
 

 אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לו את תורתו

ב  ר ןה ל י א ר  ב ה  מ ל ש ה  י ב ו  ט

 תיבה אחת מול כל רגע
   לקראת חג מתן תורה, ברצוני לעמוד על חלק מהאתגרים הרבים העומדים בפני הלומד.

מוהרנ"ת ]רבי נתן מנעמירוב[ ז"ל סיפר, שקודם שנתקרבתי לרבינו ז"ל ]רבי נחמן מברסלב[ כמעט הייתי רחוק מלימוד. 
רש ונזדמן לי איזה מניעה ולא הייתי יכול תכף ללמוד בשביל שרצוני היה להיות מן המתמידים, וכיוון שבאתי לבית המד

למדתי מעט, ועבר איזו מניעה, כשעבר זאת פעם פעמיים ושלוש כבר התייאשתי מיום זה, וההתמדה יתחיל מיום שני, וכן 
ו ז"ל ארע לי ביום שני באפנים אחרים, וכן ביום שלישי, עד שנפלתי לייאוש ונעשיתי בטלן גמור. אמנם כשנתקרבתי לרבינ

יז אֹוְיךְ ּגּוטואמר לי אודות זה  יֶסעל אִּ ]מעט גם כן טוב[, כשבאתי אחר כך לבית המדרש וראיתי שאינני יכול ללמוד  ַאבִּ
יז אֹוְיךְ ּגּוטהרבה כי אם מעט, ונזכרתי בדברי רבינו ז"ל  יֶסעל אִּ ובכן למדתי מעט, אחר כך אמרתי אלמד עוד מעט  ַאבִּ

 1יצאתי מידי הייאוש ונעשיתי מתמיד. ולמדתי עוד מעט. ומעט מעט

באופן טבעי, כאשר אנו ניגשים אל לימוד התורה, אנו חושבים על הלימוד הגדול, הרצוף והמשמעותי. אבל לפעמים, 
אנחנו מסתכלים על  היא נראית לנו רחוקה ומנותקת.כפי שאנו חווים מידי פעם, המטרה הגדולה הזו מייאשת אותנו, 
אחרים חשובים  םבענייניאנו טרודים ועסוקים קורה שהיעד הרחוק הזה ומרימים ידיים, מנסים ולא מצליחים. לעיתים 

ללמוד הרבה. אנו צריכים לשנן לעצמינו ש'מעט זה גם כן טוב'. משפט זה מאפשר לנו גם  באפשרותנוואין  ,יותר ופחות
אם הצלחתי להחזיק ראש רק חצי שעה מתוך סדר של שלוש שעות, אני יכול להסתכל על  -את נקודת המבט לשנות 

העברתי חצי שעה שלמה של לימוד  –הסדר הזה ככישלון, להתאכזב מעצמי, ומנגד אני יכול לשמוח במה שעשיתי 
 תורה! מעט זה גם כן טוב! 

אדם ללמוד תורה יומם ולילה אך אם צריך לעסוק במצוה או בדרך  שחייב -אלו דברים שאין להם שיעור: תלמוד תורה 
ארץ שהוא גם כן מצוה, אזי הוא פוטר את עצמו בתיבה אחת... והכלל בזה שאין מבטלין תלמוד תורה אפילו למצוה אם 

ולה נגד יכולה להעשות על ידי אחרים והשכל מחייב בזה מפני שכל תיבה ותיבה בפני עצמה הוא  מצוה גדולה והיא שק
 הגאון מוילנא( –)שנות אליהו על תחילת פאה  כולם אם כן כשלומד למשל דף א' מקיים כמה מאות מצוות.

