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 פתיחת זמן קיץ, יום רביעי ל' ניסן תשע"זבס"ד, 

' בז י נ פו בת  י ש  י

 מרן ראש הישיבה שליט"א משא

 דרך העליה בלימוד העיון
יותר  וניסיונות יש עננים בארץ, יש קשיים ,ילד יום יודע מה אין איש ,יש עננים בעולם, עננים של כבידות ,תקופה לא פשוטהב אנו נמצאים ידוע,כ

 !משמרתנועל  ואנו תפקידנו לעמודמתמיד. 

 "יפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו"

וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה ושליש יבין וישכיל " (א"יהמוד תורה תלמהל'  א"פהרמב"ם )כתב 
אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור 

 ".א הנקרא גמראין זה הווענוהמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה 

כיצד היה בעל אומנות והיה "ב "יהבשם בהמשך דברי הרמב"ם ו .עיון -מה שנקרא  תלמוד, זהויש  ,תורה שבכתב ,יש תורה שבעל פה והיינו,
עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש 

כשאדם מתחיל ללמוד, בגיל צעיר, זוהי  - במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם וכו'אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר 
אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה  - לשלשה חלקים, העת לחלק את תלמודו

יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי  -הוא יודע תורה שבכתב ויודע גם תורה שבעל פה, כל מה שכתוב הוא יודע  - שבעל פה
ויפנה כל ימיו  - צריך לקרוא מפעם לפעם תורה שבכתב ותורה שבעל פה כדי שלא ישכח -השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה 
 . עכ"ל."לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו

יש דרך. תורה שבכתב ותורה שבעל פה,  אבל יש מהלך, .לדעת דרכי התורה -עיון זאת אומרת, התכלית היא ללמוד לפי רוחב ליבו וישוב דעתו. 
כך אומר  -ת העיון א . אם כן, כשהוא גודל אחר כך והוא יודע את הכל כבר, אז כל הזמן לומדים רק, ואח"כ העיוןת וכל מה שכתובהמשניו

 הרמב"ם.

 "אין לך מדה גדולה מזו -גמרא "

, גדולה מזוגמרא אין לך מדה  ,במשנה מדה ונוטלין עליה שכר ,מדה ואינה מדה העוסקין במקרא נו רבנןת" :.(לג)מ ובגמרא בב"
הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה גדולה מזו והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר , ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא

 )ד"ה גמרא( מה היארש"י  ומפרש - שבקו כולא עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, מן הגמרא
תי למעלה שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה מה הם וכששתים סותרות זו את זו יבין לתרץ שיהיו שתיהן קיימות או כבר פירש" גמרא,

מלחזור על גרסת  שבקו כולי עלמא מתני'. רש"י בד"ה כ'ואחרי שיש גמרא,  ",דבר ונימא הא מני פלוני חכם הואלדעת דברי התנאים החלוקים ב
 .על זה אמר רבי: לא, משניות קודםו. חשבו סברות, זה עשו כל היום. לחשוב בסברא ואזלו בתר תלמודא.משנתם: 

בן חמש למקרא, בן עשר עפ"י הכלל שנאמר במשנה באבות )פ"ה מכ"א( " שם המהרש"א וביאר כך? מה היה שם הנידון?מה הפירוש קודם ואחר 
מעשר עד חמש עשרה הוא ידע כל כל המקרא, וידעו , מחמש עד עשר למדו היה הלימוד באופן הזה אזו. "למשנה, בן חמש עשרה לגמרא

לו ללמוד גמרא לפני הח ,"מזוגמרא אין לך מידה גדולה "ששמעו ולאחר מכן כאשר המשנה, מחמש עשרה ואילך למדו תלמוד, וכדברי הרמב"ם. 
עפי"ז דביאור הגמ' בב"מ הוא המהרש"א  , ומפרשמה שהיהלמדו גמרא לפני חמש עשרה, הוא רוצה לדעת גמרא, לחשוב בסברות, זה המשניות, 

 .זה מגיל חמש עשרה לכל החיים ללמוד גמרא "מזואין לך מדה גדולה אבל " .בגילאי עשר וחמש עשרה, לצעירים כך, "מדה ואינה מדה" היינו רק

"ולזה אמר דמקרא וכו'",  ו של אדםבמה דברים אמורים בתחלת תלמוד"הלכות תלמוד תורה, ב דברי הרמב"ם את שם המהרש"אומביא 
מדה ואינה מדה שאינה נוהגת במדה רק זמן מועט משנות האדם דהיינו עד י' למשנה ואמר להוסיף במשנה שהיא מדה נוהגת יותר זמן ארוך 

שכר לימוד כגדול וע"כ אמר במשנה שנוטלין עליה שכר לפי שעיקר לימוד המקרא בקטנות עד י' שאין לקטן אבל לא בתלמוד  בגדלות האדם
המצווה בה משא"כ במשנה שהיא בגדלות עד ט"ו שנים ואמר בתלמוד שאין לך מדה גדולה מזו שהיא נוהגת כל ימי חיי האדם וכמ"ש הרמב"ם". 

וממשיך המהרש"א  זה תמיד. - "תלמוד". אבל ג"כ כמה שנים "משנהו", רק בזמן מועט משנות האדם" הוא מקראומבואר בדברי המהרש"א ד"
 תלמודעדיין לט"ו שנים ולרוחב לב ל נערים שלא הגיעוהנוהגת אף בנערות ושבקו כולי עלמא וכו' דהיינו אף המדה זו דבימי רבי "היו סוברים ד

גם הם רצו ללמוד תלמוד.  שבתחילה ,להו הוי רץ למשנה וכו'", והיינוכמ"ש הרמב"ם שבקו המשניות ואזלו ללמוד בתחלה תלמוד, הדר דרש 
לחשוב בסברות, אבל זה הכל אחרי שיש לו רוחב  זההרמב"ם,  " היינו כמ"שתלמודמכיון ש"משניות. אמר להם: לא, קודם צריכים ללמוד את ה
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זה ללמוד גמרא,  לפני שיודעים הכל רוצים . רצו ללמוד תלמוד גם בדרגה פחות מזה,זה נקרא תלמוד ,לא נער, והוא גם יודע הכלכבר לב, הוא 
 לא שייך.

 לימוד ע"י ספרי מראי מקומות הוא היפך צורת הלימוד הראויה

 . אבל יש דבר חדש שנהיה וצריך לדבר עליו.זה נוגע גם לזמנינו, לומדים כל היום תלמוד

ת את המשניות והגמרא, מחפשים היום 'משנה' מאן דכר שמיה, אבל נהיה מצב שאפילו כבר 'גמרא' מאן דכר שמיה, לומדים "סוגיות". מבלי לדע
, ועפי"ז לומדים את הסוגיא, זהו גמרא לפני משנה! זה לא תלמוד תורה! עמל ]ע"י ספרים או ע"י מחשב[נושא ומלקטים עליו מכל מקום היכן הוא מוזכר 

ת התורה הוא לעמול ולדייק בדברי חז"ל כל מילה במה שכתוב, אנו רואים בדברי התוס' )ריש קידושין ד"ה האשה( כמה ניתן וחובה לדייק בכל או
 הדיוק הזה והעמל בכל מילה זהו 'משנה'! ותג מדברי חז"ל, 

אחר כך הסתכלתי בעוד כמה,  ,'מראי מקומות'בספר היום הסתכלתי ו הגדול כשלומדים סוגיא, אנו רחוקים מאד מצורת הלימוד הזו. ולצערנ
, באף מקום. מביאים מכל הש"ס, . סוגיא בקידושין, אין שום זכר בדף ב' ע"א לזה"קנין אישות", מה זה במסכת קידושין גיליתי סוגיא חדשה
, קלופדיהינצגמרא, פשוט. אם אחד רוצה לכתוב אזה נקרא תלמוד בלי  .ובכולם אין דבר אחד מפה, כלום לא מוזכר כאן בכלל ראשונים ואחרונים,

. אם נסתכל בספרי זה נקרא תלמוד בלי גמרא, זה היפך כל התורה כולה, לא צריכים בכלל את הגמרא. לוקחים את כל הידיעות שיש בענין הזה
, אין "אישות" זה הגמרא והתוס' והראשונים.שווה כסף, כסף, מעשה קיחה, מעון יש קנין כסף, בר' ברוך בער בכלל. בר' שרבותינו, אין כזו סוגיא 

אז בחור בא לישיבה מקומות,  יש על זה את כל המראי. ואפשר להביא על זה את כל הידיעות שיש, כזו סוגיא באף מקום. בטח מסתכלים במחשב
זה תלמוד בלי גמרא,  אשה נקנית, אולי הוא ישאל, מה זה אשה, ומה זה נקנית, אינני יודע, אבל גמרא אין על זה.ופותח גמרא ומתחיל ללמוד ה

