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 חלק רעז –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

ד ְלָעָמל ָאָדם"  "יּוּלָ
 

ם" ֶּ ִבים ַאת  ם ַהי ֹום ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ֵני כ  ם' ה ִלפְּ  "ֱאלֵֹהיכֶּ

 ביום זה, יום כא באלול, מצויים אנו במחצית

 לפני מאז עלה משה למרום. ,הזמן ובחצי הדרך

 לתקוע והחל סיני להר משה עלה יום עשרים

באותו יום, ראש חודש אלול, חוזרת  .1בשופר

 ןשה ,בישיבותלפֵעם  סיני הר רוחמידי שנה 

 .זה מדרש בבית וגם, סיני הר של המשכו

 שלאלו של 'זמן אלול' הם ימים  יום ארבעים

 בצורה מחדש תורה קבלת

 שעשינו זויותר מ תמתוקנ

לקראת שנה , שעברה בשנה

חדשה של התקדמות בעבודתנו 

 מחצית לפנינו. נותרה הרוחנית

 עשרההכוללת , יההשני הדרך

 ועשרה ראש השנהלעד  ימים

נוספים עד ליום  יםמי

 עשרת'הלוא הם , הכיפורים

 לעלות עלינו הללו הימים בעשרים'. תשובה ימי

 ימי לקראתבעבודתנו הרוחנית  נוספת קומה

  .ט"הבעל הדין

ם" דָּ ל אָּ מָּ עָּ ד לְּ ָּ ל   "יו 

הלוא כאשר ? 'התקדמות' ימה :לשאול ברצוני

 מבטא את רצונו הרחב העולם אחד מבני

 ובמעמד כוונתו היא להתקדמות, 'להתקדם'

 לקבל לעיתים הוא שואף .כלכליה או חברתיה

אכן זוהי  האם .יותר יםחשוב תפקיד או תואר

 ממדים אין בזה האם? משמעות ה'התקדמות'

 ?נוספים

ד ְלָעָמל ָאָדם": 2אומר באיובהפסוק  . מהות "יּוּלָ

 ה"הקבביום ראש השנה ברא  האדם הוא העמל.

                                                      
 עי' טור, אורח חיים, סימן תקפא 1
 פרק ה, פסוק ז 2

, ולפיכך הוא מטרהיעד ו מתוך האדם את

ד ְלָעָמל"  ומה דנה 3בסנהדרין הגמרא ".יּוּלָ

 אדם האם הפסוק: באיזה עמל מדובר? פירוש

 הגמרא ?פה לעמל או מלאכה לעמל יולד

 נולד שאדם יקהומס פסוקים ומביאה כדרכה דנה

 אלא בעלמא, פה לעמל לא .התורה לעמל

 ֵסֶפר ָימּוש   ֹלא" :4ראמשנ, התורה לעמלדווקא 

יךָ  ַהזֶּה ַהּתֹוָרה  ."ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהִגיתָ  ִמּפִ

לב באיברים  כְּ

 בדברים להתבונן ברצוני

 .דשמיא א, בסייעתהללו

האומנם האדם לא נברא על 

מנת שייצור ויפעל על ידי 

 מלאכתו, עמל כפיו ושכלו?

 שהשאלה 5ל"המהר מבאר

 השלמות נקודת: מהי היאשהגמרא דנה בה 

מסוגל  מאתנו ואחד אחד כל הרי ?האנושית

יכולת  את ניתן לממש .רבים בתחומיםלפעול 

באפיקים שונים. למשל:  הגשמי בתחוםגם  זו

 שיבנוולמהנדסים  לבנאים זקוק העולםודאי ש

מטוסים,  רכבות, בניינים בארץ ישראל ובעולם,

 גם כמו כן, ניתן לממשו טנקים ועוד רבות.

