
  

  

  התורהיסודי 

'כאדם האומר נחזור על הראשונות', ננסה לעמוד על 

יסודותיה של מצוות תלמוד תורה, וכך נוכל לממש בכל 

  לבבנו, נפשנו ומאודנו מצוה נפלאה זו.

   

היסוד הראשון של לימוד התורה מופיע בדבריו של 

הרמב"ם בספר המצוות. בספר זה כותב הרמב"ם בקיצור 

וות, ובדבריו אלו הוא כולל את היסוד אודות כל תרי"ג המצ

והמהות של אותה המצווה. וכך לשונו אודות מצוות 'תלמוד 

  תורה' (ספר המצוות לרמב"ם, מצווה יא):  

והמצוה הי"א היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה 

הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו (שם) ושננתם לבניך. 

כן אתה מוצא בכל מקום ולשון ספרי לבניך אלו תלמידיך ו

שהתלמידים קרוים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. ושם 

נאמר ושננתם שיהו מחודדין בתוך פיך כשאדם שואלך דבר 

  לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד.

הרמב"ם מגדיר לנו שמצוות לימוד תורה היא להבין בשכל 

את התורה, הבנה שמתבטאת בכך שאם ישאלו את הלומד 

 –לא לגמגם  –הוא יוכל לענות בצורה בהירה שאלה, 

ומיידית. אומרים בשם ר' חיים מבריסק שחסרון בהסברה 

מעיד על חסרון בהבנה. לעיתים אדם חש שהוא הבין את 

הסוגיא, אבל כאשר הוא מתבקש לחזור עליה ולסכם 

אותה הוא מתקשה. מצב זה איננו המצב האידאלי. כמובן 

חסרה.  –מהות הלימוד  שיש ערך רב בלימוד שלו, אבל

מטבע הדברים, רמת ההבנה של לומד מתחיל אינה כמו 

רמת ההבנה של לומד מתקדם, וסוגיות פשוטות ניתנות 

להבנה יותר מסוגיות מורכבות, אך באופן כללי הרמב"ם 

מגדיר שעיקר המצווה של לימוד התורה היא ההבנה. על 

עם ידי ההבנה, השכל האנושי, הקטן והמצומצם, מתחבר 

  השכל האלוקי המתבטא בתורה.   

היסוד השני בלימוד התורה הינו יסוד מוכר וידוע המופיע 

  בהלכות תלמוד תורה של הרמב"ם (א, ח): 

כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין 

שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול 

לו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על שתשש כחו אפי

הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד 

  תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.

האדם מקיים מצוות 'תלמוד תורה' בכל הלכה, בכל משנה, 

בכל פסוק, אולם על האדם חלה חובה מינימלית של 

לא הגדיר כמה זמן יש  'קביעת עיתים לתורה'.  הרמב"ם

להקדיש לכך, אבל בכל אופן ברור מדבריו שיש צורך 

שתהיה קביעות בלימוד. כאשר לומדים הלכה זו מתוך 

הישיבה אז היא נדמית כהלכה פשוטה, המובנית מאליה, 

אך כאשר לא נמצאים בישיבה, אם זה בחופשת בין הזמנים 

תגר ואם זה בהמשך החיים, אזי הלכה זו נהפכת להיות א

משמעותי הרבה יותר. כאשר האדם מתכנן את יומו, עליו 

להקפיד על כך שהן בבוקר והן בערב יהיה זמן המוקדש 

  ללימוד תורה. 

בדבריו של הרמב"ם מצינו התייחסות לקביעות הזמן, אך 

נדמה לי שניתן גם להרחיב ולומר שהוא הדין גם ביחס 

פתוח לקביעות החלק הנלמד. אדם יכול מדי בוקר וערב ל

באופן אקראי חומש וללמוד כמה פסוקים ולצאת ידי חובת 

המצווה, אבל כדאי שקביעת העיתים תעשה בצורה 

מסודרת. ב"ה זכינו לכך שהיום יש דרכים רבות לכך, החל 

מפרק יומי בתנ"ך דרך משנה יומית, הלכה יומית וכלה 

ד  ן הבס" ו ו   זהתשע" סי

עותפרשת  וחג השבו  נשא 



2  יסודי התורה  

 

בדף יומי וכן הלאה. יש משמעות רבה לקביעות זו גם 

ן משום שבכך האדם זוכה ל'קנין תורה' בישיבה עצמה ה

משמעותי, והן משום שללא הרגל זה בישיבה, יקשה על 

  האדם להתרגל בכך מחוץ לישיבה.   