 כזה דבר. אין, גדלים עמי ארצותמזה 

ממילא, התיקון הראשון שצריכים לעשות, אין כזו סוגיא. מתחילים את הסוגיא שהראשונים קבעו והאחרונים, והסוגיא הראשונה כאן היא שווה 
כתוב בגמרא האשה נקנית לבעלה, מה זה  כאן, מה שלא כתוב, לא כאן הסוגיא!כסף ככסף, קידושי כסף, ובעמ' ב' יש סוגיות שנוגעות לגמרא 

טח צריך לדעת מה זה, ואפשר להתחיל קודם מה זה אשה מה זה איש, מה זה זכר מה זה נקיבה, הכל פתוח, ככה נראה התלמוד 'בעלה', ב
' כולם בעלי כישרון, 'לומדים', ש. ברוך דשלנו. זה ממש מה שהמהרש"א אומר שרוצים ללמוד בלי גמרא. כל אחד מבין שזה הלימוד הכי קל שי

יהי' לו מה להגיד, בלי שום ספק, אגוטע  א למד בחיים, תגיד מה זה קידושין,על סוגיא שהוא ל ו עמו בחול המועדגם כשידברלומדים בישיבה. 
 קאפ. אבל זה לא עמל התורה, ולא עמל המשנה, זה שום דבר. זה לדבר, לדבר. זה לא מטרת התורה, לא זה התורה.

ללמוד עם הנשמה, עוד פעם ללמוד ועוד פעם ללמוד,  ,הקצוה"ח ואת הרעק"אהזיכוך וההשתעבדות שלנו לתורה, זה לדייק את הראשונים, את 
 , לא זה המכוון. רק בעולם הכללי שהעיקר הוא לדעת, יש לדברים הללו ערך.זה הדבר. לשבת רגל על רגל ולהגיד סברות לא זה התורה בכלל

 לימוד באופן כזה אינו מביא לזיכוך ודביקות בתורה

עם ידיעה מעניינת, שאלו מרן זצ"ל היכן ראית את הידיעה הזו? והלה השיב: באנציקלופדיה רבינו הגדול זצוק"ל חד לאספר לכם מעשה. הגיע א
התלמודית. והגיב מרן זצ"ל בביטוי: "חבל, תקרא עיתון באותו הזמן". זה לא תורה בכלל, אתה תישאר שטחי, לא זו מטרת התורה, מדבר שכזה 

כותב שמטרת לימוד התורה הוא בכדי שהנשמה תזדכך ותידבק בתורה,  )או"ח סי' מ"ז סק"ב( ברכת התורה א"א לגדול בתורה. הב"ח בהלכות
ולכן נתן הקב"ה  כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורהדכונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה "

נשמתינו וגופינו ברמ"ח איברים ושס"ה גידין ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא  תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו כדי שתתדבק
 זו מטרת ה"עסק" בדברי תורה. אבל הלימוד בצורה הזו הוא אינו מטרת התורה.", תעשה שבתורה

כמה שיטות בראשונים דן במה שאומרים בתפילת מעריב במוצש"ק אתה חונן... אתה חוננתנו, ומהו כפל הלשון. ויש בזה )או"ח סי' רצ"ד(  יהב"
יש ליישב דאתה חוננתנו אינו אלא פתיחה כדי לבוא אל מצות זכירת ההבדלה בתוך ברכת אתה "סק"א( שם )הב"ח  כתב ע"זכיצד היא הנוסחא. ו

ע ישראל חונן ולכן לאחר שאמר אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה שבזה משתתפים גם האומות עוד מוסיף על זה אתה חוננתנו אנחנו זר
כ( מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל לא -למדע תורתך ותלמדנו לעשות בהם חקי רצונך מה שלא עשית כן לכל גוי כד"א )תהלים קמז יט

אומר על כל אחת ואחת וחננו מאתך  שיש תרתי מיני חכמה אחת חכמת אנושית בטבעי היצירות ואחת חכמת התורה ולכן]ובהמשך הביא הב"ח שם דברי הלבוש "". עשה כן לכל גוי וגו'

ד"אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה" קאי על החכמה האנושית של כל ונמצינו,  ."[דעה בינה והשכל וחלילה לכוללם בתפלה ובקשה אחת דזה קודש וזה חול
 חכמת התורה. -והחכמה הזו היא חכמה אחרת לגמרי העולם, אבל לנו ישנה חכמה של תורה, "אתה חוננתנו", 

 "יישוב מדיני"  -שפע אלוקי, מושכלות אומות העולם -מושכלות התורה 

ובאמת בחור שמתחיל לחשוב מה זה "אישות", מהיכן מגיעים המחשבות הללו? על מה מתבססות הסברות שלו? הוא למד את כל הסוגיות? 
מאיפה נובע ה'מושכל ראשון' שלו? אם הוא יגע ועמל בתורה ולמד וחזר, משם אפשר לחשוב סברות. אבל מלחשוב לבד בסברות שמתבססות 

 אין לאדם מטבעו את המשיכה להבנת התורה מבלי שזיכך את עצמו בסוגיות.שקרא בעיתון,  על כל מיני דברים ששמע או
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שכל פרשת משפטים  דיני ממונות נוהגים גם אצל אומות העולם שנצטוו על הדינים, ]וידועים דברי הרמב"ן עה"ת בפ' וישלח )בראשית פל"ד פי"ג(
וכפי שהאריך לבאר הר"ן בדרשות )ריש דרוש י"א( שבאמת "כל אומה  .ות שבישראל[, אבל חלוקים הם במהותם מדיני הממוננאמרה אף לעכו"ם

ונות צריכה יישוב מדיני", ואפי' "כיתות הלסטים הסכימו ביניהם היושר", ומפני שמוכרחים הם לחיות יחד תקנו להם דיני ממונות, אמנם דיני הממ
 משפט ורה שעל ידו נדבק בנו השפע האלוקי. זהו רצון הבורא "אני ד' עושה חסדשבישראל לא נועדו לסידור וקיבוץ מדיני, אלא לקיום משפט הת

 וצדקה בארץ" )ירמיה פ"ט פכ"ג(, אע"פ שקיום הדינים הללו פעמים שהוא קשה יותר לעולם, אבל זהו קיום העולם.

נקח דוגמא ממסכת בבא קמא. כל אחד מבין שמי שמזיק צריך לשלם, גם גוי מבין דבר כזה באופן פשוט, אבל לא זה מה שאומרת התורה, שהרי 
פטורי המזיקין ודין שם "מזיק" יסודו לא בתועלת הקיבוץ המדיני אלא בשכל פשיטא שכשנלך על פי ההבנה הזו, בור יהיה חייב גם על הכלים. 

נתייחדנו ני שחיוב נזיקין של התורה הוא דין מיוחד. וק"ו להבנת ענין הקידושין, גם אצל גויים קיימים הבנות לענין האישות, אבל במה מפהתורה, 
 ב'שכל ישראל', רק ע"י הלימוד והעמל על כל רש"י על כל תוס', לומדים ושונים וחוזרים, רק כך התורה היא התורה שניתנה לנו בסיני.

 א אינה תורה!תורה בלי סוגי

זה נדמה דברים קטנים, אבל זו כל התורה כולה. תורה בלי סוגיא אינה תורה! מי שרוצה לקרוא הקדמות למסכת קידושין, יכול לקנות ש"ס 
מתיבתא שם יש הקדמות למסכתות. אספר לכם, בחורף האחרון הגיע נדיב לישיבה וביקש לתרום ש"ס מתיבתא, סכום גבוה מאד, וסירבנו, בשום 

צריכים מראי מקומות? מראי ולילותיהם אופן לא! כאן בישיבה ילמדו באופן 'בעל'בתי'? זה בזיונות, בני תורה שיושבים ועמלים בתורה כל ימיהם 
ביום וצריכים לתמצת לו בקצרה את כל הנעשה והנשמע בסוגיא. אבל עבורנו? כאן בישיבה זה לא  זמן מהבית שיושב ולומד -מקומות נועדו לבעל

יה. זה לא ישיבה. מי שאין לו זמן ללמוד שילמד בזה, כך הוא ידע את התורה, אבל אנו ששתולים כל היום בבית ד', לא יעלה על הדעת. את יה
]ופעמים שבנושא מסוים כותב מחבר המ"מ שהוא פלוגתת שנות הבחרות הכי חזקות הוא יבזבז על קריאת מראי מקומות, מה חושב פלוני ומה כותב אלמוני, 

תלמד ותבין! בישיבה יש מהלך, יש רבע'ס בישיבה שמלמדים מה לומדים ואיך לומדים. כך ההוא וההוא, וכך לא מבינים אף שיטה מהם, לא עמלו באף שיטה[, 
 הוא העסק בדברי תורה.

