
  בהעלותך פרשת  –התשפ"ב ן בסיו ז ס"דב

  להצלחההדרך  ועל בלימוד על קשיים 

ב   ר ה ה י ר א ל  א נ ת   נ

  מחוץ לבית המדרש. ים אחר, אולם פרצו בתחומים צטיינו באופן מיוחדישיבה לא הלימודם בלא פעם ניתן לפגוש אנשים שבשנות 

  לותינו הרוחניות? על יכו דמלמומה זה מורכב לא פחות, יצטיין מאוד בתחום אחר,  בלימוד תורה, הצליחכל כך  מי שלא ייתכן שאדם ש כיצד

  בחינת ההתאמה האישית 

ויה לנקר  עששאלה זו    .ללימוד תורה  ם מהי מידת התאמת  השואלים את עצמם ניתן לשמוע בחורי ישיבה  פעמים רבות  
המשמעות הפנימית   לחשוף אתלנסות ו  כדאי  .מעצמנו  לא תמיד אנו כל כך מרוצים נדמה ש, ולמען האמת  כולנובלב  

וגישה נכונה מעמיקה  הבנה    .תורה ה לימוד  ב  נובהתקדמות  קשיים ל  ותסיבה   לזהות את, ורצון שלנוהר שביעות  של חוס
  .שונים  תחומים ב  נואישיותמכלול מיצוי על קרין לה  ה לוכיה , ללתו להבנה כ  צוהר  ח ופתל ה י ושע

 א ַלָּצָבא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד"ל ּבָ ּכָ ָנה  ן ֲחִמִּׁשים ׁשָ ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ   ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנהִמֶּבן  : "בתחילת ספר במדבר נאמר 
"אמר נ  בהעלותך   בפרשתלאחר מכן  אולם    )גד,  ( ִמֶּבן  :  ַלְלִוִּים  ֲאֶׁשר  ָׁשָנה  זֹאת  ְוֶעְׂשִרים  ָצָבא  ָחֵמׁש  ִלְצבֹא  ָיבֹוא  ָוַמְעָלה 

הלוי  ש  )דף כד, א( במסכת חולין הגמרא פי לע  סביר ומ  , על הסתירה   מדעועל הפסוק . רש"י ח, כד)( ַּבֲעבַֹדת ֹאֶהל מֹוֵעד"
וחמש  עשרים  בגיל  לימודו  את  של  ולאחר    , מתחיל  שנסיומן  והתמקצעות, ות  חמש   תועבוד את  מתחיל  הוא    למידה 

   שוב אינו רואה. - חמש שנים לאחר אותן סימן יפה במשנתו  ראה  תלמיד שלאשלומדת הגמרא:  מכאן. המעשית 

צורך   לדעת חכמים אכן יש.  מספר השנים הנדרשות ללמידה משמעותית  דבר ת בקלוח מ   קיימת  שם סוגיה  ב  , למען האמת
דניאל,   הנערים דניאל שספר  ר ב כמסופ  , רקצרה יותה תקופה  מספיקיוסי    אך לדעת רבי  .רשתנו פמ   עולה כ  , בחמש שנים 

ת נעוץ קלורש המח שוהגמרא מבהירה ש   .וחוכמתם   כשדים ה ן  לשואת  שלוש שנים  במשך  למדו    חנניה, מישאל ועזריה 
 1. ה ות קלחריגה בי משימה  וחוכמתם זוה או שלשון הכשדים    , שלה   בקושי  חריגה ה  שימ ו מ ז עבודת הקודש  אלה האם  בש

  . התקדמות בלימוד התורה ידת ההתאמה ואת מ יש לבחון חמש שנים שלוש או ככלאחר רק  , על כל פנים 

תיים לתואר שני, ועוד שנתיים עוד שנ  שנים.  מי מספיקות שלוש. כדי להגיע לתואר אקדיחס זה נשמר גם בימינומעין  
תוך כמה שנים להפוך גם לפרופסור. מאידך   עם הדיקן ניתןכבר דוקטור. עם קצת קשרים מתאימים  הסטודנט  או שלוש ו