  

היסוד השלישי השייך בלימוד התורה שעליו אני רוצה 

לדבר הוא ההתמדה והרציפות בלימוד. השו"ע פוסק 

רמו, יז):"אין משיחין  בהלכות תלמוד תורה (שו"ע יו"ד

בבית המדרש אלא בדברי תורה. אפילו מי שנתעטש, אין 

אומרים לו: רפואה, בבית המדרש". נושאי הכלים על אתר 

דנים בדבריו, אולם אין ספק שהלכה זו מבטאת את 

החשיבות העצומה לכך שכאשר אדם יושב ולומד, עליו 

ף ללמוד בצורה רציפה ככל האפשר. חשיבות הלימוד ברצ

משמעותית כל כך עד שמצינו בחז"ל לשון חריפה ביחס 

לזה: (ע"ז ג, ב):"כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי 

מאכילין לו גחלי רתמים, שנאמר: הקוטפים מלוח  -שיחה 

  עלי שיח ושורש רתמים לחמם."

החזו"א כתב באחת מאגרותיו: "טובה שעה אחת בשקידה 

והשתוקקות מרבות בעצלתיים". החזו"א מלמד אותנו שיש 

ערך גדול יותר בלימוד קצר מבחינת הזמן הנעשה 

בשקידה, מאשר לימוד שנמשך לאורך זמן ארוך יותר אך 

באופן פחות טוב. אדם צריך להכיר את היכולות שלו, כמה 

צף ועל פי זה לקבוע את לימודו. הוא מסוגל ללמוד בר

לדוג' אדם שמסוגל ללמוד שלושת רבעי שעה ואחרי כן 

חייב להתרענן לכמה דקות, זה בסדר גמור, תלמד את 

הזמן שקצבת, תתרענן, ואז תשוב ללמוד. היו אומרים 

דקות בשעה.  60'מתמיד' זה מי שלומד -בישיבת וולוז'ין ש

נמצא בבית  התמדה איננה בהכרח מספר השעות שהאדם

המדרש אלא היא מתבטאת בניצול זמן זה באופן מיטבי. 

עמידה באתגר זה משמעותית מאד לשמחה בלימוד. ככל 

שלומדים יותר זמן ברצף, הסיפוק והשמחה בלימוד יותר 

  משמעותיים, ובכך האדם בונה את קומתו הרוחנית.  

קה היסוד הרביעי שעליו אני רוצה לדבר הוא ההעמ

  : )אורות התורה ז, ב( בלימוד התורה. כך למדנו הרב זצ"ל

בטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו, ומי שיכול לעלות 

במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל או מתפחד, ומואס 

במעלתו העליונה, ומניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא 

  

 

 

לפעמים, הלימוד הוא בדרך של 'בקיאות', ואז אפשר להגיד,  מנגד, 1
 .שההספק חשוב ולכן לא מתעכבים לברר את הנקודות הדורשות עיון

מואס את תורת ד' הראויה לו, שעל זה נאמר שויתר הקב"ה 

לא ויתר על מאסה של תורה (פתיחתא על ע"ז ג"ע ושפ"ד ו

  דאיכה רבתי). 