דו כמו שצריך. היום ישנם אם היה אפשר הייתי מבטל את כל המראי מקומות בישיבה, בזמנינו לא היה דבר כזה בכלל, לא היה בנמצא, אבל למ
]זה התחיל כשלמדנו בישיבה, יהודי מארה"ב הוציא ראשונים עמ"ס  עוד תופעות מעין אלו, מהדירים את ספרי הראשונים וכמעט חצי הספר הוא הערות המהדיר,

]גם בסוגיין, בא' מהראשונים המוהדרים מציינים לעיין בפני ר, נהיה מצב שכיום עיקר הספר הוא ההערות, בזה מעיינים בעיקקידושין, עם כמה הערות קצרות עי' שם וכדו'[ 

. אפשר ללמוד את י שקורא לומד בצורה הזו[יהושע, כשהמעיין רואה שהפנ"י לא מיירי בכלל מהענין המדובר בראשונים, אלא שלמהדיר יש מה לומר בפני יהושע וממילא הוא מציין לו... ומ
יין בהערות על הראשונים וכך ללמוד סוגיא. אבל כאן גדלים 'לומדים', ולא זו הצורה! אנחנו לומדים כל המראי מקומות הללו בפני עצמם, לע

 לעמול ולדעת מה רצה הרמב"ן ומה רצה הריטב"א, הם כתבו את חידושיהם בשביל עמלי תורה, ולא חלילה...

תוס', שלא לדבר שלא מגיעים ללימוד דברי הפוסקים. כשלומדים סוגיות בלי גמרא ובלי ראשונים, מגיעים למצב שמדלגים גם את לימוד ה
כשלומדים את דברי הראשונים ומתאמצים ו'מזדהים' עם כל מילה, כך היא דרכה של תורה! כך מגיעים להבנה! אבל כשבהערות למטה כתוב 

 שיש מי שחולק ומקשה חסר בהתאמצות. הפסדת את הרשב"א.

 רק על ידי לימוד ביגיעה זוכים למעלת התורה

 בי "ואבימי חסדא", ומקשה הגמ' רב בי מנחות תני אבימי אדם זוכר את מה שהשיג ביגיעה, יגעת ומצאת תאמין. הגמ' במנחות )ז.( מספרת "דרבי
יומי", וא"כ רב חסדא ' ס( ושני) וחמישי שני יום' ל רצופין להכריז בא' שמעת דהא עלה מאבימי בלעי טאבי קולפי חסדא רב והאמר תני חסדא רב

 וליתי ליה ולישלח גמריה לאדכורי חסדא דרב קמיה ואתא ליה איתעקר איתעקרא מסכתא "אבימי היה תלמידו של אבימי ולא רבו. ומתרצת הגמ'
ומצאתי". כאשר אדם יגע ומשקיע הוא זוכה למצוא. יש  יגעתי טפי". ופי' רש"י שמסתייעא מילתא טפי "משום מילתא מסתייעא הכי סבר לגביה

 שמגיע לאדם מתוך חיפוש וצער כשמוצא את המציאה הוא יזכרנה כל ימיו, אולם מה שמגיע בקלות הוא כלל לא יזכור.כלל, מה 

וכשטורחים על הבנת הסוגיא, מחפשים בראשונים ובפוסקים, ומצא איזה מציאה, איזשהו דיוק, הוא יזכור זאת לנצח. אבל כשמצא את זה באיזה 
 ר מזה מאומה.ספר של מראי מקומות הוא לא יזכו

מי שרוצה להיות למדן, זה הדרך היחידה, זה צורת התורה. יש ביטוי בחזו"א שכותב על נושא מסויים שקשה לו הכתיבה על זה מפני שזו סברא 
לברכה, רבותינו זכרונם  -בלי סוגיא. אצלנו כל סברא היא כבר בלי סוגיא. ועלינו להחזיר עטרה ליושנה, לדעת שאנו הולכים בדרכי ראשונים 

לראות מה היה נקרא אצלם עיקר ומה טפל, מה נקרא ללמוד סוגיא, מהי ידיעת התורה, מהו עמל התורה. היום כבר נהיה מצב שמדלגים תוס', 
את זה, האם זהו כבוד התורה? תוס' עמלו  יםמדול נוצרה אוירה שלאהתוס' הראשון בקידושין דן באריכות האם נוקטים אשה או האשה בה"א, 

על זה. אנחנו כאילו עושים עצמנו 'מבינים' מה תורה  וכיום רבים מדלגיםועבורנו זה לא מתאים. גם בגמ' בעמוד ב' יש נידון על לשונות,  וכתבו
 ומה לא תורה. ובזה אנו חייבים לחזור לנושנות.

קידושין בכולה, מוזכר ענין זה במקצת בדברי אין סוגיא כזו בקידושין "קנין אישות", שאף אחד לא ילמד את זה, ]אולי להלן בדף ז. גבי פשטו 
הגרא"ו והגרב"ב זצ"ל[. אם ניקח את השאלה הזו האם האישות היא ממון או איסור, ונמשיך ללמוד את הדפים במסכת קידושין, תוך כדי הלימוד 
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ה מעמד בפני עצמו? אין מה לברר זאת בדף יתעוררו ראיות ודיוקים לכאן ולכאן, בהיסח הדעת יימצאו מציאות הנוגעות לנידון זה, אך להקדיש לז
, מי שמתחיל את הזמן עם הסוגיא הזו, הגמרא מיותרת עבורו, הוא יכול לבוא עם דפים של מראי ]אולי על המילה נקנית...[ב', אין במה להיתפס 

. הסוגיות ל הזמן הגיע אחד הלומדים בלי גמרא בכלל[]וכבר שמעתי על ישיבה אחת שביום הראשון שמקומות ולדון בהם כל הסדרים, הוא לא צריך גמרא בכלל, 
הראשונות שהוזכרו בראשונים והאחרונים הם קידושי כסף, שוה כסף ככסף, חליפין, האב זכאי, יש סוגיות שיש להם 'בית אב', לחם ובשר מבלי 

יאוריות החדשות א"א לדעת מה יצא מכך, בלי צורך לחפש 'צימוקים'. ומי שרוצה לחיות חיים של תורה שילמד כך ובזה יש הצלחה מובטחת, בת
 עמל לא יוצא כלום.

 זהירות יתירה מלימוד באופני חכמת יון

, ולא שאין מצורות הלימוד של החכמות הכלליותפעם בחורים היו כותבים חידושים, היום מעלים על הכתב את סיכום וסידור הסוגיא, זה בא 
הישגים הם להבין ולדעת, להנות מהגרעק"א, להנות מהקצוה"ח, להבינם על בוריים, זה נקרא מעלה בסידור הדברים, אך לא אלו ההישגים. ה

 ללמוד תורה! המתיקות של התורה זהו עמל התורה.

קמ"ץ א' ָא קמ"ץ ב' ָב, היום  -וצריכים להיזהר שחכמת יון לא תחדור אלינו. גם לא בצורת הלימוד! לדוגמא, בחדרים מלמדים את אותיות הא"ב 
עלמא לא פליגי! התורה היא משיכה לקב"ה, וכאשר אנו  חדשו שיטות מתקדמות יותר, אבל הדבקות באותיות לא נהיית על ידי זה, בזה כולינת

 נמשכים לתורה אנו דבקים בה ודבקים בקב"ה, זה הדבר.