  ה?  עשר שנים, מה ערכו ביחס לעומקה ורוחבה של התור לו חמש או אפיגיסא, אדם שלמד תורה 

ש הדבר  לפגושמעניין  ניתן  היו  ש  ויותמ ד  לעיתים  בב  בלטולא  לימודיהם  לה  אך    , ישיבה זמן  והצליחו  פרצו  מחוצה 
ל לא התבלט כשדם  אשרה  זה קו  יאך ה   ... שני העולמות מידת ההצלחה בלתאם ברור  דומני שאין מִ   .מורכבים בתחומים  

ת י העקרונמן הזווית המהותית  הן    ברצוני לעסוק בכך   ? , מורכב לא פחותבתחום אחר מצטיין מאד  לפתע    , בישיבה  כך 
  הדרכה המעשית. של ה  הן מן הזוויתו

  קשיים בלימוד התורה ה

  . אור על העניין  נקודות מבט שיכולות לשפוך כמה  הציע  ברצוני לשהעלנו.    לשאלותתשובות רבות  מן הסתם קיימות  
רים  השחו יו  לשפע תלתברומז  ה   , ם דורש את הפסוק בשיר השירי. המדרש הראשון  חז"ל  שני מדרשיב  עייןהבה נלשם כך  

  : התורה  חוכמתעומק ך  וסבלעומס ד הדו של

קרא בתלוליות של הסביר את המ  צפרין מ' יוחנן  ר  ).א ש ה, י(שה"  "ָּכעֹוֵרב  ְׁשחֹרֹות  ַּתְלַּתִּלים  ְקֻוּצֹוָתיו  ָּפז   ֶּכֶתם  רֹאׁשֹו"
ום ילות בהריני קוצה שתי משפ מי שהוא פקח מהו אומר? מי יכול לקצות את זה?  פש מהו אומר? ישהוא ט  מי עפר.

ולמ בלילה  משפלות  כולה ושתי  את  קוצה  שאני  עד  כן,  ט   . חר  שהוא  מי  איכך  כל  פש  ללמד  יכול  הוא  מי  ומר: 
והחכם אומר: הריני לומד שתי הלכות היום, ושתים למחר,   !פרקים  שיםשל   -  כלים !שלשים פרקים  -  נזיקין   התורה?

   עד שאני לומדה כולה.

פש אומר: מי  יט ה וירו של בית.  באכר נקוב שתלוי  ילכמשל    .), ז (משלי כד   "תמֹוכְ חָ   ֶלֱאִויל  ָראמֹות"  אמר רבי ינאי:
 .ם ומחברן זה עם זה, עד שאני מורידואלא הריני מביא שני קני  ?קח אומר: ולא אחר תלאויוהפ  יכול להוריד לזה?

  
  - שכבר נאמר כ"ה, ואי אפשר לומר כ"ה    -ר לומר שלשים  כתוב אחד אומר: "מבן חמש ועשרים שנה ומעלה", וכתוב אחד אומר: "מבן שלשים", אי אפש   1

וסי אומר: ג' שוב אינו רואה. ר' י   - אה סימן יפה במשנתו ה' שנים  שים לעבודה; מכאן לתלמיד שלא ר שכבר נאמר שלשים. הא כיצד? כ"ה ללמוד, ושל
  י לשון כשדים, דקליל. ואידך? שאני הלכות עבודה דתקיפין!שנים, שנאמר: ולגדלם שנים שלש וללמדם ספר ולשון כשדים (דניאל א, ה). ואידך? שאנ
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היום שתי    לומד   הריני   ? קח אומר: והוא לא מאחר למדה יוהפ  מי יכול ללמוד התורה שבלב רבי?פש אומר:  יכך הט 
    ות, ושתים למחר, עד שאני למד התורה של חכם זה.הלכ

 , פש: מה אני מועיליומר הט ים, אששכרו בעליו פועלים למלאותו מ  )מחוָרר(סל    נקוב  טרסקללמשל  אמר רבי לוי:  
  כך   ת?אני נוטל מבעל הבי  ולא שכר כל חבית וחבית  ?קח אומר: ולא שכרי אני נוטלי! והפמכניס בזו ומוציא בזו