האדם צריך להשקיע את כל יכלתו השכלית בלימוד 

התורה. לעיתים האדם מתעצל מהעמקת המחשבה, 

לעיתים הוא נרתע מלעסוק בדברים עליונים מסיבות 

שאינן מוצדקות, ועצלות או רתיעה זו הן בכלל 'ביטול 

נוהגים לקרוא לזה 'ביטול תורה באיכות'.  תורה'.  בישיבות

אדם היושב ואומר תהלים כל היום, בודאי מקיים מצוות 

לימוד תורה, אך אם הוא מסוגל ללמוד בצורה מעמיקה 

  לתו. ויותר, מוטלת עליו החובה ללמוד כמיטב יכ

בלימוד בישיבה, אדם כל הזמן צריך לבחון את עצמו אם 

ומד, אבל הוא מגיע הוא מתעצל. לפעמים אדם יושב ול

לקושיה או לנקודה שאינה מובנת והוא מתעצל לחפש 

. מכל 1קושיה או לברר את הנקודה עד הסוףתירוץ על ה

מקום, אדם צריך למצות את יכולותיו השכליות. בתחילת 

דברינו הגדרנו שמצוות לימוד תורה היא מצווה שכלית, ועל 

 כן מובן שיש להשתמש בשכל בצורה המיטבית בקיום

  מצווה זו.

  אומר המדרש (תנחומא, סוף פרשת וילך): 

אמר אליהו זכרונו לברכה פעם אחת הייתי מהלך בדרך 

ומצאתי אדם אחד והיה מלעיג לי ומתלוצץ בי אמרתי לו מה 

אתה משיב ליום הדין אחר שלא למדת תורה, אמר יש לי 

להשיב בינה ודעת ולב שלא נתנו לי מן השמים, אמרתי לו 

אמר לי צייד עופות ודגים אני, אמרתי לו מי נתן  מה מלאכתך,

לך דעת ולב ליקח פשתן ולטוותו ולארגו ולעשות המצודות 

ולקחת בהן דגים ועופות ולמוכרם, אמר לי בינה ודעת שנתנו 

לי מן השמים, אמרתי לו ליקח את הפשתן לארוג ולטוות 

ולקחת הדגים והעופות נתנו לך בינה ודעת אבל לקנות את 

לא נתנו לך בינה וכתיב כי קרוב אליך הדבר מאד  התורה

  בפיך ובלבבך לעשותו

המדרש מצביע על תביעה מוסרית גדולה מאד. יש אנשים 

שרמת הלימוד התורני שלהם מאד נמוכה,  ואילו כאשר 

הם מגיעים לאקדמיה וכדו', הם מגיעים להשגים 

משמעותיים. בודאי שישנם הבדלים בין סוגי הלימוד, אבל 

ספק שאותו מאמץ שכלי שהאדם השקיע ברכישת אין 

  מקצוע, עליו להשקיע בלימוד התורה.  



   3 התורהיסודי 

 

  

היסוד החמישי שאני רוצה להתיחס אליו הוא הקף התורה. 

ה'אגרות משה' מתיחס ל'מצווה שיש על כל אחד מישראל 

ללמוד את כל התורה שהוא לימוד תלמוד בבלי שלא 

ה ד לו ט). באופן דומה הרבי מליובאוויטש בעיון' (יורה דע

תיקן לימוד רמב"ם היומי. בין השאר, הרבי התבסס על 

דברי מהר"ם פאפירש בספרו 'אור צדיקים' (עמוד התפילה 

סימן כב אות יט): "צריך אדם להשלים תרי"ג מצוות, 

במעשה בדיבור ובמחשבה, ולכן יש ללמוד יד הגדולה 

בו ביאור תרי"ג". מדבריהם להרמב"ם או סמ"ג וסמ"ק שיש 

אנו למדים שעל האדם למצוא לעצמו תכנית מסוימת 

שדרכה הוא יקיף במידה מסוימת את כל התורה. כמובן, 

שהקפת התורה בכל מסגרת שהיא מצריכה התמדה 

גדולה וזו משימה לא פשוטה בכלל, אך מדובר ביעד חשוב 

  מאוד ולכן יש לעשות מאמץ גם בדבר הזה.       