מדברי הגר"א למדנו את היסוד ההלכתי לכך ש'קצת הוא גם כן טוב'. כל תיבה ותיבה בתורה היא מצוה ולכן, אדם 
מד עוד ועוד הוא זוכה לקיים עוד ועוד מצוות ועל קיים מצוה. מכך נובע שכאשר האדם לו –שלומד אפילו תיבה אחת 

כן כאשר נקרית בפני האדם מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, הרי שעדיף שהוא ילמד תורה. מצד שני ודאי 
לתו לקיים מצוות כל עוד הן יכולות להתקיים ושהאדם לא יכול להסתפק בתיבה אחת, ואדרבה, עליו ללמוד אף אם ביכ

 על ידי אחרים.

  :היחס בין הדרגות השונות, תלוי גם בדרגתו הרוחנית של האדם. עומד על כך ה'אור שמח' )תלמוד תורה א,ב(

ונמצא מצוות ת"ת אשר בוודאי אם יבקש האדם טרף ומזון בכ"ז אינו נחשב למפריע מצוות ת"ת, ואספת דגניך כתיב 
כרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי טוהר נפשו של אדם, כי )דברים יא, יד(, וכן למשל אדם חלוש המזג, וכן כל אחד לפי הה

אינו דומה בחיוב ת"ת האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבותות אהבה לתלמוד תורה, לאיש אשר כוחות 
נפשו נרפים ועצלים, לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב ת"ת לכל ישראל, ונתן תורת כ"א בידו, ואין לאל יד האנושי 

המדה האמיתית לזה, לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר מרכזן האמיתי של ת"ת, ק"ש בשחרית, ק"ש בערבית, קים  ליתן
והגית בה יומם ולילה )מנחות צט, ב(, כיון שלומד קבלת המצווה ואזהרתה בשחרית ובערבית כבר קיים מצוותה, אולם יתר 

ערכו ומהותו, והיא כמו הסר מן המדות המגונות אשר נפרדו  מזה הוא בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה כל איש לפי
זה מזה, ובוודאי צריך להתעצם בה האדם בכל יכלתו, כי כפלה התורה הרבה פעמים ענין למודה, וצריך האדם להלהיב 

ם נפשו לשקוד על דלתותיה, כאשר הרבו לדבר בזה הספרים הקדושים, ולכן אמר )שמות יח, כ( והזהרת אתהם את החוקי
ואת התורות, ודבר השווה לכולם והודעת כו' ילכו בה ואת כו' אשר יעשון, שבזה אינו שוה, רק כל אחד לפי מה שהוא 

 אדם.

 

 אבני"ה ברזל סה, עמ' תצ. 1

 במדברפרשת  כ"ט אייר התשע"חבס"ד  



 

יש לנו מצווה לספור את ספירת העומר, אז כולם סופרים את אותה הספירה  ;המצוות הן אחידות לכל עם ישראל

אוכל מצה. יש בסיס משותף לכל אחד מישראל בקיום  מאתנואנו מצווים לאכול מצה בפסח, אז כל אחד  ;קבדיו

אדם המחובר יותר  ;חיוב לימוד התורה משתנה מאדם לאדם .המצוות. לעומת זאת, בלימוד התורה הדבר אינו כך
 לתורה, מחויב ללמוד הרבה יותר מאשר אדם ש'כוחות נפשו נרפים ועצלים'. 

אצל הרב יגאל לרר שליט"א, המכהן כיום כדיין בפתח תקווה. הרב  כשלמדתי בשיעור א' במרכז הרב, הייתי בעונג שבת
אמר לנו שבשיעור א' כל הזמן מסתכלים על השעון, לראות מתי נגמר הסדר, אבל אחרי כמה שנים בישיבה כבר לא 

ר, שמים לב בכלל איך הזמן רץ. בשיעור א', גם אני הסתכלתי בשעון וקשה היה לי להאמין לדברי הרב. בסופו של דב
ככל שאתה שקוע יותר בעולמה של תורה, אתה כבר פחות שם לב לזמן שעובר. רק נכנסת  - גיליתי שאכן הרב צדק

אש. גם אם כרגע מסוגלים ללמוד מעט, עם הזמן יוכבר נגמר הסדר. אני חושב שאפשר ללמוד מכך שאין להתי לסוגייה
 מסוגלים ונמשכים ללמוד יותר ויותר.

