצוות, כלומר על כל הרוממות והגדולה שמגדלים אותו 

 המעשים, יותר למעלה מגדלת אותו התורה". 

)=בחג  דעצרתא ביומא יוסף רבעיין עוד פסחים, דף סח, עמוד ב: "

 מצוה היה)פירש רש"י:  תלתא עגלא לי עבדי: אמרועות( השב

 יומא האי לא אי: אמר. מעגל מובחר( סעודה לו להכין ביתו לאנשי

 שלמדתי)פירש רש"י: אם לא  ?בשוקא איכא יוסף כמה, גרים דקא

 ביני ומה, יוסף ששמן בשוק הרבה אנשים הרי - ונתרוממתי תורה

 .("לבינם

 "'ה ְבַהר ַיֲעֶלה ִמי"

הדבר  ומה :לעסוק היום בשאלה ברצוני
מהלך אולי גם בוהמסוכן ביותר בישיבה, 

שהדבר המסוכן  חושבני ?חיים בכל התחומים
 הבינוניות, חוסר השאיפה לעלות היאביותר 

 . הרוחני במועטההסתפקות  ולהתקדם,

בשנה זו, שבט בטז יום ב
ימלאו שלושים שנה 

תו של בן הישיבה לנפיל
הוא  אליעזר שפר הי"ד.

התגייס בסוף שיעור א', 
וכשיעור ב' שירת 

בן שמונה בצנחנים. 
עשרה שנים וחצי היה 

 יםשיעורבמהלך בנפלו. 
הוא כתב  בישיבה ב'-'א

יומנים, שנמצאו  לעצמו
כמובן  .מותו רק לאחר

בלבד, ללא כוונה שהוא כתבם עבור עצמו 
 , מפנינועיינתי אמש ביומשאנו נקרא בהם. 

כך הוא  זו.נקודה שזכרתי שהוא כתב על 
שומע שוב ושוב את ההערה  "אני :3כתב שם
שיבה, יא השתנה בותראו איך שה' הלחשנית:

 !זו הרי המטרה !טיפשים ..! נשרף הבחור'.מסכן
אלא  ,הקודם ישאר במצבלא לה !להשתנות

להתעלות. אין דבר בטבע שאינו  ,להמשיך הלאה
לא קיים דבר חי שאינו מתפתח. אדם  משתנה.

הוא תב כך כ .שאינו מתפתח למעשה הוא מת"
. רבותהוא עבד קשה והשתנה אכן ו ,לעצמו

מש מ דברים כותב בחור בשיעור א'! לוא
 !להתפעל
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ולזה ד, "אלי הי, נפלא עוד כתב אותו בחור
"הנגע המכרסם בחברה הישראלית : 4כוונתי היום

מתחיל לדעת שהוא  ובאימה נוכחתיצער בו ,להוכ
הוא הרדידות.  ,לאומי-תפשט גם בציבור הדתילה
חוסר האמת של  - "חוסר האמת ',קיותיחפיפנ'ה

"החפיפניק הממוצע יישאר  - אדם מול עצמו
לעולם לא יגיע למדרגות  .לעולם בבינוניותו

  .נעלות"

, אשר מפחיד שבעיני זהו דבראמרתי כבר 
 ישיבה .ביותר בחיי ישיבההדבר המסוכן הוא 
 היאמקום ששכינה שורה בו, ישיבה  היא

 ְוַהר": 5בבחינת הנאמרבחינה של הר סיני, 
ן ִסיַני ּלו   ָעש ַ ֵני ּכֻּ ר ִמּפְ ֵאש  ' ה ָעָליו ָיַרד ֲאש ֶׁ  - "ּבָ