  2קח אומר: ולא שכר יגיעה נותן לי הקב"ה?יוהפ פש אומר: הריני לומד תורה ומשכחה מה אני מועיל?יהט 

חוסר הנובע מ קושי איכותי ו קושי קושי כמותי, :  א בשערי לימוד התורה י הבבפנ ה קשיים העומדים המדרש עוסק בשלוש
  .. הבה ננתח אותם אחד לאחדהצלחה

  הכמותי  קושיה

לעצמו   אומר גבעה ותבונן במ טיפש  ה גבעה גדולה של עפר.  לת התורה  א  מדמה ו  , יתעם הבעיה הכמות  מודדיוחנן מת  ביר 
מה הבעיה? שתי מריצות "הפיקח אומר:    לעומתו  ."זה בלתי אפשרי  , שור להפוך את הגבעה למי  סיכוילי  אין  ":  בייאוש 

שתי בלילה.    ביום,  נזיקין רואה  אדם  .  ור ר בשל  הנמ .  "אצליח בסוף  לאך    , שנה   ייקח   , חודש   ייקח מריצות  מסכת  את 
היא  המונה גם    רואה את מסכת כלים , "הר" של שלושים פרקים; הוא  בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא  הכוללת את

 אך אתגר לא פשוט,  זהו  אכן,  " ר:  אומ   פיקח אדם  לעומתו    " זה לא בשבילי!"מר:  ואש ולי להתי  , ועלולים פרקים וששל
  ."הש"סכל  אתאסיים אך  , מאומצותשבע שנים  .תושלם  משימה ה  וףסבף ופשרי. דף ועוד דאהוא בהחלט 

כל  היא סופית.    ה אך בכמותית,  ינסופהיא אה  בעומקנה אינסופית. אמנם  יא  ך אורחבה,  התורה גדולה  במילים אחרות,  
ללמוד ת יהודי מחו  וכתיב  נביאים  התלמודב  המסתיימת  תורה שבע"פו  ובים ורה שבכתב: תורה,    ראומ כך    על.  חתימת 

הזקן  א התניא:  דמו"ר  פה כולה "בעל  התורה שבעל  ללמוד כל  איך אפשר  האדם  יאמר  הת  , ואל  לה קץ הרי  אין  ורה 
מה אין  התורה מצד עצוכן המדרשים שנתגלו לנו. רק ש  ,ץ ותכלית ומספרות יש להן קההלכות הנגלכי באמת    ותכלית...

   3. "קץ ותכלית

או ברחוב. הם    הכנסתבית  בנו מכירים ופוגשים אותם  אבע פעמים.  ר ש ואשסיימו את הש"ס שלו  רבים בכל קהילה ישנם  
והם    , דבר נפלאזה  פה.    שבכתב ושבעל  את עיקר תורה   , יאותבבקלפחות    , ים יודעה , אלא אנשים פשוטים  רבנים   ינם א

    .מוכיחים שהוא גם אפשרי

  האיכותי קושי ה

החכמה נראית   .(משלי כד, ז)  "ת ֶלֱאִויל ָחְכמֹותמֹו אָר "  :פסוקב   לשם כך הוא נעזר ו  , מתמודד עם בעיית האיכות   ינאי  ביר 
ניתנת להנראית  רמה גבוהה  כ  ילולאו ר כנגד  כיבוש.  בלתי  זו עונה  ינאי במשל המ תפיסה  לכיכר  דמה את החוכמה  בי 

או   על כיסא  לעלותוא אף ניסה  ייתכן שה להגיע אל הכיכר,    צליח ה לא  אך  לקפוץ  ניסה  יש מי ש   .תלוי במקום גבוה ה 
לפתע  ."בלתי אפשריכנראה זה " : אמר לעצמו נואשות הואשמאמציו לא נשאו פרי  אחר לצליח.  ה לא ן ועדיין ח שול על

,  לאן שהגיע  אם הוא הגיע  .למעלה הכיכר  תלה את  מוני וכמוך  כמישהו    ריה לתי אפשרי?  רוש ב מה פי"מר:  אופיקח  בא  
  .  "לכיכר גיע אד שע  , אחר  ה נֶ קָ אחבר לו ה נֶ קָ אקח . הנכונה  ללמוד את הדרך לעשות זה  עליכל ש יכול. יגם אנ