עלינו להשתדל ללמוד כמה שיותר, אך מצד שני אל לנו לזלזל  –ראשון בלימוד התורה אם כן, נסכם את האתגר ה
אפילו בלימוד פשוט ומועט. זה נכון כמובן לכולם, אך מורגש ביותר בצבא, שם הזמנים מאוד לחוצים, ויש לזכור 

 ולהפנים שגם דקה אחת בודדת של לימוד תורה זה עולם ומלואו.

פעמים רבות, אחרי שאדם התרגל ללמוד בישיבה  –נכון לא רק בפן הכמותי, אלא גם בפן של איכות הלימוד הדבר 
לימוד עיוני ומורכב, ברגע שהוא יוצא מהישיבה הוא נוטה לזלזל בלימוד הפשוט בטענה שאם זה לא לימוד רציני, אז 

מר רבי נחמן. על האדם לאחוז במקל בשני קצותיו אין טעם בכלל להשקיע בזה. זו טעות גדולה! "קצת זה גם כן טוב" א
מנע מדקה של לימוד תורה מתוך תחושת 'חוסר יומאידך לא לה ,לתו מחדולהשתדל להעמיק ולהתמיד ככל יכ –

 משמעות' חלילה.

 תורת ה'

ה. אדם יהאתגר השני שאנו ניצבים מולו בלימוד הוא החיבור שלנו אל הלימוד. בקיום מצוות הדגש הוא על העשי
כמובן שיש מעלה  לולב או אוכל מצה, אינו בהכרח מזדהה עם המצווה, אלא הוא מקיים אותה כרצון ה'.הנוטל 
 נות במצוות, אך עיקר המצוות איננו תלוי בכוונת האדם, אלא במעשה שלו בלבד.נבהתבו

מותר  –קטית כשואלים שאלת רב בהלכה, מצפים לתשובה פר לימוד תורה, לעומת זאת, מקיימים על ידי הבנה שכלית.
או אסור. אך בלימוד תורה אנו מצפים להבין את כל מהלך הסוגייה ולא רק את המסקנה הסופית. אנו רוצים להבין את 
הלימוד בשכלנו. מצד שני, התורה היא שכל אלוקי, זה משהו גדול ועצום. יש דברים בלימוד שהם בלתי נתפסים. 

 ו של דבר מדובר בשכל אלוקי שנמצא מעל התפיסה האנושית שלנו.אפשר למצוא הסברים, סברות ונימוקים, אבל בסופ

מצד אחד אנו נדרשים להבין את הלימוד, אך מצד שני צריך לדעת שיש  –אם כן, קיים בלימוד התורה פער עצום 
גבולות להבנה שלנו. חלק מחוסר ההבנה נובע מהשכל האלוקי שמונח בתורה, אך גם חלק מחוסר ההבנה טמון בקוצר 

עליו, ברור לנו שלפי רש"י, אין מקום  פותנו. כאשר אנחנו רואים את דברי רש"י ואת הקושיות העצומות של תוסדעת
 לקושיות אלו, אף שאנו לא זוכים לרדת לסוף דעתו. ההבנה שהתורה היא חכמת ה' משפיעה גם על אופי הלימוד:

איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדי'  "ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה כשיתבונן
ה, ברור לי שלא מדובר כאן בהמצאה או גילוי יכשאני ניגש לסוגי .ממש בתכלית היחוד ברצון העליון" )תניא פרק כג(

אלא על מחשבה של בורא עולם בעצמו, חכמה אלוקית. אני גם מודע לקוצר שכלי והבנתי. יחד עם זאת, עלי  ,אנושי
לתי, ואסור לי להזניח את ההבנה וההעמקה מתוך אמירה ש'זהו שכל וות להבין את דברי התורה ככל יכלעמול ולנס