אש של  נהיש ,בחלל הזה ,כאן בבית המדרש
מן אך נו רואים אותה, ינאולי א .הר סיני

שים הח בקרבנו תלמידי חכמים םשישנ הסתם
, המשך ו מקום של הר סיניכאן זה .אותה

שאר ילה שלום,וס ח ניתן, .מסירת התורה
להתנהל , להסתפק במועט, בתחתית ההר

ן ִסיַני ַהר"שש חולמתוך רדידות, מבלי  ּלו   ָעש ַ  ּכֻּ
ֵני ר ִמּפְ ֵאש  ' ה ָעָליו ָיַרד ֲאש ֶׁ   ."ּבָ

נו, בקרבאלה עין יודע אם יש דברים כאיני 
כל על  מנם,א שאינם.להאמין  מבקשאני אך 

 ללו.ה לעבוד על עצמו בנקודות מאיתנואחד 
ללמוד קצת  -יש לנו נטייה לוותר לעצמנו 

, 'סדר'חלק מן הללמוד רק קצת מזה, ו מזה
 מנועההשאיפות הגדולות הן  .וכיוצא בזה

 –ה  של ישיבה ודעייו זה .שלנו בישיבה
להתעלות,  כדילגדול, כדי באים לישיבה 

תהליכים כאלו יכולים  .להשתנות כדי
שאיפות גדולות,  להתרחש רק מכוחן של

". הן מעשה במחשבה תחילה סוף"בחינת ב
נולדות מהאופן בו אדם מעוניין לראות את 

בעוד מספר  מן הישיבהעצמו בעת שיצא 
 לחשוב עליו.  ישדבר ש וזה שנים.

ים ֶאת" ֹוב ְוֶאת ַהַחי ִ   "ַהט 
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הקב"ה  .ספורנו הערה נפלאהבדברי הראיתי 
ם נ ֵתן ָאנ ִכי ְרֵאה" :6עם ישראלאומר ל  ִלְפֵניכֶׁ

ם ָרָכה ַהיּו  לכאורה יש מקום לשאול  ."ּוְקָלָלה ּבְ
 של קטבים בביטוימדוע נקט הפסוק 

וכי כל דבר הינו  ?אמצענקודת אין  ,מנוגדים
את  הספורנו מסביר ברכה או קללה דווקא?

 אופן על ינךיענ יהיה שלא וראה הביטה": הפסוק
דרך  ."האומות בשאר המנהג שהוא כמו בינוני

 והתנהלותדרך אדם מישראל,  של והתנהלות
אמורה , 'אדם'להיות  המעונייןשל אדם 

' דווקא. אין דרך ברכה'בחינה של בלהיות 
 אמצעיתהדרך שהאומר הספורנו  .7אמצעית

עם לעומתן בהעולם,  אומותהיא דרכן של 
הכל או לא  – היא קיצונית הברירהישראל 
ש או צל"או כעין הביטוי השגור: "כלום. 

מבהיל, , ניםראשומה מלמדנו אחדכך  "."שטר
 איני יודע אם מותר בכלל לצטט אותו.

 :8התבטא באופן קיצוני יותראליהו הנביא 
ַעל ְוִאם ,ַאֲחָריו ְלכוּ  יםקִ ָהֱאל  ' ה ִאם"  ְלכוּ  ַהּבַ

ל להגיד מסוגנביא מבהיל ש .ה' ירחם ,"ַאֲחָריו
דבר מסוכן,  נההבינוניות הי !כזהשדבר 
בינוניות הוא שאם אדם ילך בדרך של  משום

, אין סיכוי בחייםבשום דבר לא יתקדם 
  .שיגיע לידי תיקון

גם דרך רווחת -כיום, הנטייה לחוסר
זו הסיבה שמפלגות המרכז  .בפוליטיקה

לאנשים אין  -מושכות אליהן תומכים רבים 
לא כלל הם  יודעים מהם,אינם זהות, הם 

תופס את כל ' מרכז'ה הם.רוצים לדעת מ
  הללו. המבולבלים

יִטי" ַהב ִ ל ֶאל ב ְ ָּ  "ִמְצֹוֶתי כ 

על  ,תורהעל ות, ירוחנעל  כעתים מדבראנו 
ישאר אדם חסר שאיפות עלול לה .חיים

אלי שכתב כפי  בתחתית הר סיני. למטה,
 יןכע   שמי שלא שואף לא חי, הוא הי"דשפר 

  דברים נוקבים.בוסיף שם עוד א ההו .מת
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יש צורך לעיתים לבחור בדרך האמצע )עיין רמב"ם, הלכות דעות, 
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ישיבה אדם בא לכאשר  כך.צריך לחשוב על 
כך לחשוב על  עליו לשנהאו  שנים למספר