בדרכי התורה. המצוה  -כים להידבק בתורה וכשמתחילים את הזמן ויודעים ושואפים למתן תורתנו, סופרים את העומר במטרה להגיע לתורה, צרי
, לעמול בשביל לדעת. אדם שיכניסו לו את כל התורה בראשו מבלי שיעמול עליה, התורה לא משנה אותו, תורה בלי העיקרית היא עמל התורה

 הם תכלית היצירה.תאמצות, התשוקה והאהבה לתורה, המתיקות בתורה, אלו התורה, העמל, ההעמל חסר בה בכל המכוון, וזו תכלית 

 ולא ם"בעכו שירדו כדי ולא העולם כל על שישלטו כדי לא המשיח לימות והנביאים החכמים נתאוו כתב הרמב"ם )פי"ב מהל' מלכים ה"ד( "לא
 לחיי שיזכו כדי ומבטל נוגש להם יהיה ולא וחכמתה בתורה פנויין שיהיו כדי אלא ולשמוח ולשתות לאכול כדי ולא העמים אותם שינשאו כדי

 לתורה ולחכמתה, הוא לומד וחוזר ומבין ויודע. זה תכלית לימוד התורה. ולזה אנו צריכים לשאוף.פנוי הבא". כשאדם  העולם

 שלו" שהחכמה ממי רחמים "ירבה בישיבה ויבקש

 שלו שהחכמה ממי מיםרח יבקשו אלא להם הועיל ולא כן עשו הרבה אמרו ירבה בישיבה. -הגמ' בשלהי נדה )ע:( "מה יעשה אדם ויחכים 
סגיא". תורה אי אפשר לקחת לבד. הקב"ה הוא 'נותן' התורה,  לא הא בלא דהא לן משמע קא מאי ותבונה וכו' דעת מפיו חכמה יתן' ה כי שנאמר

כעת הוא מלמדו, ובכדי לזכות  כעת ממש הוא נותן לו את התורה, -נגדו כוהוא נותנה בכל רגע, וכשהאדם לומד תורה הקב"ה יושב ושונה 
 וצריך להיות ראויים לזה. להחכים ע"י "ירבה בישיבה" צריך תפילה מיוחדת, "יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו",

ואם נתחיל את הזמן בהחלטה להידבק בתורה, גמ' רש"י תוס', ראשונים ואחרונים, לעמול בהם ולהידבק בהם, לחזור לשנן ולעמול, לחשוב 
התפלל על זה, אז נזכה לדרגה בתורה. היצה"ר נמצא בכל מקום, ואצל לומדי התורה ישנו יצה"ר מיוחד שהלימוד יהיה לא כראוי. ולדייק, ול

תלמד, אך תלמד בצורה לא נכונה, ואנחנו צריכים לעמוד כנגד היצה"ר הזה. ישנו לשון בתשובת הרמב"ם לחכמי לוניל שכותב להם: כמה אנשים 
ומר רב אשי, בודדים בעולם, אתם. וגם אנו נאמר בימינו אנו: כמה אנשים אכפת להם תורה כמות שהיא בלי עירוב בעולם אכפת להם מה א

 שיקולים נוספים. וכל אחד יכול לזכות בזה.

"מה ופנו אליו בשאלה רבינו הרב זללה"ה אחרי המלחמה הנוראה הייתה אסיפת ראשי ישיבות לדון מה יהיה עם הישיבות הקדושות. וקראו ל
התורה היא נצחית וכבר הובטחנו שלא תישכח מפי זרעו, על קיומה  ב להם בפליאה, "מה יהיה עם התורה?יהיה עם התורה?", הרב זללה"ה השי

מי שיזכה בה כעת יצליח יותר, ויזכה אינני דואג, השאלה היא רק מי יזכה להיות שותף ולהרבות לה פעלים, וככל שנתמעטה התורה מהעולם 
ומי יזכה לה? מי שלומד אותה באמת בצורה "כי לא תשכח מפי זרעו",  -דשמיא, זה הזמן לחטוף!". ההבטחה הזו היא הבטחה נצחית לסייעתא 
 המסורה!

זמן שלם, בגיל שכזה זהו אוצר שאין למעלה הימנו, כמה חודשים  -מתחיל כעת הזמן ועומדים בפנינו ב' דרכים, לכל אחד מזומן כעת אוצר גדול 
 של לימוד מסכת קידושין, ובדרך הנכונה ניתן להשיג את האוצר ובדרך שאינה נכונה מפסידים את כולו, מגיעים לחודש אב בלי שום דבר ביד, 

שיהיה זמן בלי טרדות והפרעות, נתקן את המידות, נלמד מוסר ויראת שמים, נדע מה התורה רוצה מאיתנו, וע"י זה נגיע למתיקות ל לקב"ה נתפל
 התורה ודביקות בתורה.

  



 
 
 

 

 ו

 בס"ד, יום חמישי א' אייר תשע"ז

 מרן ראש הישיבה שליט"אשיחת 

 רציפות הלימוד
 עולם הבא ממש -הלימוד הרצוף 

ישנו דבר מיוחד, שלא מצינו במצוות אחרות. הקביעות והרציפות, שעל ידם מגיע הלומד לדרגות גבוהות שמצילות אותו מכל דבר  בלימוד התורה
 שבעולם.

, וסיפר לי את אשר בדידו הוה עובדה כפי ששמע מפיו של מרן הגאון רבי אהרן ישעי' רוטר שליט"אבחול המועד פסח היה כאן בישיבה 
)לרפו"ש(, ותוך כדי  הגאון רבי יחזקאל ברטלר שליט"אם אחת ישב ולמד על גג ביתו של מרן החזו"א בחברותא עם החזו"א זללה"ה. שפע

לימודם שוחחו מעט שלא בענייני הלימוד, ומרן החזו"א עלה למעלה ואמר להם שעיקר העליה בתורה היא ע"י הקביעות והרציפות, ואז התחיל 
, שבע, עד עשר שעות שאז הלימוד הוא כבר עולם הבא ממש. שעות ... שששעות , שלושבפניהם נקרא רציפות, והלך ומנה לתאר להם מה

 .1האדם מרגיש שמיימי לגמרי

 רעב הרהורי חרב הרהורי ממנו מבטלין לבו על ת"ד הנותן כל אומר הכהנים סגן חנניה רבי. באבות דרבי נתן )פ"כ( "יש דרגה מה נקרא קביעות
 דוד ידי על תלים בספר כתוב שכן ודם בשר עול הרהורי בטלים דברים הרהורי איש אשת הרהורי הרע יצר הרהורי זנות הרהורי שטות הרהורי

 חרב הרהורי לו נותנין לבו על תורה דברי נותן שאינו וכל. עינים מאירת ברה' ה מצות לב משמחי ישרים' ה פקודי( יט תהלים' )שנא ישראל מלך
כשהאדם "נותן על  ",ודם בשר עול הרהורי בטלים דברים הרהורי איש אשת הרהורי הרע יצר הרהורי זנות הרהורי שטות הרהורי רעב הרהורי

 ליבו" לעסוק בדברי תורה, לא סתם לומד, אלא לומד בקביעות ו"נותן על ליבו" את הלימוד. והזמן לתת על הלב, הוא כעת בתחילת הזמן!

 לימוד ח' שעות בימי שישי

האחרון בישיבה הק', לתקנה גדולה של לימוד ברציפות בימי שישי. כל מי שלמד באופן הזה אומר שהרגיש טעם מיוחד. כעת כבר זכיתם בחורף 
הגיע הקיץ ויום שישי נתארך בכמה שעות, מנחה בסביבות השעה שבע, ואפשר ללמוד שמונה ואפי' תשע שעות בשופי. ]בהגדש"פ של הגרז"ר 

 לייתו בתורה הייתה בלימוד רצוף של תשע שעות[, הרציפות הזו היא עולם אחר.בנגיס זצוק"ל מובא שאמר שעיקר ע

 וזו הזדמנות לכל אחד להגיע למתן תורה בצורה אחרת, יום אחד בשבוע של לימוד רצוף שכזה מעביר ממנו את כל הדאגות שבעולם.

 לא להסיח הדעת מהתורה גם בשעת האכילה

לומדים כולם, אבל בבין הסדרים ובזמני הארוחות ישנה הפסקה מרציפות הלימוד. הגמרא בקידושין ישנו דבר נוסף שמפריע לרציפות. בסדרים 
)ל:( דורשת: "תנו רבנן ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו ואמר לו בני כל 

אתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה זמן שהרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנ
נומי כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר 

נא' לפתח חטאת רובץ". ה"מכה גדולה" שהקב"ה הכה אותנו זה היצה"ר הלא אם תטיב שאת ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו ש
שמושך אותנו לעולם החומרי, וכל פעולה חומרית שהאדם עושה מוציאה אותו ממטרתו, הפעולה החומרית הקבועה ביותר שיש לאדם זה ענייני 

וממשיך לעסוק בתורה האוכל כבר איננו "מכה גדולה", האכילה והשתיה, ומה התקנה לזה? אם בזמן שעוסק באכילה יש את ה"רטיה על מכתו", 
 אבל כשהאוכל הוא הפסקה והסחת הדעת מרציפות הלימוד, זהו הקלקול.