הלוא  העולם במדע ובמחקר. - השכלי בתחום

 יםנכלכלל, מטיקאים, למתפיסיקאיםל זקוק

ולבעלי תחומי עיסוק וידע מגוונים נוספים. אף 

                                                      
 דף צט, עמוד ב 3
 יהושע, פרק א, פסוק ח 4
 בשלמותו נברא לא הזה האדם כיתפארת ישראל, פרק ג: " 5

 אדם' וזה. הפעל אל שלמותו להוציא נברא והוא, האחרון
 דהיינו, העמל תכלית אל ונמצא נולד שהוא, 'יולד לעמל

 שיוציא, נברא זה על האדם כי.. .הפעל אל השלמות להוציא
 ".התורה שכל שהוא, השכלי הדברי כח הפעל אל

 : נזעק יום עשרים בעוד

  !"לקים-הא הוא' ה"

  נתעלה לפסגות רוחניות.ו

 עבודה עד אז נדרשת



 לבניינה של תורה
 

 ב

 והיזתפקידים אלו נצרכים וחשובים מאוד. אף 

 .בנו יכולת הגלומה

 אל להתבונן בדבריהם אלו אותנו מלמדים ל"חז

. לאור דברי השלמות נקודתנוכח ל הדברים

 לכלכי  ודאי המהר"ל יש לבאר את הסוגיה כך:

 ,6ערך יש עולם העיסוקים המביאים לתיקונו של

 הצד הוא באדם ביותר הגבוה הצד ולםא

 .התורההוא , הנשמתי

לפיכך, אף בלי למעט בחשיבותן של שאר 

-מערכות החיים, יש להכיר כי התורה היא א

לקית, ולכן היא ניָשאה מכל צדדי החיים 

האחרים, בשל היותה השורש והעיקר שבהם. 

 משה שקיבללקית -הא התורההלוא את אותה 

. שלשלת בישיבה לומדים נוא סיני בהר ורבינ

 תנאיםה דרך רבנו ממשה התורה נמשכת

, אחרוניםהו ראשוניםה סבוראיםה, אמוראיםהו

 מהר התורה מעבירי, הזה שבזמן רבותינול עד

היא  התורה, 7בקרבנו וקיים חי רבינו משה. סיני

 .נצחית

לפיכך, נקבעה מטבע ברכת התורה בלשון: 

 נתן'ש לאו -" התורה נותן ,'ה אתה ברוך"

'! נתינת התורה הולכת ונמשכת בכל התורה

 בזיכרונות עוסקה עם נוינא. 8הדורות

 והוהה מתוך העתיד לא יםביטמ אנו .סטוריההיה

                                                      
זהו עומק שאלת הגמרא, הרי גם 'הוא אמינא' של סוגיה  6

 הינה בעלת משמעות )עי' יד מלאכי, כללי התלמוד, תקי(.
עי' לשון הש"ס במספר מקומות )שבת, דף קא, עמוד ב;  7

 שפיר, משהסוכה, דף לט, עמוד א; ביצה, דף לח, עמוד ב(: "
 כי"ע ביאור הגר"א, משלי, פרק ל, פסוק ד(: "". עקאמרת

 שבאותו הגדול חכם בתלמיד משה יתלבש ודור דור בכל
 נמצא"; של"ה, מסכת שבועות, תורה אור, אות ריג: "דור

 ממש הוא כי ...פרטיו ישראל וכל, הכלל הוא ה"ע רבינו משה
 הוא פטירתו לאחר אפילו משה כי... ישראל כל בקרב, בקרבם
 שמצינו מה פירוש וזהו. ודור דור בכל מתפשט - רבינו

 של הניצוץ, כלומר'. קאמרת שפיר משה' :בגמרא לפעמים
  .  "קאמרת שפיר כן על, בקרבך מאוד מתנוצץ משה

 מלמד שעה ובכל עת דבכלעי' ב"ח, אורח חיים, סימן רצד: " 8
 יושבת והשכינה ,התורה בחכמת והשכל ובינה דעה אותנו
"; ט"ז, אורח חיים, התורה חכמת אותו ומלמדת ומחכמת כנגדו

 'התורה נותן' לחתום קנוישת ,עוד ל"ונסימן מז, סעיף קטן ה: "
 אלא ,עבר בלשון 'נתן' ולא ,הוהו לשון במשמעותו שיש

 דהיינו ,תורתו יום בכל תמיד לנו נותן יתברך שהוא הכוונה
 ".חדשים טעמים בה יתברך הוא לנו וממציא בה עוסקים שאנו

 אנועל גבי היסודות המוצקים  .9העבר יסוד עלו

 התורה לימוד משמעות זוהי .נוספת קומה בונים

את , שבנו קיל-הא הצד את ולבנות לברר -

ל ע לפועל להוציאו, ולקי הגלום בנו-הצד הא

 .10התורה לימוד עמל ידי

 "והאדם נקרא מהלך"