 שעל פרקכל הזמן, ולהתקדם לשאוף  ישש
. לא במידה המיטביתמנוצל  להיותזמן זה 

לדעת  ישך נדרש מאדם יותר מיכולותיו, א
 .דושל כל אחד הן גדולות מא יויכולותכי 

בזריזות  בבוקרקום שנ לשאוף לכךצריך 
, מתוך רצון להספיק עוד ועוד בלימוד התורה

לא ומהמיטה,  יקפיץ אותנוהזה  הרצוןש
רצון להקיף יותר ויותר . יבער בנו המוסיקה

, רצון האת המסכת, לשקוע בעיון בסוגיותי
משנה "עם  "אורח חיים" את כל להקיף
תפילת  אחרלבישיבה  " בסדר הנלמדברורה

הינו מיסודות יהדותנו. לימוד זה הרי  שחרית.
כיצד נראה יהודי שאינו בקי בהלכות ברכות, 

נראה יהודי אם  בהן אנו עוסקים כעת, כיצד
בה ישנים אלו ביש? בקי ב"שולחן ערוך" אינו

הן הזמן הראוי להקיף דברים אלו, כמו גם 
את ספרי היסוד באמונה, בהתאם לתוכנית 

הקיימת בישיבה ומתפרשת  ,לימודי האמונה
 שנים.הני חמש על פ

  אולםפה, וגדלים אנשים צומחים  ',הרוך ב
הגדלת השאיפות אודות אני מדבר כיום 

והתביעות העצמיות. הגדלת הרצון והשאיפות, 
של  ותיהיסודהן  השתנותוה ותדהמית עבוד
 קףיבההן  -וד להתגדל בלימ לשאוף .ישיבה

 לא להסתפק במועט.ו - ןובעי ובבקיאות והן
למרות להסתפק במועט,  ניתןבגשמיות 

הזה, אבל  עולםהענייני הקושי לוותר על 
א עלינו לכל הפחות בלם הענייני עובנוגע ל
 והז .9במועט הסתפקות של חוסרשיח לפתח 

 בישיבה. 10'ברכהמחזיק הכלי 'ה

 בין הרצוי למצוי

הרב זצ"ל  .נקודה אחת ברצוני להוסיף עוד
יו את האופן להתבונן תוגריאבאחת ממלמדנו 

, החיים בנויים על שני קטבים על החיים.
את " :11קוטבי, ובלשונו-כעין מפסק זרם דו
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 ".תאותך כל לשאול", פירש רש"י: "כתיב תורה בדברי ההוא
 על פי עוקצין, פרק ג, משנה יב 10
 עמוד צדאגרות הראיה, חלק א, אגרת פט,  11

החיים צריכים אנחנו להכיר בשני ערכים: איך 
 :נו, בלשונ"הם צריכים להיות ךאים ואימצנ המה

בנוי על  ...יארעה היושראמנם " .המצוי והרצוי
 נהיש - בו בפועל" שהחיים נמצאים הצד

 קבעשהספורנו  זמנית,עית, ראהסתכלות 
הבוחנת רק את של העמים,  היא דרכםש

"רוממותה של תורה  לעומתה, .ויהעכשו המצב
אחרת כי אם  כלל שתהיה פשראי יותה אקואל

שהם  כלי חמדה לסבב ולכונן את החיים אל המצב
תנו או יןלהכו  התורה על  .צריכים להיות בו"