 .אלוקי שאי אפשר להבינו'

 כללים מול פרטים
יָּ  ידֹו ְלַהְרוֹותֹו ְבַטל ֶשל ְּתחִּ ַע הּוא ֶאת ַּתְפקִּ ה, ּתֹובֵּ כָּ ין ַבֲהלָּ ה בֵּ דָּ ין ַבַהּגָּ ה, בֵּ ן ַהּתֹורָּ ר מִּ בָּ ל דָּ אֹוכָּ שֹות ה ֶעְליֹון, מֵּ ַצר ַהַהְרּגָּ

ְלמָּ  ט ַהנִּ ה, ֶשֶזה ַהְפרָּ ירָּ ַאדִּ יּות הָּ לִּ ּתֹוְך ַהְכלָּ ים מִּ ים, ַהְמַפכִּ ר רֹוְממִּ ים ַהיֹותֵּ עִּ ֶעְליֹונֹות ְוַהַמדָּ ההָּ ֶמנָּ ַע מִּ  ו( )אורות התשובה ג, .ד נֹובֵּ

נחנו לומדים תורה וכמהים הרב זצ"ל, כאן ובהרבה מקומות נוספים עומד על הצורך לקשר את הפרטים לכללים. א
להבין את המשמעות הכוללת של כל פרט ושל כל מימרה בגמרא. יחד עם זה, לא תמיד אנחנו זוכים לכך, ולעיתים אנו 

גם כאן עלינו לאחוז את החבל בשני קצותיו. מצד אחד, לנסות לחבר כל פרט  נאלצים להסתפק בהבנה מקומית ופרטית.
מוסריים ורוחניים, ומצד שני, לעמול  –ים יוערכים כלל קשורים לרעיונות נזיקיןהות פרטי אב יךלכלל גדול, להבין א

 בפרטים אלו גם אם אנו לא מבינים את הקשר לאותו הכלל הגדול.



 

 תורה לשמה
פעם אחת סיפר רבנו זצוק"ל ]רבי נחמן[ לביתו אדל ממפורסם אחד, שתשע שנים היה מתפלל בהתלהבות מאוד, יען 

דלת ונדמה לו שהחסידים דוחפים את עצמם אצל הדלת, ואחר כך נודע לו שהוא חתול. שחתול גררה והקישה אצל ה

 2נמצא שהיה מתפלל לשם החתול רחמנא לצלן.

הסיפור הזה אמנם מדבר על תפילה, אך אני חושב שניתן ללמוד ממנו גם כן על לימוד תורה. האתגר הרביעי בלימוד 
ריכים לשים לב ולדקדק לשם מה אנחנו לומדים. זו נקודה מאוד לא פשוטה, מצד אנחנו צ -התורה, הוא המניע ללימוד 

אחד קיים רצון גדול ללמוד תורה לשמה, זו הזדמנות אדירה להיות דבק בתורת ה', להיות מחובר לחכמה האלוקית, 
א מצליחים לשכנע אין דבר משמעותי יותר מזה בעולם. אך מצד שני, אנחנו לא נמצאים תמיד במדרגה הזו, ולעיתים ל

את עצמנו שאכן עומד מולנו דבר עצום ונשגב. אדם נמצא לקראת סוף סדר בוקר, הראש שלו כואב מלנסות להבין את 
התוספות, וכל הדיבורים על הגדלּות הזאת ועל התורה לשמה, לא מדברים אליו כרגע. אז הוא מכריח את עצמו 

לחזק את בית המדרש, כי לא נעים, או בשביל שהר"מ יראה  –ת להישאר בבית המדרש בגלל כל מיני סיבות חיצוניו
 איזה תלמיד רציני הוא. 