 השייך מהותי מקופל עניין הללו הדברים בתוך

  .אלול ימי ,ואל לימים

, השואף לממש את היותו 'אדם' על אדםה מהות

קשה  עבודה היא כל המשמעות הטמונה בכך,

 צדדיםקיימים  מאתנו אחד כלב .11והתקדמות

 רוח ,נפש ,גוף :בקומות בנויים אנו ,רבים

 דיםבהר בכל היא תדרשהנ העבודה .ונשמה

, הנפשיים, הגופנים בצדדים :הםמ בנויים שאנו

 לפתח עלינו לםוכ את, והנשמתיים הרוחניים

חלילה לנו מלטעות . 12להתקדםבכולם עלינו ו

בטעות הרווחת בעולם כי 'התקדמות' היא רק 

ו. בעזרת ה', הכרת של חיינ בצדדים החיצוניים

 בעולם.אמת זו תלך ותתפשט 

, התקדמות היא תשובה של ה העיקריתמשמעות

יחד  .נשמתיתו רוחנית התקדמות הוא העיקרש

 כןו, מידותית להתקדמות וחובה מקום ישעימה, 

 .גופנית התקדמות של עבודהל וחובה מקום יש

, כתמצית עבודה של יום ארבעים הם אלול ימי

 של השנה כולה.  העבודה

 שתשובה בשל העובדה שהעולם הרחב תופס 

נוצר יחס הממעיט  חטאתיקון הל רק שייכת
                                                      

עי' אורות התחיה, פרק ה, עמוד נו: "צללי העניינים שלנו  9
העתקות הם מהעבר הגדול, ופונות הן תמיד אל העתיד 
הנשגב, שהוא כל כך נשגב עד שהוא מאיר את ההווה ועושה 

 אותו להווה מעשי מצד גודל כוחו".
, עמוד 23עי' שיחות הרצי"ה, תלמוד תורה, שיחה ב, סעיף  10
נו רק על מנת להיות רב, אלא כדי להיות : "לימוד גמרא אי88

יהודי בריא. ככל שאתה מתקשר לתלמוד יותר יש לך אחיזה 
ב'חיי עולם אשר נטע בתוכנו'... אישיותך הפנימית היהודית 

 משתלמת".
 ויוצא חובכ שהוא האדם יןיענעי' תפארת ישראל, פרק ג: " 11

 עם משתתף שיהיה לו ראוי שמו ולפיכך. עלוהפ אל שלמותו
 בפירות עלוהפ אל חוהכ מן לצאת מיוחדת שהיא, האדמה
 ".אליה שייך אשר וכל וצמחים

 והאדםעי' של"ה, תורה שבכתב, פרשת נח, תורה אור: " 12
 ".לשלמות משלמות הולך הוא כי, מהלך נקרא



ד ְלָעָמל ָאָדם"  "יּוּלָ
 

 ג 

 "התשובה אורותלעומת זאת, ב". תשובהבערך ה

 שלםו כללי, גבוה, רחב מדמי ל"זצ הרבנותן 

כמובן  את מהות התשובה. נותלהבנ יותר

אך במהלך , ראשוניםשדברים טמונים בדברי ה

 . יותר םלבארורך הדורות נוצר צ

 מערכות התשובה

, החיים את למרר באה אינה התשובה": 13רבה כותב

יצור ל התשובהאין מטרת  ."להנעימם אם כי

היא דבר   התשובהבתוכנו תחושה לא נעימה. 