את   ממשיך  ינאי  יוחנן  דברי  רבי  אכן  כמות  עם    :אומר כרבי  אך  ניתן  הידיעות  ל  נעשה מה  להתמודד,   עומקבנוגע 
  :לעצמועשוי לומר הם פימ שומע שיעור ה עד ש , נפלא עומקב   תורה לומדים ש  תלמידי חכמים  אנו מכירים הרי ? המושגים 

אך בד בבד גם מקבל חלישות   , שיעורה מ   נהנה . הוא  "הבנה? בירור וזו של  לרמה עמוקה    יעגלה   ם וכל אי פעא  כיצד"
  בתחומים אחרים.  את מזלו לנסות ו , מלימוד התורה ש להתייאעלול כדי שהוא עד   , דעת

רבו שלמד מרבו ולמד מרבו  גם הוא    , למד בשיעור אש  צעיר פעם בחור    היה   הרבגם    לאה "אומר:  בא והפיקח  לעומתו  
בע"ה וגם אני אתחיל  ו,  ' בראשית'התחילו מ   כולם .  על הסוגיה   'החושן  תקצֹו 'מ . אף אחד מהם לא התחיל ישר  תיוורבמ 

  . "העניין שאשיג את עד  , הבנה להבנה אחבר דבר לדבר,  אגיע.גם אני 

נטילבמי ישנה  אחרות:  ש יים  לחשוב  המיוחדת  ה  הרב  חכמתו  להצליח של  לו  שגרמה  זו  אפ  .היא  זה  רבות   ינועמים 
הם ידה  העמל והשק  ממוצעים.  שרונות יבעלי כ אנשים  כהתחילו    , גם בדורנו ו  בכל הדורות   , . רבים מגדולי ישראלקימדו

 הפשוטהבנה  לה  פשוטהבנה    , מקל למקלחיברו    רובם   וילנא.ון מואגמו ה לא כולם נולדו כ.  תם לתוצאותוהביאו אשאלו  
    .אפשריזה אך  , לא קל. זה ה אחר מדרגה מדרגוה עולים בגל  דמגבביותר עליונה ה קומה גם ל. עד שעלו והתעלו  נוספת

  
   .בשינויים מעטים ח פרשה רבה דבריםמדרש ו יט שהפר רבה ויקרא ראו עוד במדרש. יבוד קלעב ה, חרבה שיר השירים מדרש    2

  התלמוד תורה א, גר"ז הלכות שולחן ערוך ה   3
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    הצלחהחוסר בשל תסכול 

בקש שהת אדם  להוא ממשיל זאת  עמל ללא תוצאות.  תסכול בשל ה ית ה עם בעי  מתמודדהלוי    ביר יים עם  המדרש מס
סל   בפועלנקצב    ושכר ומחורר,  להעביר מים ממקום למקום עם  העבודה  מים ה   אלה "אומר:    הטיפש   .בהתאם לשעות 

. כך "בסוף היום   אקבלמשכורתי  , הרי את  בכך מה  ו"  :הפיקח אומר   אך   "במעשי  דבר מועיל  ני  יואדרך חורי הסל,  יוצאים  
על עצם   הקב"ה משלםמבין שהפיקח    , אך ון שתלמודו נשכח ממנויאש מראש כיימתהטיפש    גם בלימוד התורה.דבר  ה 

  נכון. לא ים מבינכשמבינים או לא  , גם כאשר תורהב והעסק העמל

חד עם זאת, אין הדבר י.  אליהם  לא נגיעכנראה  ש   מדרגות  ישואומר כי אכן  לוי    ביר , בא  אם נחזור למשל הכיכר התלוי 
העמל  ותנו  פוטר א כי   אדם גם אם    . אל על  להגיעון  סיינ וה מעצם  השון שנבוך  התוצאות    יגלא  קיווה את  עליו ,  להן 
ה   העמלהרצון ועצם  י  לדעת כ ויוצאת   נכנסת לוכביכול  התורה  מרגיש ש  אדם אם  גם  .  ים משמעותים  גם  באוזן אחת 