אלו אמנם לא המניעים הטהורים ביותר, אך למדונו חז"ל )פסחים נ, ב(: "לעולם ילמד אדם שלא לשמה, שמתוך שלא 
ת חיצוניות, דאגות ממה לשמה בא לשמה". באופן טבעי, בתחילת דרכו בתורה אדם נתקל בהמון מניעים זרים ומחשבו

יגידו ומה יחשבו. זה בסדר גמור, טבעי ומובן. לאט לאט, בסייעתא דשמיא, הוא הולך ומתקדם, מתעלה בלימוד וחפץ 
בדברים מצד עצמם, לאט לאט הוא הולך ומבין כמה הדברים האלו נפלאים מצד עצמם, וממילא מתעלם מהמניעים 

 האחרים. 

ה. זה לא קל בכלל, והדרך לשם מאתגרת וחסרת זוהר. כל עוד המטרה עומדת לנגד השאיפה היא שלימודנו יהיה לשמ
עינינו, כל עוד אנחנו בשאיפה ללימוד תורה לשמה, אנו לא צריכים לייסר את עצמנו אם הלימוד שלנו מונע כרגע 

  מעניינים חיצוניים.

 בו חפץ?אין אדם לומד אלא ממקום של
ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך למודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הרי שאחד מוכשר 
לדברי אגדה, ועניני ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות, ומתוך שאינו מכיר להעריך את כשרונו המיוחד 

בנפשו נגוד לאלה הענינים שהוא עוסק בהם, מתוך  הוא משתקע בעניני הלכה, כפי מנהג המורגל, והוא מרגיש
 )אורות התורה ט, ו( .שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כשרונו העצמי

לכל אדם יש נטיית לב ייחודית משלו, וצריך לשים אליה לב ולספק לה את צרכיה. ישנם אנשים הנמשכים יותר ללימוד 
כים לתנ"ך וכולי. חז"ל כבר אמרו )עבודה זרה יט, א(: "אין גמרא עיוני, יש כאלו שנמשכים לדברי אגדה ויש הנמש

 אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ". אדם צריך להקשיב לעצמו וללמוד את מה שהוא מחובר אליו. 

מצד שני, אי אפשר שאדם יהיה עם הארץ, יש בסיס שכל אדם צריך ללמוד ולהכיר ואי אפשר לדלג עליו. להבדיל, 
לימודים מסוימים כדי לקבל 'תעודת בגרות', אף שבחייו אין הוא עתיד לעשות בהם שימוש. קיים כאן  אדם צריך ללמוד

אתגר גדול, מצד אחד על האדם להשקיע ולהתחבר לחלק האישי שלו בתורה, אך מצד שני צריך להכיר תחומים 
 אחרים. 

הוא עמד על כך, שלימודי האמונה והמוסר ברוח דברים אלו, ראיתי דברים שכתב הרב יוסף אביב"י לפני שנים רבות. 
ים. עליו ללמוד ולהכיר את אמונת ישראל, ללמוד ספרים בסיסיים כדי להכיר את ישל האדם צריכים להתחלק לשנ

הגישות השונות באמונה, ומצד שני עליו ללמוד ולעסוק בספרים שבאופן אישי מסייעים לו להתגדל ולהתרומם. ניתן 
תחברים למסילת ישרים, אבל לא יעלה על הדעת לחיות חיי תורה מבלי לעבור על הספר הזה לצייר מצב בו לא כולם מ

 לפחות פעמיים או שלוש.  

מצד אחד, ברור הדבר שהישיבה נועדה ללומד, ולא הפוך. אנחנו לא  ;אתגר זה קיים במיוחד בעולמה של הישיבה
שיבת הגולן נועדה בשביל התלמידים. אז ממילא, כל מביאים לפה תלמידים כדי שתהיה קיימּות לישיבת הגולן, אלא י

אך מצד שני, בישיבה  אדם צריך ללמוד את מה שליבו חפץ, ועליו להשקיע בלימודים ובעניינים המעצימים את רוחו.
יש סדר בוקר בעיון, סדר צהריים וסדר ערב בבקיאות, יש שיעורים וחבורות ושיחות כלליות. אנחנו  –יש מסגרת 