                                                           
המדרש שבבית, ומשום  -בביתו של החזו"א ז"ל היה גג רחב שבו היו מתפללים בימים הנוראים. המקום היה גדול יותר מביתהובא הסיפור בשלימותו:  )חלק ד' עמ' ס"ט( מעשה אישבספר  1

מים(. והנה יום הם ת"ח גדולים ומפורסטירחא דציבורא נשארו שם הספסלים בכל ימי חודש תשרי גם בימי החול. והנה באחד מעשרת ימי תשובה, ישבו שם שני בחורים ולמדו בחברותא )כ
 .החזו"א עולה לתומו לגג ביתו, ורואה את שני הבחורים

 קרב אליהם החזו"א לומר להם דברי חיזוק שלא להפסיק באמצע הלימוד, וכך אמר להם: 
פסק. בלי זה אי אפשר אפילו מתיקות התורה, כמה גדולה היא נעימות התורה, ואי אפשר להשיג את זה ולהגיע לזה רק אחר שקידה של שלוש וארבע שעות ברציפות בלא ה

נועם כזה, כמו קדירה  לצייר מהי הרוחניות הזו, וק"ו אחר חמש שעות, כמה רוממות יש איך אפשר למי שיש לו את האפשרות הזאת, להפסיק את הרציפות ולהפסיד בידים
 כך להשיבה...  -המתבשלת, להוריד מן האש, ליתן להתקרר, ואחר

ר זאת ואחר שש שעות של לימוד שוכח האדם מכל העולם וענייניו, ומתדבק בדברים רוחניים כאשר סיפרו זאת השנים אמרו בהשתוממות כיצד החזו"א תיאהמשיך החזו"א: 
ומתמלא שמחה, ואחר בעיניים בורקות ותנועות ידיים למעלה כאילו מתנתק הוא מכל הסובב ואחר שבע שעות האדם מרגיש קרוב להקב"ה, ואין לו מהנאות העולם כלום 
עות עין לא ראתה, אין שמונה שעות אפילו לא נופלת בלבו מחשבה של תאוות וחומריות, וכולו משתוקק לאלוקיו, ואחר תשע שעות כולו קדוש למעלה למעלה, ואחר עשר ש

 לתאר ואין מילים לבטא את מצבו ורגשותיו. 
 צמרמורת חדה עברה בקרב השניים לשמע דברים נוראים כאלו.



 
 
 

 

 ז

ובפרט כאשר בשעת האכילה העיסוק הוא בענייני עול מלכות ועול בשר ודם, תמיד יש 'חדשות' אך כעת זה נדמה שהדברים נוגעים אלינו, אבל 
געים לאף אחד, ולדבר ולשוחח על כך זה בוודאי לא מתפקידנו, וכשנותן דברי תורה על ליבו, מעבירין ממנו את כל אלו דברים בטלים שאינם נו

 העול הזה.

ובאמת צריך להתחזק בענין זה, שבזמן האכילה והשתיה שנדמה לאדם שהוא עוסק בענייני עוה"ז, לא נתנתק מעץ החיים. כמ"ש הנפש החיים 
עץ חיים אילנא דחיי, שרק אותו העת שהאדם אחוז באהבתה ועוסק ומהגה בה בקביעות, אז הוא חי החיים  )ש"ד פל"ג( "התוה"ק נקראת

 האמתיים העליונים קשור ודבוק כביכול בחי העולמים יתברך שמו, דקב"ה ואורייתא חד, ואם ח"ו יזניח תלמודו ופורש מקביעות העסק בה לעסוק
 החיים העליונים וטובע עצמו במים הזדונים ר"ל".בהבלי העולם והנאותיו, הוא נפסק ונכרת מ

אלו שני הדברים שעלינו להתחזק בהם בתחילת הזמן. ללמוד ברציפות ולנצל כל רגע להיות דבוקים בתורה. אמרנו כעת בתפילת מעריב ב'אהבת 
בדברי תורה, ולא מתעניין בשום דבר עולם' "ונשמח בדברי תלמוד תורתך", והעצה לקיום השמחה בתורה היא ההחלטה שהעסק הוא אך ורק 

 אחר.

מחר יום שישי, כל אחד שיכול ללמוד שש שעות, או אפי' שמונה שעות, וגם עשר שעות זה אפשרי. כשיש חשק גדול אפשר לעמוד בזה, וגם בזמן 
 שלם אחר הכנת ימי הספירה. לעסוק בדברי תורה, וכל אחד ואחד יכול לקיים "ובחרת בחיים" ולהצליח להגיע למתן תורה -העיסוק הגשמי 

 

 

 

 מצורע, אור לד' באייר תשע"ז-בס"ד, מוצש"ק תזריע

 מרן ראש הישיבה שליט"אשיחת 

 "עשה לך רב"
 רב ותלמיד

הגדולה", זו  כנסת לאנשי מסרוה ונביאים, לנביאים וזקנים, לזקנים ויהושע, ליהושע ומסרה, מסיני תורה קבל "משה במימרא פרקי אבות מתחילים
המסורת. מסורת זו היא הבסיס לכל פרקי אבות. ומבארים מפרשי המשנה שכל התורה כולה פשיטא שעוברת מרב לתלמיד דור אחר דור, וחידוש 

 המשנה שאף הנהגות דרך ארץ נתקבלו מסיני ועברו מרב לתלמיד.

שזהו דבר שאינו מעכב, לא כמו בזמנים עברו,  אבל, מנהג העולם היום ללמוד בלא רב, מעיינים בספרים אך לא מקבלים מרב, והמחשבה היא
 שניתן ללמוד ולהצליח בלי רב. -ובמיוחד לבעלי כשרונות  -ונדמה לאדם 

 ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו אולם באמת, לכל אחד ואחד יש רב, רב גדול מאד. הרמב"ם כותב )פ"ו מהל' דעות ה"א( "דרך
 מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך מדינתו אנשי גכמנה נוהג וחביריו ריעיו אחר

 -ירוע". זהו ה"רב" שיש לאדם  כסילים ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה הוא ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים
 ולהתנהג.סביבתו וחברתו, שממנה הוא לומד כיצד לחיות 

רב נוסף הוא ההתנהגויות וההרגלים, המחשבות והמידות שנטבעו בו מקטנותו ונקלטו בקרבו, ועל פיהם הוא נוהג את התנהגותו כיום, זה הרב 
שלו. האדם מטבעו הוא "תלמיד", תלמיד של העיתון, תלמיד של מנהיגי העולם, תלמיד של כל דבר שנקלט בסביבתו ומשפיע על נפשו, יש 

שקיבלו קו מחשבה מאיזה דבר שראו, מהבית שגדלו בו, לא צריך החלטה שזהו רב שלו והוא תלמידו, אלו דברים שנוצרים מאליהם.  אנשים
איזה שלא  -וממילא א"א לומר אני לומד לבד בלא רב, מפני שגם באופן כזה יש לך רביי'ם אחרים ואתה תלמיד שלהם. כל אדם שקורא מאמר 

וישנה השפעה רבה גם למילה המודפסת, כל עלון שקוראים רוחו של העורך משפיעה במישרין או בעקיפין, ולא ייתכן  זה משפיע עליו, -יהיה 
 לומר 'אין לי רב'.

ומשכך החובה היא לקבל מרב. וכשיש רב זהו אושר גדול לאדם, מפני שההבנות שישנם לאדם בגיל צעיר על פי הרוב אינם ממשיכות עמו לימי 
מחדש חידושים טובים וערבים, כאשר גודל קצת וקורא את שכתב בעבר מתעוררים אצלו פקפוקים בנכונות הדברים, פעמים בגרותו, בחור ה

ר יש לו רב יש לו שאל ללמוד בצורה של בקיאות. אולם כשהוא מרגיש אכזבה מרמת הדברים, ועל ידי כך בגיל מבוגר הוא מפסיק לחדש ומתחי
 על מה להסתמך.
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היה מביא מרבו הגרא"ז זצ"ל היה אומר זאת בשיא החוזק, גם כשהוא עצמו נטה  רבינו הגדול זצ"לע מרבותינו זצוק"ל, כאשר אנחנו זכינו לשמו
זצ"ל את הדברים ששמע  פהגר"ש שקורבו היה מביא מהגר"ש זצ"ל מדברי הגרא"ז בסוגיא וחלק עליו, אך כולם ראו שיש לו על מה להשען, כש

ריו, הרגישו שכולו נשען על זה, על אף שבתוך הדברים היה מעמיד צדדים אחרים לכאן ולכאן, אך נקודת המוצא בעצמו ממנו והיה מפלפל בדב
היה מביא מרבותיו בקלם ראו כיצד הוא חזק עם הדברים, זה  מרן המשגיח זצ"לוה'משענת' בסוגיא היו דברי רבותיהם, וכך גם במוסר כאשר 

 תח ולהעמיד דרכים לבד, אך השורש והיסוד הוא דברי הרב.כוחה של העברת המסורה. ומזה אפשר להתפ

הגמרא והראשונים והאחרונים, הם רב שיש לכל אחד מאיתנו, כל אחד שרוצה באמת הוא תלמיד שלהם. אבל בכדי לזכות לרב שכזה צריך 
 לרצות וללמוד מה הם אומרים, לחזור ולעמול ולחשוב ולהבין ולשנן.

ים להשקיע בלימוד, וההשקעה תלויה במאמץ. כשלוקחים רביי'ם טובים, את הגמרא את הספרים שמלמדים אותנו כולם רוצים לגדול בתורה, רוצ
 את התורה בעצמה, את הגרעק"א והקצוה"ח, היש לנו מושג בגדלותם של ענקים אלו?