 למצב שיבה היאמשמח ונעים, מפני שמהותה 

: החיים מערכות בכל, והשלם ליאהנורמ החיים

 הרוחנית ,הנפשית ,הגופנית תבמערכ

הגדירו את ב זצ"ל הרב כותבכפי ש .והנשמתית

 בשלוש מוצאים אנו התשובה את": תשובהה

 , ג(אמונית תשובה, ב( טבעית תשובהא(  :מערכות

  ."שכלית תשובה

 תשובה"ה יצור.בק הדברים את להסביר ברצוני

 עם נכונה בצורה לחיות פירושה "גופניתה

 בצורה לאכול - 14לקים-הנברא בצלם א, גופנו

, לפי צרכיו האמיתיים פנוגו עם להתנהג, נכונה

כדברי  ,גופנית פעילותלהתעמל ולעשות 

  . אף זוהי תשובה.15דעות בהלכות ם"הרמב

 התשובה" " כוללת גם אתהטבעית תשובה"ה

 בדרך ללכת הוא האנושית הנפש טבע" ":הנפשית

 החושהרי  ...בחטא כשנפל ,הדרך מן וכשסר, ישרה

והוא מתמוגג  בובל את יבאמד הישרות שלהזה 

 .טובות מידות הוא האנושית הנפש טבע ."מכאב

של  זה חלק עלגם  לעבודה וחובה מקום יש

 קומהב לא שהיאא, תשובהאף זוהי  .16נפשנו

. תיקון החטא אינו רק כלפי שמיא, יותרגבוהה 

 ר"מו .17כל סטייה מישרות האדםתיקון כי אם 

רבות  נו פעמיםלימדשליט"א  הדריח"י  הרב

 כלומר: .פספוסו החטאה מלשון הוא 'חטאש'

                                                      
 אורות התשובה, פרק טז, אות ו 13
 עי' ויקרא רבה, פרשת לד, אות ג 14
 טו-פרק ד, הלכות יד 15
 רמב"ם, הלכות דעות, פרק אעי'  16
עי' אורות התשובה, פרק ד, אות ג: "התשובה הכללית...  17

והתשובה הפרטית... הן ביחד תוכן אחד. וכן כל אותם תיקוני 
 התרבות... סדרי החיים החברתיים והכלכליים...".

האופן בו  את לפספס, הנכונה הדרך את להחטיא

 -ראוי לחיות. על כן, גם תיקון המידות 

 תשובה הוא.

 באה הטבעית התשובה אחרי" – בקודש למעלה

 ...והדת המסורת מקורמ בעולם החיה היא, האמונית

 הנביאים ...סליחה פשע לשבי תשובה מבטיחה התורה

 ."התשובה מלאים הם דברים נשגבים על דבר

 הוא, לקי-אה מקורהמנובעת  אמוניתה תשובהה

 על נלמדזה  שבוע בפרשת, כפי שהתורה

 ניתן לנסח זאת גם שזוהי .18כמצווה התשובה

 כפי , לטבעיותנו הישרה ,'ה לדבר נונאמנות

הש" ר ָהָאָדם ֶאת יםק  ל  -ָהא   ָעש ָ   .19"ָיש ָ

 "תורה מסיני"

, התורה לימודלידי נאמנות זו נבוא על ידי 

על  –, וביתר אמיתיות ואיכות האמונהו המוסר

 רבותינו מפי, ישראל ליוגד מפיידי קבלה 

 עדהאוחזים בשלשלת מסירת התורה, הנמשכת 

  .סיני בהר רבינו משהל

שושלת מסירת התורה אינה נדרשת רק עבור 

קיום המצוות, אלא גם עבור תיקון המוסר 

שמסכת "אבות"  20מסביר הברטנורא ידות.והמ

נפתחה בפירוט שלשלת מסירת התורה כדי 

גם  .סיניב הניתנ מידותתורת ה גם כי להדגיש

 חלק שהרי גם הוא, לאלול שייך מידותתיקון ה

 וזה, מהתשובהזהו חלק בלתי נפרד  .מהתורה

 מאיתנו ואחד אחד כלהנדרשת מ מהעבודה חלק

 כתיקון וכהתקדמות.

ת" יךָּ  אֶּ נֶּ ָּ ש  ' ה פ   "ֲאַבק ֵ

אינה נמדדת רק במדדים שהעולם  ההתקדמות

האם יש לאדם רכב חדש  –הרחב מודד לפיהם 

למדנו מדברי  או משכורת גבוהה וכדומה.

 בצד היאהתקדמות האדם העיקרית שהגמרא 

)בלי לסתור את הצורך  שבנו לקי-הא-הנשמתי

בפיתוח ושכלול כל מערכות החיים אל מצבן 
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 מלבם המשנה חכמי אותם בדו לא המסכתא שבזו והמוסרים
 ".בסיני נאמרו אלו אף אלא