  בדרכה...  שהומ  בו ועלתפ התורה נראה פי ה כ , חשובעדיין  ה ז , חברתהב

  עמלים  והם   שכר   ומקבל  עמל  אני  -  עמלים   והם   עמל  "אני   :אמר נ  בית המדרשמ יציאה  בנחוניא בן הקנה  רבי    תתפילב
 ואוה  אני מקבל שכר רוחניאמנם    .מקבל שכר כל בעל מקצוע  והרי    :"ם חפץ חיי"ה שאל על כך    4שכר".   מקבלים   ואינם 

.  העמל   בעבורכר  שאנו מקבלים  :  החפץ חיים   ענה   נו מקבל שכר? שהוא אילומר    מדוע  אך בכל זאת,   , מימקבל שכר גש
הנגר התוצאה  בעבור   שכר   נגר מקבל יביאאם ויקבל שכר רק    .   דרך.שבר בייהארון  אם    לאאך  ,  ארון מושלם   כאשר 

  . שבדרך וגם אם לא הגיע לתוצאה המקווה  מקבל שכר אף על העמל , לעומת זאת  תורה ה מד לו

  :"ישראל תפארת"ספרו ל הקדמתובמפראג מהר"ל תב כ כך בדומה ל

  בה  לזכות  הרוצה   כל ,  מונח  חפץ  התורה  כי,  לומר  רוצה   הזה   הכתוב.  "ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
  " ְוָאַהְבּתָ "  כגון ,  איבה   לאהבה   שקורא  הארץ  עם  :אחא  רב  אמר  ...בתורה   אשגה   אולי  כן   גם  יאמר  ולא  ...כה יז 
 ואין ,  תורה   בדברי  לעסוק  : התורה   למוד   על  הברכה   כי   נראה   זה   ומפני  ..."ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה "  ה "הקב  אמר,  "ּתָ ְוָאַיבְ "

  שהוא   פי  על  אף ,  האמת  ללמוד   ן ושיכו  רק,  ההלכה   ן ומכו  שאינו  וא  ה ההלכ  ן ומכו  שהוא   בין   ...תורה   ללמוד  מברכין 
  .  שוגג

 . לריבונו של עולם מקושר    אינואבל    , כולה  מבין בכל התורה ם ה של עולם. יש אד  לריבונו  הקשרחשוב הוא  ה העניין  
א  , לעומתו שמבלבליש  כולו    , דברים בומהפך    דם  כל  באבל  עולם דבוק  של  את   נשקומ   מחבקהוא    ולומדוב   , ריבונו 
   5."הבתואָ " אמרת אני מעלה לך שכר כאילו "בתיַ אָ ו" אמרתע"פ שאהקב"ה: לאדם כזה אומר  .חכמיה והגמרא 

הוא  הנכסף    היעדהראש,    .ַּתְלַּתִּלים ְׁשֹחרֹות ָּכעֹוֵרב"  -ְקֻוּצֹוָתיו    .ֶּכֶתם ָּפז  -רֹאׁשֹו  "  :של חז"ל  הנפלאה   זהו פשר דרשתם 
 . "ם שחורות כעורבקווצותיו תלתלי"מתקיים    ההר ראש  לפני הטיפוס אל  אולם  .  ת חשקנו  ה יקר   אבןזהב או  ,  "כתם פז"

  .  יגיעה ועמל  מנוובעים מ תו פניו של אדם הררים של קשיים המשחירים  , תלי תילים 

  רוחנית  יכולתכל אחד נטע בהקב"ה 

    :הנביא יהו, וכך מובא בפי אלבהרגשת חוסר השייכות וההתאמה  גם הואישנו מדרש נוגע ללב העוסק 

מתלוצץ ומלעיג   שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, והיה פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום ומצאני אדם אחד,  

אמר לי: רבי, יש לי דברים שאני  שמים ליום הדין?  אמרתי לו: בני, מה אתה משיב לאביך שבובא כנגדי.    בדברים
אמר לי: ציד אני. ואמרתי רתי לו בני, מה מלאכתך? אמ .בינה ודעת לא ניתנו לי מן השמים שאקרא ואשנה  ;משיבו

לי   אמר לי: רבי, בזה נתנו שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו לים ותעלה הדגים מן הים?מי לימדך    לו: בני,
ולהעלות דגים מן הים נתנו    ,ולהשליך לים  ,ולארוג מצודות  ,אמרתי לו: ומה להביא פשתן בינה ודעת מן השמים.  