  

ניתן לומר שהרצון להיפגש עם כל חלקי התורה כולה הוא 

השורש לשני מנהגים אשר אנו מקיימים מדי שנה בחג 

השבועות. המנהג הראשון הוא אמירת תיקון בליל 

שבועות, מנהג אשר רווח בעיקר בקרב הספרדים ועדות 

המזרח. מנהג זה לכאורה עומד בסתירה עם מה שהגדרנו 

לה דברינו שעיקר לימוד התורה הוא ההבנה של בתחי

הדברים. כאשר אדם קורא תיקון בליל שבועות הוא לא 

מעמיק בלימוד, אלא בעיקר מקיף חלקים רבים של 

התורה. מטרת הלימוד כאן אכן איננה ההעמקה השכלית 

.  המנהג השני הוא 2אלא החיבור המקיף לכל חלקי התורה

ר יחזקאל. שמא ניתן ההפטרה מתוך 'מעשה מרכבה' בספ

לומר שאחת ממטרות הפטרה זו, הינה פגישה עם החלק 

הנסתר של התורה. חלק זה, איננו שייך לכלל הציבור, 

  אולם אנו יכולים להפגש בו דרך דברי הנביא.  

בלימוד שלנו בישיבה אנחנו מדגישים את זה מאוד שחוץ 

זה חשוב מאוד. יש גם  -מלימוד הגמרא, גם לומדים אמונה

שיעורים בתנ"ך. כל אחד לפי עניינו אבל כמובן שהלימוד 

לא יכול להתמצות רק בחלק אחד. צריך שיהיה איזה 

  מפגש, איזה קשר עם כלל חלקי התורה.  

  

 

 

מנהג דומה הינו קריאת 'אזהרות', היינו לימוד בסיסי של כל התרי"ג  2

 .מצוות

  

ישנו יסוד נוסף אשר דורש העמקה והרחבה בפני עצמו, 

והוא לימוד התורה  -אבל אי אפשר לא להזכיר אותו

ו רבות בפירוש המושג, כדאי לשמה. גדולי עולם עסק

לעיין בדברי הרב בזה באורות התורה. מכל מקום, העיקר 

לפעמים אדם לומד בשביל אינטרסים, מתוך   -הוא פשוט 

גאווה או חיפוש כבוד. אמנם לימוד זה איננו פסול אבל הוא 

לא המטרה הראשית. כך אמרו חכמים "אמר רב יהודה 

מצות אף על פי אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה וב

בא לשמה" (פסחים נ,  -שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 

  ב).  

  

היסוד האחרון שאני רוצה לדבר עליו מורכב משני חלקים, 

והוא מה שכתוב במשנה במסכת אבות (ד, ה): "הלומד 

תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד 

דו ללמוד וללמד לשמור על מנת לעשות, מספיקין בי

ולעשות". בחלק הראשון מדברת המשנה על לימוד 

שנעשה מתוך מטרה ללמד אחרים, וכפי שניסח הרמב"ם 

בספר המצוות 'ללמוד תורה וללמדה'. לימוד תורה לעולם 

לא יכול להיעשות לבד, אדם הלומד לעצמו. הלמידה 

צריכה להיות מכוונת להמשכת התורה ולהעברתה הלאה. 

ה אנו פוגשים יסוד זה דרך החברותות הבוגרות, אך בישיב

כמובן אין הדברים מסתכמים בכך. אדם צריך תמיד 

לחשוב כיצד הוא יכול להעביר את התורה שבו הלאה. אם 

זה על ידי לימוד בתוך המסגרת המשפחתית, להציע 

לאחיך הקטן להצטרף ללימוד, ואם זה במסגרות אחרות, 

ן אתה יכול להעביר את לנסות לזהות הזדמנויות שבה

התורה שבך הלאה. זהו יסוד חשוב מאוד בלימוד התורה, 

שאני לא רק לומד לעצמי אלא גם מלמד לאחרים. כיצד 

לעשות זאת באופן מעשי, כמה להקדיש ללימוד עצמי 

וכמה ללימוד לאחרים, זה כבר עובר לתחום ההדרכות 

הפרטיות, אך מה שחשוב זה העיקרון. אחד מיסודות 

  רה: ללמוד על מנת ללמד.      התו

   

בדברי המשנה המובאת לעיל אמר גם: ללמוד על מנת 

לעשות. יסוד זה נכון בכל המצוות, ובמיוחד זה נכון 

בעניינים שבין אדם לחברו. בעל התניא באחד מאגרותיו 



4  יסודי התורה  

 

(אגרת הקודש ה) מתייחס לדברי הגמרא במסכת יבמות 

ומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין (קט, ב): "כל הא

לו". בעל התניא מבאר שהכוונה לומר שאדם שחושב 

שמספיק לו ללמוד תורה, ואין צורך לו לקיים גמ"ח אזי גם 

התורה לא מתקיימת בידו. תורה חייבת להופיע עם גמ"ח. 