אן בחבורה, ועיקר עוצמת הלימוד טמון בחבורה, אם כל אחד ילך וילמד מסכת אחרת אליה הוא מתחבר יותר, לומדים כ
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אזי החבורה תתפרק. לכן, על אף ההקשבה לנטיית הלב, קיימת כאן אחריות ללמוד את העניינים הנלמדים בישיבה, 
ו ועם הר"מ שלו ולראות שהוא מאזן את מטבע הדברים לא קל לגשר בין שני הקטבים, וכל אחד צריך לשבת עם עצמ

 הדברים בצורה נכונה.  

העניין הזה מתקשר גם לכניסה לשיעורים בישיבה, לשיחות המוסר ולשיעור הכללי. הגיוני ומובן שלא כל תלמיד 
מתחבר לכל הרבנים או לכל השיעורים, וגם אנחנו כר"מים לא מדריכים אתכם להיכנס באופן גורף לכל השיעורים. 

ל אם אדם ישאיר את הלימוד שלו בצד האישי, ילמד לבד ויצא ממסגרת הישיבה, הוא יפסיד המון, גם בפן האישי אב
וגם בפן הכלל ישיבתי. בפן האישי, תלמיד בשיעור יכול לקלוט, לקבל ולהבין דברים ורעיונות חדשים שהוא לא היה 

ורים, הוא משפיע על החברה שלו, ועלול לגרום לכך מגיע אליהם בכוחות עצמו, ובפן הכללי, כשתלמיד לא נכנס לשיע
 שתלמידים רבים נוספים לא יכנסו לשיעורים וכך בעצם לפרק את החבורה.

 סיכום
 נסכם את חמשת האתגרים שנגענו בהם בשיחה זו:

האתגר הראשון הוא בעניין הכמות והאיכות. עלינו לשאוף לכמה שיותר גבוה, ללימוד חזק, מרובה ואיכותי, ומנגד 
 דעת להעריך כל דקת לימוד, כל פסוק ומילה. ל

האתגר השני הוא המפגש עם תורת ה'. אנו צריכים לתפוס את הלימוד בשכלנו ככל יכולתנו, ומצד שני להפנים 
שמדובר במפגש עם שכל אלוקי עליון, ולא את הכל אנו מסוגלים להבין. עלינו לדעת להתבטל לעיתים מול תורת 

 יון" במקרים מסוימים.הנצח, ולהישאר ב"צריך ע

האתגר השלישי הוא הניסיון לחשוף את הכללים והעקרונות הגדולים והרחבים של התורה, ומצד שני לא למאוס 
בפרטים הקטנים. לדעת שגם אם לא הבנת את הרעיון הגדול, עדיין יש מקום לידיעת הפרטים, ועל ידי זה אולי בעתיד, 

 ל הנסתר.בעזרת ה', עוד יעלה בידך לחשוף את הכל

האתגר הרביעי הרי הוא הלימוד לשמה. לשאוף ללמוד תורה לשמה, לרצות להתחבר לתורת ה', אך עם זאת להבין 
אם כרגע מדרבנים אותך עניינים חיצוניים, זה בסדר, וזו למעשה תחילת הדרך בדרך למטרה העליונה של הלימוד גם ש

 לשמה.

הכלל. על כל אדם להשקיע בלימוד התורה הפרטי שלו, דרך האתגר החמישי הוא המקום שלי בתור אדם פרטי בתוך 
האופי ותכונות הנפש המיוחדות שלו ולאט לאט לגבש לעצמו את הדרך שלו בתורה. ויחד עם זה, לא לוותר על 
העניינים האחרים, שאולי לא תמיד מושכים אותנו. להבין שגם הם חלק מהותי בתורה. כמו כן, עלינו להיות מחוברים 

 ישיבה ולא להתבדל ולהיפרד מהחבורה.לסדרי ה

 

 העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

 כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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