לא נתנו לך   "ב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹוִּכי ָקרֹו"ולדברי תורה שכתוב בה:    .ודעת מן השמיםנה  לך בי
כל שאר בני אדם באי  אמרתי לו: בני, אל ירע לך,  .  נח ובוכה היה מתאמיד הרים קולו ו  בינה ודעת מן השמים?

  6. עסוקין בו, אבל מעשיהן מוכיחין עליהן הן  עולם הן משיבין תשובה זו על אותו ענין ש

 נתנו לך כלום זה הגיוני שבתמיהה:    נה ע  אלא  , שתכנע ה   אלאליהו  אך    ,בתורה   עוסקאינו  מדוע  מצוין    ו הסבר נג ישילדי
מדרשים    מהותך? שורש  הקשורה ל  ללמוד תורה   כמה ח לא נתנו לך  ו  , של החיים חיצוניים  לעסוק בצדדים ה חכמה מעשית  

  .תאמץנ כל דבר ניתן להשגה אם ופתרון,   קושילכל ש , הגורספנים מאירמסר יש בהם גם  ך א , צים ונחר  תובעניים לוא

  
  כח, ב דף ברכות    4
 ה ב, יג מדרש שיר השירים רב   5

  בעיבוד קל  , מהדו' לוין אפשטיין, פרק ידמדרש תנא דבי אליהו זוטא   6
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   בשטח אחר וביל למצוינות לה צריךבשטח אחד  חוסר הצלחה

מכאן לתלמיד ":  ת המשכן העולה ממדרשים אלו עומד לכאורה בסתירה ללקח אותו למדו חז"ל מהכשרת הלוויים לעבוד
הגיש בפניכם את אחת האמירות המופלאות ביותר ברצוני ל.  "שוב אינו רואה   -שנים    חמש  תושלא ראה סימן יפה במשנ

הקדוש, האר הגדול של  תלמידו    , לאיטו חיים    'ר שאני מכיר בעניין.   ובנסתר.  "י  בנגלה  גאון  עץ "  וספר  תבהקדמ   היה 
לחזור לתורת הנסתר ורא  ק  , הבוששת לבואהגאולה  של עם ישראל ואת  י  המצב הרוחנ  את  חיים ויטאל  'ר   מבכה   "חיים 

  : כותבוכך  , התורה נשמתלימוד ול

חכם  הת לשמה למיד  בתורה  בח   ...העוסק  בתחילה  שיעסוק  ה צריך  שיוכל  כמת  מה  כפי  והתלמוד  והמשנה  מקרא 
 :את שלמה בנו  וד המלך עליו השלוםה ד ווכמו שצי  ,יעסוק לדעת את קונו בחכמת האמת  ר כךואח   ,שכלו לסבול

מוטב לו שיניח   ,ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בענין העיון בתלמוד. א כח, ט)" (דהי"ִביָך ְוָעְבֵדהּואָ  ַּדע ֶאת ֱאלֵֹהי"
שאינו רואה סימן    למיד חכםל תכ ה שאמרו:וז ,ויעסוק בחכמת האמת -  אחר שבחן מזלו בחכמה זאת - את ידו ממנו 

  . יפה בתלמוד בחמש שנים שוב אינו רואה

ויטאל    'ר  חז"לא  נפלא  ופןבא ר כאן  ביאחיים  דברי  , שאין ברכה בלימודו   ראה ו  , זמןבמשך    עצמו  את  שבחןאדם  .  ת 
  ם לא אשחז"ל  מדברי  אל תבין  רוצה לומר,    .פנימיתה   חכמה לימוד אחר כגון ה בעסוק  ול  , לימודזה של  ניח סוג  נדרש לה 