זהו יסוד שגם מתקשר לנו לחג השבועות. אחת השאלות 

ר בין חג מתן תורה שעולות בהקשר לחג הוא מה הקש

לבין מגילת רות הנקראת בו. מסבירים חז"ל שהתורה 

נקראת 'תורת חסד' משום שתחילתה חסד וסופה חסד. 

ויסוד החסד מופיע בצורה משמעותית בסיפור המגילה. 

במגילה אנו נפגשים עם עשיית חסד ברמה הפשוטה שרות 

גומלת עם חמותה, נעמי. אותו חסד פשוט, המוביל בסופו 

דבר להקמת מלכות ישראל, הוא זה אשר עומד ביסוד  של

לימוד התורה שלנו. לא כולנו במדרגות של רבי אריה לוין, 

אבל אנחנו צריכים לראות איך יחד עם התורה נבנה בנו 

גם את הדאגה הפשוטה לזולת. האכפתיות והמפגש 

הפשוט שאני עושה חסד לשני, שאני שם לב לשני. זה נכון 

ודאי זה נכון גם בישיבה. אתם חיים ביחד תמיד, ובודאי וב

בפנימייה, חיים  במידה מסוימת בצפיפות, אחד תלוי בשני, 

כל מה שהאחד עושה יכול לגרום לשני אי נוחות, אז מכוח 

התורה שבנו אנחנו צריכים לשים לב איך אנחנו גם גומלים 

חסד, נותנים עזרה, מקשיבים וכמובן נזהרים מפגיעה אחד 

תשומת לב באוכל בארוחת צהריים וכלה בשני. החל מ

ברעשים בלילה, צריך לשים לב, זה לא רק עניין של 

  שמו"ס ולא של דרך ארץ, זה חלק מהתורה. 

הרצון ללמוד והמגמה ללמד הם אחד. ואהבת התורה ודבריה 

   .אחת היא עם אהבת הריע ברוב מעלתה שהיא כמוך ממש

ריע. שמא אהבת תורה אמיתית הולכת ביחד עם אהבת ה

זהו הטעם לאכילת מאכלי חלב בשבועות. החלב מסמן 

את החסד הפשוט, חלב יסודו בכך שהאם מניקה את בנה, 

הנקבה מניקה את הוולד. חסד פשוט זה הוא אשר צריך 

  להתלוות לקבלת התורה.  

  

ברצוני לסכם את מה שדברנו עליו הערב. דברנו על שבעה 

תורה. היסוד הראשון שעליו  יסודות השייכים בלימוד

שעניינו של  בצורה ברורה.דיברנו היה שיש ללמוד תורה 

הלימוד הוא להבין את מה שלומדים. ביסוד השני דיברנו 

הנקודה השלישית  ללימוד קבוע.על כך שיש חשיבות 

עכשיו שיהיה  -אחרי שקבעת זמן ללמוד ההתמדה.היא 

ב שעה אחת מרוכז, בצורה אינטנסיבית, ללא הפסקות, טו

בשקידה ובהשתוקקות מרבות בעצלתיים, אומר החזון 

לא רק  העמקה בלימוד.איש. הנקודה הרביעית היא 

ללמוד, אלא למצות את השכל שלי כפי יכולתי. הנקודה 

הנקודה  כלל התורה, חשיבות המפגש עםהחמישית היא 

הלימוד יהיה מתוך הבנת  תורה לשמה.השישית היא 

תורה. והנקודה השביעית היא האמת והאלוקיות של ה

גם נתינה במובן של לימוד  נתינה. מתוךשהלימוד ייעשה 

  תורה וגם נתינה במובן הפשוט של החסד. 

שנזכה בעז"ה להמשיך לעמול ביחד בתורה בשקידה 

   .בדיבוק חברים, כאן בישיבה ובכל אתר ואתר
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