ה  מבט להיות, זהועליהם ש פיאל החיים כ
 התורהעניינה של  של התורה. האלוקי

 אלוקית הוא לפעול על המציאות, לעשותה  ה
 כפרט ולעשותני לפעול עליוכן יותר טובה, 

  .יותר טובל

לומר על החיים אני רוצה באותו כיוון 
 החיים כמות שהםמ מבט הנובע נויש .בישיבה

דברים רבים מקיפים  הלוא את כולנו –
י בו טורדים אותנו, בפרט בעולם המודרנה

ם, עם המדיה המקיפה אותנו ואופפת אנו חיי
במצב שאר יאפשרות לה שנהיאת עולמנו. 

להיות חמש שנים  , ובקלותזה יועכשוחיים 
פחות רוחני, באותו מקום  שארבישיבה ולהי

וית נקודה העכשוהבאותה  שארלהי ,או יותר
כן, הצביון האמיתי אהבינונית, הירודה.  -

לחיות חיים יותר עליונים, הוא  ישיבה של
עבודה של ב המלאים . חייםאידיאליים יותר

 עבודה של סגירתחיים המלאים בשלמות, 
בו  'איך'בין הל ייםוהחיים העכשו הפער בין

הפער  סגירת וצמצום ,ים להיותאמורהחיים 
כל אחד ואחד  על אכן, .שבין המצוי לרצוי

ן אנו היכ, ל'רצוי'שוב מהו הלח מאיתנו
  ?ים להגיעשואפ

" ָּ ַחְרת  בָּ ים ו  ַחי ִ ַ  "ב 

האלוקית,  האמת ישיבה, זוהיבזוהי העבודה 
כל אחד ואחד אמנם, בפני  .גם אם היא קשה

 לומדיםכך  לשם .עצלותה עומד גורםמאיתנו 
בספר  ,מתחילת ימינו בה ,בישיבה אנו
למידת פרק יוחד  בו, "מסילת ישרים"
עלול אדם שלא בשל העצלנות  .עצלנותה
לכן,  ו.חיי, אפילו במשך כל ממש את עצמול
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הקדמתי ואמרתי שהתמודדות זו עם נגע 
הבינוניות הינה שאלה של חיים. היא נוגעת 

בהעמדת משפחה, הקימו ב ,צבאלחיי האדם ב
לא תמיד הסתפקות התורה ובהעמדת החיים. 

ישנם מקרים בהם  .דבר טוב אכן יאבמועט ה
היא עלולה חלילה,  ,חייםהכשלון היא מהווה 

 אלי שפר.דברי כ ,איבוד החייםיות ממש לה

יש אנו מאושרים,  עלייהכשאנו חיים בדרך ה
בתוכן  מלאים החיים לנו סיפוק, שהרי

זו הופכת אותנו העבודה ה והתקדמות.
  .למים יותרלש

 "בדרך שאדם רוצה לילך"

זהר ילה הוא סוף דבר, העניין המרכזי בישיבה
 .לרצות להיות גדוליםו ולשאוף מהבינוניות,

 . לא להסתפק במועט

ד וחז"ל גילו לנו בגמרא הקדושה דבר מא
הרי יש לשאול: כיצד יועיל הרצון  .חשוב

לקנות את מדרגת השלמות, וכי אם ירצה 
אדם להתעשר אכן בהכרח שיעלה חפצו 

 ומן התורה מן" :12אמרו לנו חז"לבידו? 
 לילך רוצה שאדם בדרך - הכתובים ומן הנביאים

ירצה  אדםלא בטוח שאם  ."אותו מוליכין בה
 ודאיר, אבל עשייהיה אכן הוא להתעשר 

ולחיים מלאי  ירצה לזכות לרוחניותשאם 
הוא אכן יזכה עולם אלוקי, ותורה וק, סיפ

 הרוצה בכך באמת .זולכך, אם ילך בדרך 
ה', סייעתא דשמיא גדולה  רתבעז ,יראה

 .כולהצליח בדר
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