 לבניינה של תורה
 

 ד

אני  וחושב, גדולה עבודה זו וקן(.השלם והמת

 כמושג התשובה שראשית יש להכיר את חשיבות

  .עצמיתה עבודהה חשיבותאת ו שלמות של

 גם '.ישיבהאת ה' המייחד לדעתי זהו

'ישיבה' באוניברסיטה ניגשים   ניתן ללמוד, אך ּבְ

 מתוך הבנה שזהו בו עמליםו' ה דבר את ללמוד

 ברמת רק לא האישי והכללי, נונמתיקו חלק

 ישיבה הנפשית. העבודה ברמת גם אלא הידיעה

 יכולתשל העצמת , תורה עמלשל  רכזהיא מ

 הישארות מספרעל , שקידת התורהעל  העבודה

מספר  לסדר הגעה נוספות ב'סדר', על דקות

בישיבה מפתחים את הרצון  .מוקדם יותרדקות 

 .להתקדםו להשתלם, ועוד עוד ללמוד

 עם ולחשוב לשבת עמל התורה בישיבה כולל

נפֵתַח  כיצד, ינומידות את כיצד לפתח עצמנו

ב'הר סיני'  התורה עמלתנו על ידי נשמ את

 לקית-הא המהות את כיצד נוציא לפועל, שלנו

  המצויה בקרבנו.

רו  " ָּ ֵאי ִהב  ֵלי ֹנש ְּ  "'ה כ ְּ

, תייאשלכן יש חשש שנו ,קלה אינה זו עבודה

 כותב ולם,א .קלים לחיים רגילים בדורנוהרי 

 צריך התשובה יסוד" :21לגבי התשובה ל"זצ הרב

 ובתחילה .הבאל של התיקון על מונח להיות לעולם

 אם כי ,העבר דבר על מעכב לעיקר כך כל ישים לא

 רבות מניעות ימצא העבר בתיקון לעסוק מיד יבוא

 אבל .לפניו קשים' ד וקרבת התשובה דרכי ויהיו

 מובטח הדבר ,מעשיו את לתקן באמת עסוק בהיותו

 ."העבר תקנת עלכן  גם םייהשמ מן יעזרוהואז ש

' הבבית המדרש: " כאן נזעק יום עשרים בעוד

עד אז,  נתעלה לפסגות.ו !",לקים-הא הוא

 יש .עבודה נדרשת ,לולה הימים בעשרים

 מעכשיו תהיה דרכי איך :העתיד על תבונןלה

 שנתפלל הסמוכה המנחה מתפילתכבר , והלאה

 בדיבור, ערב בסדר, יםיצהר בסדר -זה עתה 

 כל. החברים ובין האוכל בחדר ובהתנהגות

 דיםבהר בכל, קשה עבודה פרטים אלו דורשים

חלק  להיות שזכינו אשרינו .המישורים בכלו
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 אנשים בו מקום -' ישיבה' :נקראה עולםמה

 להתקדם יםשואפועבודה פנימית  עובדים

 .להשתלם רוצים, מבחינה רוחנית

 בו ייאמר""ועל המדינות 

 מימד מעניק לתשובה "התשובה אורותספר "

עם ל בנוגע והן רטיפההן בהיבט  –ורחב   גדול

מכוחה  שיבוא כולו העולם לתיקוןו כולו ישראל

 אורות"במחבר  זצ"ל הרב. תשובהה של

 העבודהובין  הפרטית העבודה בין "התשובה

  .22עולםה תיקון ועבודת הלאומית

מדנו עשרה ימים לפני ראש השנה עלינו בע

 ייתכן שהאופן בו –לדעת שעדיין 'הכל פתוח' 

רצות ובא ישראל במדינת הבאה השנה ראהית

 עשרה עודב שלנו" תוקף ונתנה"ב תלוי הברית

לפי האופן בו  .הרוחנית תנובעבוד תלוי, ימים

נתייחס לדברים כך נעצב ונייצר את העתיד 

 להיות.

לם של גילוי מלכות ה', יהיו , עומתוקןה עולםב

 טבע פגעיל בני האדם מתוקנים ולא יזדקקו

הרס וחורבן. מצבים כאלו נדרשים -ולמצבים הרי

דבר כזה עלול ש נביןכדי לזעזע אותנו, כדי ש

בימים  רץ ישראל.בא גם - חלילה – להתרחש

 מפילה קטנה רוחאלה אנו נוכחים לדעת כיצד 

 זו שלאפילו את  עוצמה אנושית אדירה,

 .הגדולה אמריקה

 דבר היא תשובה .עבודה צריךמ אלול -לסיכום 

 . אנו נדרשיםהחיים את יםנעמה, שמחומ נפלא

 מערכות בכל, להתקדםו שלמים יותר להיות

  .23בידו ןימסייע להיטהר והבא ,חיינו
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העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות הפרטית 
 הן ביחד תוכן אחד". –של כל אחד ואחד... 
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