 אותו שים אבל לרב לך להיות ראוי יהיה אל' אפי ל"ר. רב לך המשנה באבות )פ"א מ"ו( אומרת "עשה לך רב". ופירשו הרמב"ם ורבינו יונה "עשה
 טוב מעצמו שהלמוד מזולתו כלמודו מעצמו האדם למוד אין כי החכמה למוד זה בעבור בידו ויעלה מלמד שהוא בו שתדמה עד לרב לך

אפשר ללבן עמו את הימנו". כאשר יש רב  למטה או בחכמה כמוהו היה' אפי מבואר יותר והוא יותר בידו יתקיים מזולתו למודו אבל הוא
הדברים, לשמוע להשכיל ולהבין, כאשר ה'רב' הוא מראה מקום מודפס אין בזה כלל את מעלת הרב, אתה מקבל את דבריו מבלי להיכנס למשא 

 ומתן על הדברים וזה משפיע על האדם.

 רואה שהיה יאה לידי יראת שמים, "לפיתורה( מבארים מ"ט הבאת מעשר שני לירושלים מב תצא מציון כי התוס' במסכת בבא בתרא )כא. ד"ה
 שמביא שני מעשר גדול' וגו תלמד למען בספרי' כדדרשי תורה וללמוד שמים ליראת יותר לבו מכוון היה בעבודה עוסקים וכהנים גדולה קדושה

 מכוון הוא גם היה ובעבודה שמים במלאכת עוסקים שכולם רואה והיה שלו שני מעשר שיאכל ליראה עד בירושלים עומד שהיה לפי תלמוד לידי
בתורה". הביאור הוא, שכאשר רואה האדם לימוד תורה הוא מושפע מכך, האוירה הזו נעשית ל'רב' שלו וכך הוא לומד איך  ועוסק שמים ליראת
 לחיות.

וחושב סברות זה לא כשלומדים עוד גמרא ועוד גמרא בעמל זה מביא ליראת שמים, האדם לא רואה רק את עצמו. ולעומת זאת כשהאדם יושב 
מביא יראת שמים, הוא חושב על ה'סברא דיליה' ולא משועבד למה שכתוב, ומחשבות אלו מקורם בכל ענייני העוה"ז שהוא מכיר, וכשרוצים 

 שהמחשבה תהיה תורנית יותר יש להשקיע בראשונים ובאחרונים וכך גדלים.

שיבוש קטן קשה לתקנו, אך כשרואים את השיבוש שהגיע כבר למימדים גדולים "אם זו הדרך המקובלת מרבותינו, אלא שנשתבשו העתים. כשיש 
בא לנפות מנפה את כולו" )ב"ב צד.(, צריך להתחיל הכל מחדש ולהחזיר עטרה ליושנה כפי שלמדו פעם, בלימוד כזה כשפוגשים חבר תמיד יש 

 לשון קושיא ותירוץ.מה לומר לו, כשלומדים סברות אין מה לשתף אחרים, כך מונח תמיד על ה

 הלימוד בסדר שני

נהיה מצב שלומדים סוגיות כל היום, ויש גמרות שלא לומדים אותם בכלל, ]הגמ' )יד:( דורשת "שכיר שכיר", פשיטא ששום בחור לא יקח חומש 
דברים נוספים, כך גם  לראות במה נאמרו הפסוקים הללו, בזמנינו זה היה דבר פשוט שדרשא כזו יש לראות בתוך החומש, ועי"ז מוצאים

כשמחפשים ברמב"ם הלכה, יש מציאות רבות שמוצאים בדרך אגב, מחפשים משהו אחד ומוצאים ראיה אחרת שמועילה יותר[, סדר שני נהיה 
 ג"כ סדר שמתמקדים בו בנושאים ולא בעצם הגמרא, וכך כבר לא לומדים תוס', נשתכח הלימוד.

תלקט הבנה להבנה ומתחדשים חידושים ונבנה בנין שלם, וכשלא לומדים כך משתכח לימוד הפשט כשלומדים גמרות וראשונים, במשך הזמן מ
 לגמרי.

ויש בזה ב' מעלות, א', שעי"ז צורת הלימוד היא טובה יותר, כשלומדים דף אחד  ודברנו לעשות תקנה שילמדו ב' דפים בכל שבוע בסדר ב'.
ים רק דף לחודש, סוגיא שלחוצים להספיק בה זה מדרבן גדול. ב', זהו גם דרבון גדול ללמוד שוב נכנסים ללימוד סוגיות, ולא אורך הזמן ולומד

סדרים מלאים לכה"פ שלוש שעות בכל יום, זה מחייב להתחיל את הסדר בזמן. ואם נלמד כך מעתה ועד שבועות נזכה להגיע לסוגיית עבד כנעני, 
 יה מאושר מזה.וכל אחד שילמד כך ברצינות ירצה להמשיך כך הלאה ויה

צריכים הרבה תפילות שיהיה אפשרות ללמוד, בלי טרדות והפרעות, ויהיה חשק ללימוד ונזכה ללמוד וללמד להבין ולהשכיל ולשמוח בדברי 
 תורה, אלו הדברים שהם המפתח להצלחה בתורה וביראת שמים, שיהיה לכולם זמן טוב ומוצלח ונזכה לדעת כל מסכת קידושין על בוריה.
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 מצורע, אור לד' באייר תשע"ז-בס"ד, מוצש"ק תזריע

 מרן ראש הישיבה שליט"אדברי זכרון מ
 בתוך ימי השלושים לפטירת הגאון הגדול רבי יהודה אריה הרשלר זצ"ל

 תלמיד ורב
יה אדם מיוחד התכנסנו לדבר ולהתעורר מהאדם הגדול רבי יהודה אריה ב"ר שלמה זצ"ל, כל אחד רוצה להתעלות וללמוד מדרכיו. הוא ה

 שהייתה לו הנהגה מיוחדת בהרבה דברים, וכעת זו הזדמנות ללמוד מדרכיו להיות טוב יותר.

הוא היה מהבודדים ממש שיש להם רב. לא פסק מפומיה "הרב'ה". במושכל ראשון נדמה שלכל אחד יש רב, אבל דביקות שכזו שהכל מהרב, 
 וכך שאל. הוא היה מיוחד בזה, בכל פעם הזכיר כך אמר הרב'ה

לאדם נדמה שהוא יכול להסתדר בלי רב, יש ספרים, לומדים לבד, אולם זו טעות גמורה, מפני שלכל אדם יש רב, ומיהו הרב? הרמב"ם כותב 
 אדם צריך לפיכך מדינתו אנשי כמנהג נוהג וחביריו ריעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של ברייתו )פ"ו מהל' דעות ה"א( "דרך

 הוא ממעשיהם ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר
סביבתו וחברתו, שממנה הוא לומד כיצד לחיות ולהתנהג.  -ירוע". זהו ה"רב" שיש לאדם  כסילים ורועה יחכם חכמים את הולך אומר ששלמה

ליו, זה הרב שלו, כל ההבנה שלו באה מההקדמות שלו. יש 'הקדמות' כשרות ויש 'הקדמות' פסולות, והכל נמזג אדם שומע סיפור שמשפיע ע
 באדם, לכל אחד יש רב!

המעלה כשיש רב היא שאז אין רב אחר, כשהאדם דבוק ברבו וברב ישנם את כל המעלות של הרבצת התורה, האדם כבר מסודר, כבר אין לו 
שמזדמנת לו שאלה לעשות כך או כך, יש לו רב והוא יודע מה הוא היה אומר בכהאי גוונא, שמעתי פעם דרשה )בקלטת( של "רב" אחר, כל עת 

החפץ חיים", החפץ חיים הוא רבי ואני יודע מה הוא היה אומר כאן, וכאשר יש לאדם  -מרן הרב מפוניבז' זללה"ה שהתבטא "איך האב א רב'ה 
 חרים מפני שהוא יודע שזו הדרך. וזה עיקר האדם.רב הוא אינו מושפע מדברים א

כשיש לאדם רב הוא יודע על מה להישען, כך בתורה וכך בהנהגה. המשגיח זצוק"ל מבאר מה היה הנסיון הגדול בעגל ומהי התביעה מבנ"י, 
במצב כזה פשיטא שברור לכולם שהרי השטן קיבל רשות וגרם לחשיכה גדולה בעולם, וכשהביטו לשמים ראו מיטתו של משה פורחת באויר, ו

שמשה מת, ומה עושים כעת? כשנצייר לעצמנו את מה שאירע שם נדמה שאין אפשרות כלל לעמוד בכזה נסיון, כאשר לכולם פשוט וברור 
סיון היה שמשה מת ולא ישוב, והם נמצאים במדבר ללא מנהיג וללא מוצא, וא"כ מה הייתה התביעה על כלל ישראל? וביאר המשגיח זצוק"ל שהנ

אמונת משה, כיון שמשה אמר שיחזור א"כ החובה המוטלת על כל אחד להאמין לדבריו בתכלית, ועל אף כל המציאות שנדמית להיפך לחלוטין, 
להאמין לדברי מרע"ה בלא פקפוק. מעמד הר סיני אף הוא עומד על אמונת  -אך לעומתה עומדים דבריו של משה, וזו התביעה מעם ישראל 

לא מאמינים במשה לא מאמינים גם בנתינת התורה, ובחטא העגל עמד למבחן כל מעמד הר סיני וקבלת התורה, האם ייתכן שדברי משה, אם 
 מרע"ה ישובו ריקם, וזה היה הנסיון העצום.