ים רבות ואינך רואה שנעת  אם השקשאלא    , מעשי, ולפנות לתחום  ךלעזוב את לימודך בלימוד תורה עליך  צלחה דרכ
  .שם וודאי תאיר לך התורה פנים  , באופן רציני פנימיות התורהלמד  , בתלמודךברכה 

הרבה   .הלאה הבינוניות! עליך לגלות במה התחום המיוחד לך בתורה, והיה מצוין בו  :המסר העולה מדברים אלו הוא
שמתאים לך. זה יכול להיות מדרשים,   אחר   ום תח ב  עסוק   בתחום מסוים,   הצלחת כדבעילא  אם  רבדים וגוונים לתורה.  
  " בעל בית"תה  זה לא רלוונטי אם א  .כל תחום המתאים לשורש נשמתך. במה שתבחר היה מצויןותנ"ך, פנימיות, הלכה,  

. הרבה גדולים בדורות האחרונים היו בנקאים וסוחרים. גם אדם המחליט באופן אמיתי שאחרי חמש, "ישיֶבה ּבּוחר "או  
  . זה בסדר גמור, אבל הוא יכול להיות מצוין בתורה  , ם בישיבה הולך לעסוק בתחומים אחרים ניע ששש ושב

  :  "באר שבע" ספרובהקדמת  , הלבוש והסמ"ע תלמיד , נבורג איילבער כר  ר' ישש , באותם שנים ממש  , תבכ  דומה לכך ב

כן הנשמות   ,ותיה רביםנכאשר חלקי התורה ובחי  לכן   .מקורי הנשמות כולן ואחיזתן משורש רוחניות התורה המה 
ויש   ,ויש בסודות התורה   ,ת מהן יסתעפו גם הם בבחינות התדבקותה. יש תדבק נפשו בפשט התורה והאחוזות ויונק

כי לפי כל בחינת כל נפש ונפש   . כל אחד לפי בחינת נפשו הוא מחדש בתורה   ,ויש באגדה   ,ויש בגמרא  ,במשנה 
וכל חידוש וחידוש    . צוני או בינונייאם פנימי ואם ח   ,אם הרבה ואם מעט    .קורה העליון דוש על ידה ממייתגלה ח

הוא ונפש חלקה  נפש  כל  ידי  ניתן להגלות על  החפץ    .אשר  כן על תתמה על  ותיק מחדש בתורה  ועל  שתלמיד 
  .להפליא קרוב לנבואה 

בתחומו  .ו מיוחדותו  דםכל א לחדש  יכול  אחד  לא  כל  אשר  עולם   דבר  גאוני  את  ,  חידשו  שיכוון  וסגנון חום  תובלבד 
   לימודו בהתאם לשורש נשמתו.

 ל , אלאחר שנים של לימודלפנות לתחומים אחרים    אם החלטתגם  כל תחום שהוא.  יש לומר גם על  כיוצא בזה  דומני ש
בתחום שאליו אתה הולך. אל תבחר   , מיצוי הפוטנציאל האישי שלך שאף למצוינות, ל  .תפשר על "מקום טוב באמצע"ת

ה יֵ הֶ   -  עבודת כפיים, העיקר   י אומתאים לשורש נשמתך. תחום שכלעסוק במה שאל  ,  שבצדו  ה ר תמולל ה בגרק  מקצוע  
  ! , פרוץ, צור, חדש מצוין

לדייג  וזה  הנביא  אליהו  כ.  המומחה   הסוד שגילה  קיומו של  לגלות  עשו  ןשרויעצם  יכולת  י  לימוד בגם  הצטיינות  על 
ן תורה עם דרך יבענ  ולא כרשב"י  פוסקים כר' ישמעאלו  אנתורה.  רק  למד  יהכל ועזוב  שי  דייגלא אמר ל  אליהו.  תורה
מצא והגדר לעצמך את מי שאתה, הצטיין, רתום את כוחותיך ותרום אותם   .היה מצויןבכל מה שאתה עושה    ך , אארץ

  ! העולם קדם את לחברה כולה. 

  

  ידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'. העוסקת בתורת המ ,ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כלליתמידי שבוע 

  בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות,   היאלהבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו 

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