ון, והאמינו במרע"ה אין נסיונות, כשבט לוי בחטא העגל שעמדו בנסי -כאשר האדם יודע בבירור מה דרכו ויודע שהוא ממשיך את הדרך הנכונה 
ובדבריו שלא ישובו ריקם. צדדים אחרים לא קיימים בכלל. כאשר לאדם יש רב שמראה לו "זו הדרך לכו בה", כל ההקדמות והמושכלות הצדדיות 

 שמנחים את צעדיו ומחשבותיו, אינם קיימים, הוא יודע מה מוטל עליו ומה הוא צריך לעשות.

יותר מאשר על ראיה, מפני שעם ראיה ניתן  של אדם גדול שאמר שסומך על סברא רבינו הגדול זצוק"ל הגאון זצ"ל היה מרגלא בפומיה בשם
להתווכח ולדחות, אך סברא מבוססת על לימוד כל התורה כולה ועל זה לא ניתן לחלוק, זה מגיע מהאדם בעצמו. ממנו למדנו תמיד את הנקודה 

יש "כך למדתי מרבותי", וכשאדם מתנהג כך הוא לא מתבלבל, אף פעם אין לו ספיקות. ואת הזו. כאשר הוא היה אומר שיעור או דרשה הוא הרג
 זה צריך ללמוד ממנו.

 "ושם דרך אראנו בישע אלוקים"

וכו'", והובאו ב'  אמר רבי שמעון בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מניןהגמ' במו"ק )ה.( דנה מהו המקור לדין ציון הקברות והקמת מציבה, "
וכו'", ומו"ח זצ"ל היה מפרש דלא פליגי, מפני  רבינא אמר ושם דרך אראנו בישע אלהיםוכו'", " רבי אבהו אמר מהכא וטמא טמא יקראפסוקים. "

שע אל תלכו בדרכי, ויש מציבה שמכריזה "ושם דרך אראנו בי -שכל מציבה אומרת משהו, יש כאלו שמצבתם מכריזה "טמא טמא יקרא" 
זו הדרך שצריך ללכת בה. כל מת מלמד, כשהאדם גומר את חייו ורואים את ההצלחה שלו זה התמרור שעומד בפנינו מה ללמוד  -אלוקים" 

אן, ממנו, אדם שעסק כל ימיו בתורה ויראת שמים, למרות שכאן בעוה"ז סבל ייסורים גדולים, אך כשספינתו הגיע ליעדה, ויודעים אנו מה הותיר כ
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יראת שמים, תלמידים ואהבת התלמידים, זה מלמד אותנו ללכת בדרכיו. ולעומת זאת יש אדם שבעוה"ז חשב לעצמו שהוא מצליח אולם תורה ו
 לאחר מותו לא נותר מעמלו מאומה, והוא מלמד אותנו לא ללכת בדרכו.

נת וכשאין לו רב הוא נשען על בורות נשברים, זה תורה לומדים רק במסורת, אין דבר שכזה ללמוד לבד תורה, מפני שכאמור כל אדם זקוק למשע
ק"ל לא הולך, הוא מלא ספיקות ובלבולים. ולעומתו אדם שיש לו רב הוא אדם מאושר, ברור לו מה עליו לעשות, הכל נהיר עבורו. רבינו הגדול זצו

עושה החפץ חיים במקרה כזה", וכך גם אצל כל  היה חוזר על כך תמיד "אנחנו הולכים עם המסורה", והיה נוהג לומר בשאלות רבות "כיצד היה
 מי שלומד אצל רבו ומשקיע עמל בלימוד תורתו ומשנתו, להבין למה כך ולא כך, כך למדים וממשיכים את התורה.

עם אין ספק אצלנו שהגאון הצדיק רבי יהודה אריה זצ"ל היה ממוסרי התורה, תורתו הייתה שלימה טהורה וקדושה, תורה עם יראת שמים, 
 שהם ולאוהבם בתלמידיו להזהר אדם מסירות לתורה ולמצוות ואהבת התלמידים, כפי שנפסק ברמב"ם )פ"ה מהל' תלמוד תורה הי"ב( "וצריך

 הבא". ומי כמוהו לימד אותנו כיצד רב צריך להיראות. ולעולם הזה לעולם המהנים הבנים

 -ים, הוא נתברך בכל ההנהגות הטובות בישרות ובעמקות, וכעת אנו רואים בכל הזדמנות 'נשפך' ממנו שהתורה היא השמחה היחידה שיש בחי
 הנה זה הצליח, זו הדרך שצריך ללכת בה, וכשרואים את התלמידים ושומעי שמעו שהולכים בדרכיו, יודעים שזו הדרך שמצליחה.

מי שלומד מרבותיו הוא אינו תלוש, רב לומד מרבו והלאה והלאה עד למעמד הר סיני, את זה צריך ללמוד ממנו. צעירים סבורים שבכוחם 
להסתדר לבד בלימוד, גם מחשבה זו מקורה מהמושכלות שברחוב שהדורות האחרונים חכמים יותר מהדורות הראשונים, היו כאלו שהגיעו בדרך 

שנו הבדל יסודי בין חכמת התורה לבין החכמה יבותינו הראשונים. ושמעתי כמה וכמה פעמים מרבינו הגדול זצוק"ל שבדבר זה זו גם לחלוק על ר
הכללית. בחכמה הכללית כל דור לומד מנסיונותיו והדור הבא בונה נדבך נוסף על הישגי הדור הקודם וכך הדורות הולכים ומתקדמים. בחכמת 

מגיעים ממעמד הר סיני, וככל שאנו מתרחקים יותר מהמעמד, אנו גם מתרחקים יותר מהבנת התורה. ותפקידנו הוא  התורה כל החכמה וההישגים
 לקרב עצמנו לדורות ראשונים וכך לזכות לתורה. זהו הצינור שדרכו מושפעת התורה.

. יש לאדם יצה"ר לחצוב בורות נשברים וכלפי חוץ זה זה נסיון לא קל, אבל מי שדבוק בדרך זו זוכה לראות פירות, "ושם דרך אראנו בישע אלוקים"
וק נראה מבריק, וזהו נסיון גדול. אך כשרואים אדם כזה ששאב מים מבורות רבותיו והשקה ממעיין זה לתלמידיו ולדורות הבאים. ונתקיים בו הפס

מים", וכפי שמפרשים שם שבתחילה האדם  פלגי תברחובו חוצה מעינותיך יפוצו בארך. מתוך ונזלים מבורך מים ט"ז( "שתה-במשלי )פ"ה פט"ו
 הוא בבחינת 'בור' שקולט ואוסף את המים ואח"כ הוא 'באר', עד שמגיע עי"ז לדרגת 'מעין' ו'פלגי מים' שממנו שואבים העדרים ותורתו זורמת

 ומשפיעה חוצה.

ללו, וזה עילוי נשמה גדול עבורו, "נקטינהו לשמעתתיה" כאן אנו באים לקבל תועלת ולהתעורר כפי בקשתו מדרכיו, ומזכרו נלמד את הדברים ה
דביקות תלמיד ברבו, וחיזוק זה יהיה עמוד חזק להחזיק את כל המצב  -נאסוף את המימרות שהוא אמר, וזו המימרא הבולטת ביותר שראינו אצלו 

 שאנו נמצאים בו, לדעת שהדרך מצליחה.

 קנו, אמן.תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים עד ביאת משיח צד

 בני ברק(בעצרת המספד ב)נאמר 
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 מצורע, כ"ח ניסן תשע"ז-בס"ד, יום א' תזריע

 מרן ראש הישיבה שליט"אדברי חיזוק מ
 בכינוס "וכתבתם"

 תורה מתוך הדחק
 ברשות מרן ראש הישיבה שליט"א, ראשי הישיבות קהל קדוש.

לתורה וללומדיה, ההתכנסות הזו שמטרתה היא להרבות כבוד לתורה וללומדיה, בימים האחרונים התרחשו מאורעות שחלילה נגרם על ידם בזיון 
היא התיקון. והנסיונות שכל הקהל הקדוש מתנסה בהם במשך השנה, גורמים לריבוי תורה בישראל, וכידוע כל הצרות שהיו לישראל בדורות 

י תורה, ובימי מרדכי ואסתר נהיה ריבוי תורה, ומזה ניווכח שכל עברו, נתווסף על ידם רק ריבוי תורה, בימי היוונים והחשמונאים נהיה ריבו
הנסיונות כדאיים, מפני שתכלית היצירה ותכלית עם ישראל זה התורה הק'. וגם כאן נאמר אנו: כל הנסיונות כדאיים כשמגיעים למעמד הזה של 

 כבוד התורה.

נסיעתו ברכבת נגשה אליו אשה אחת צעירה וביקשה ברכה שתזכה לבעל ידוע המעשה בר' מרדכי אושמינר זצ"ל שהיה בעל מופת ידוע, ופ"א ב
ת"ח, והוא השיב לה לכבוד אני לא נותן ברכה, היא הלכה, ואחרי כמה רגעים הגיע שליח שלו שהלך איתו שיקרא לה, והוא אמר לה אם בדור 

ל רבי איסר זלמן זצ"ל. דהיינו, יש מצב ששוכחים מה זה הזה בת ישראל צעירה חושבת שתורה זה כבוד, אז מגיע לה. והיא הרבנית ע"ה אשתו ש
, כבוד התורה, תמיד תורה זה כבוד, "ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד" )משלי ג טז(, אז בימינו זה בלי כבוד זה התורה בעצמה היא הכבוד

"א, יש הרבה תורה ואין מספיק פרסום להכיר ולהוקיר וכאשר יש כזה ריבוי של תלמידי חכמים צעירים, כפי שמעיד הגאון רבי ברוך שמואל שליט
 את לומדי התורה, יש כאלה שחושבים שזה 'כבוד התורה', זה התורה בעצמה, זה הזכות שאנו עומדים בו.

אמרנו בהגדה "והיא שעמדה לאבותינו ולנו", ההבטחה של ברית בין הבתרים 'עמדה' לכל הדורות, אבל איך זה עומד? מה המעמיד? הגמ' 
בימי המן, 'להפר  –בימי יוונים, 'לכלותם'  –במגילה )יא.( דורשת על הפסוק "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם" 'לא מאסתים' 

שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות. וידוע שהחזו"א היה אומר שהעמדתי להם רעק"א וקצוה"ח. וכך גם כן בדורנו, ההבטחה בריתי אתם' 
היא שלא תשכח מפי זרעו, שהתורה זה עיקר, איפה ניכר שתורה זה עיקר, במה ניכר? אם אנשים מוכנים ובחורים צעירים לשקוד בתורה מתוך 

 טחה שלא תשכח ו"לא מאסתים ולא געלתים"..הדחק בזה ניכר, קיום ההב

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא "לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים", הגמרא בעירובין )כא:( דורשת על הפסוק בשיר השירים )ז יב( "
ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן גזל ועריות ושבועת שוא ושבועת שקר נצא השדה בא 

". ניתן לומר שגם כיום תורתם של הבחורים הצעירים היא תורה מתוך הדחק, כל אחד יכול לבחור בחיי נחת ושלווה בלא טרדות מתוך הדחק
 ודאגות, אבל אז זה כבר לא תורה מפני שמעורב בזה גם רצונות ושאיפות אחרות.

מרבה תורה מרבה חיים. זה הדבר כנגד מה מרבה דאגה מרבה תורה מרבה חיים". ומפרש רבינו יונה שם " בפרקי אבות )פ"ב מ"ז( "מרבה נכסים
 שאמר, מרבה בשר מרבה רמה, שעל ידי התענוג יתקצרו ימיו, ועל ידי עמל התורה יאריכון. וגם כן הוא כנגד מרבה נכסים מרבה דאגה, כי דאגת

היא דאגה גדולה למבין כאשר יחשוב בהלכה עד יאמר דבר דבור על אופניו, אין יכולת לדאגה הנכסים מקצרת שנותיו, ודאגת התורה אף כי 
ההיא לעשות לו רע, ואע"פ שאמרו חכמי הטבע, היגון חולי הלב, הדאגה כלות הלב, אך דאוג בתורה אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לו. 

". לכתוב חידושי תורה "דבר דבור על אופניו בהלכה" זה ימים ושנות רשעים תקצרנה"תוסיף  ד'ועל זה אמר שלמה ע"ה )משלי י, כז(, "יראת 
דאגה גדולה, מי לא יודע בחור יגע על שטיקל תורה זה דאגה גדולה שזה יהיה טוב, והוא חוזר ולומד עוד, הייתי אומר שהדאגה הזה מביאה 

א תורה בעצמה היא המשרה אז זה אורך ימים, אך כשהתורה היא רק היכי תימצי אותו לחולי, ועל זה נאמר "ארך ימים בימינה וגו'". כשהתורה הי
 זה 'בשמאלה', זה דין כבר אחר לגמרי.

המעמד הזה של כבוד התורה, זה תורה בעצמה של תורה מתוך הדחק וזה התכלית, וכפי שהזכיר כבר מרן ראש הישיבה שליט"א את התורה 
הזו שנלמדה מתוך הדחק נשארה לדורי דורות, וההבטחה של כי לא תשכח מפי זרעו מתקיימת  מתוך הדחק של בעלי התוס' והש"ך, התורה

 בימינו ע"י לימוד התורה מתוך הדחק. 

ים הגמ' )חגיגה ט:( אומרת עה"פ )מלאכי ג יח( "ושבתם וראיתים בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", "היינו צדיק היינו עובד אלק
נו אשר לא עבדו א"ל עבדו ולא עבדו תרוויהו צדיקי גמורי נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד". בכל היינו רשע היי

המצוות אין לחלק בין עובד ללא עובד, אם הוא צדיק אז הוא עובד, רק במצוה אחת ויחידה מצוות לימוד התורה נאמר החילוק הזה. והביאור 
ין חילוק בין הלולב שאנחנו לוקחים ובין הלולב של משה רבינו זה אותו דבר ואותו 'חפצא דמצוה', ואין שום נפק"מ בהידור הוא: בכל המצוות א

מצוה, בלימוד התורה שההערכה היא לעמל התורה והיגיעה בזה שייך לחלק בין "עבדו" ל"לא עבדו". ובהמשך מקשה הגמ' שם משום פעם אחת 



 
 
 

 

 יב

ומייתי בזה הגמ' "צא ולמד משוק של חמרין עשה פרסי בזוזא חד עשר פרסי בתרי זוזי". ומבאר המהרש"א שם " קרי ליה 'לא עבדו'? ומתרצת
למשל י' פרסי בזוזא כו' ר"ל שהוא מהלך אדם ליום א' ההולך אחר חמורו עם סחורות השוכר נוטל זוזא ליו"ד פרסאות ואם הוא משכירו למהר 

", אדם שהולך עשר פרסאות ביום ומי ו י"א פרסאות ביום א' אותה פרסה קשה עליו ונוטל עליו עוד זוז א'הליכתו אחר חמורו פרסה א' יותר דהיינ
שהלך אחד עשר פרסאות ביום בזמן שאפשר ללכת עשר פרסאות הוא התאמץ יותר, ויצטער יותר, על זה מגיע שכר, אז כל האחד עשרה זה 

 ו זמן, הוא טעם עוד הפעם את הטעם ועוד התאמצות וזה נקרא 'עבדו'.אחרת, וע"ז אומרת הגמ' שהשונה פרקו עוד פעם באות

מי יודע כמה שעות של עמל התורה אנו באים לכבד עכשיו, במעמד כבוד התורה, לא הפרס, זה רק ההיכי תימצי להעריך עמל התורה של ימים 
קודה ועוד נקודה, ואשרינו שאנו זוכים בדורינו אנו לכזה שפע ולילות, מי לא יודע כמה בחור עד שהוא מוציא שטיקל תורה והוא עמל וטורח עוד נ

גדול של מחדשים בתורה, תורה לאמיתה, ועל זה יש הבטחה של 'לא תשכח מפי זרעו', והבטחה של 'לא ימושו מפיך ומפי זרע זרעך'. כל אחד 
שים 'זה קלי' שמגיעים למעמד לכבד כמה נאה התורה הזאת, ואחד שזוכה לקיים 'זה קלי ואנוהו' הכותבים הם עושים 'זה קלי' בחידושים, אנחנו עו

 "ד' ימלוך לעולם ועד". -וזה מביא לכבוד שמים ולקיום המשך השירה 

 


