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 טשנחלק  -" לבניינה של תורה"

 א"הרב ברוך וידר שליט ,ראש הישיבהר "י מועל יד באופן דיגיטאלישיחה שנמסרה 

מֹעַ " קֹולִַלש ְׁ ָברוַַֹב ְׁ ַ"ד ְׁ
  (ב)נה ושיחה בימי מגיפת הקור

ַ
 

 "וישמעו רחוקים ויבואו"

נו א, פ לבריאת העולם"אלפים תש 'ה, בשנה זו

כפי  ,בצורה מיוחדת 'בין הזמנים'זוכים להיפגש ב

  .בעת הזו רצון הבורא מאיתנו

תכלית  .גדוליםימים אין לי ספק שאנו עומדים ב

יסוד החסידות "', בריאת האדם בעולם זו הדבקות בה

 הוא ושורש העבודה התמימה

שיתברר ויתאמת אצל האדם מה 

אדם לא נברא שה... חובתו בעולמו

 היזו .1"'אלא להתענג על ה

 .עולםבאנו ל   שלשמה חובתנו

הגשים כמה קשה לנו לעד , כןא

 -כל כך הרבה מסכים  .זאת

דילים בינינו מב - תרתי משמע

ה במשך כל ימות "לבין הקב

י שלנו ומרוץ החומרהצד  .השנה

כל  - נוהסובבים אותדעות , המדיה מסכי, החיים

ה "כעת הקב .ה"נינו לבין הקביאלה מהווים מסך ב

 .זו השגרתיתהביא את כל העולם למציאות שונה מ

לה יתחגם מי שחשב ב. ממרוצתו כל העולם עצר

אין מנוס תחיל להבין שמ צורך עצירה זושאין ב

ואדרבה יש להרחיב את בלימה זו לעוד ועוד , מכך

כעין מעמד הר סיני  ממשית הרגשה נהיש. תחומים

כולו ניצב העולם  .2"פרח לא עוף ,צווח לא פוריצ" -

 .ממשפלא של  וזה .'ממתין לדבר הו בדומיה

                                                      
 פרק א, מסילת ישרים 1
 :יוחנן' ר בשם אבהו מר רביא: "אות ט, פרשה כט, שמות רבה 2

 ,פרח לא עוף ,צווח לא פוריצ - התורה את הוא ברוך הקדוש כשנתן
 הים, 'קדוש קדוש' אמרו לא שרפים, עפו לא אופנים ,געה לא שור
 ויצא ומחריש שותק העולם אלא, דברו לא הבריות, נזדעזע לא

 ".'יךקאל' ה אנכי' הקול

בתקופה שכזו ייתכן שייפתחו אף לבבות אטומים 

ה מתגלה "הקבש, ה מושל בעולם"הקבש ורגישוי

אנו נו לצער. 3'יםהל-א' הבגמטרישהוא , בתוך הטבע

בבחינה של ', להים-א'על ידי שם זאת אכן חשים 

ואת גדלות  שים את אפסות האדםחלם וכ .4דין

 ".'בעזרת ה"שגור בפי הכל הביטוי  פתאום .הבורא

את ראש הממשלה משדר גם 

ב צבי הר .לאומה תחושה זו

 את מנחם שבחנהג לל "זצ יהודה

ים יששם שמל על כך "זבגין 

 .5זו מעלה גדולה .פיובשגור 

לסֵגל לומדים אנו רחנו כובעל 

  .והוענלעצמנו 

 "וקול דממה דקה ישמע"

 ידוע לנו .להעמיק יותר ברצוני

רמות  קיימות בין בעלי החייםש

שמיעה  ישנה, למשל, לחתול .שונות של שמיעה

כך גם  .ת אצל בני האדםשאינה קיימ, קולית-על
                                                      

 הוא 'להים-א' שם והנה: "פרק ו, שער היחוד והאמונה, עיין תניא 3
 לפי ',הטבע' בגימטריא כן גם הוא ולכן ,והצמצום הגבורה מדת שם

 העולם כאילו ונראה ,העולם ומחיה המהוה שלמעלה האור שמסתיר
-סעיפים סט, מאמר א, עיין עוד הכוזרי ".הטבע בדרך ומתנהג עומד

 .עט
עיין עוד . להים-ה ברא א"ד, פסוק א, פרק א, בראשית, י"עיין רש 4

 ,כידוע הזה עולם המנהיג הוא הדין דתיומ: "עמוד קלו, תקנת השבין
 אחר רק הדין דתיבמ הבריאה תחילת וכן, הטבע בגימטריא דאלקים

 ".העולם לקיום הרחמים מדת שיתף כך
 וירא' :ל פסוקע ל"רז רשוופי: "ערך שם שמיים, עיין פלא יועץ 5

 שם שהיה 'בידו מצליח' ה עושה הוא אשר וכל אתו' ה כי אדוניו
 שהזכיר לפי יעקב קול הקול הכיר אבינו ויצחק ,בפיו שגור שמים

 לגבר טוב כן כי הנה. 'לפני ך"אלקי' ה הקרה כי' :ואמר שמים שם
 שעשה דבר מספר אם - בוריד ל כלע בפיו שגור שמים שם שיהא
 :יאמר שיעשה דבר מספר ואם ',ייעתא דשמיאבס זאת עשיתי' :יאמר

 ".בידו מצליח' ה יהיה ובזה ',יתברך' זרת הבע זאת אעשה'

 עבודתנו כעת 

 .ה יותר"להתרומם ולהתקרב לקב

 לשים דגש 

 על פתיחת ערוץ התפילה 

 .מתוך שמחה ומתוך אמונה
 

 



 לבניינהַשלַתורה
 

ַב

הטיל אותנו ' במציאות זו שה .בנוגע לחוש הראיה

הלוא  .'יכולת לשמוע את דבר ה ח  לפתֵ יש  אליה

 .ואפילו צועק, עימנו דרך המציאות ה מדבר"הקב

ככל שאדם . ויצעקותהשומעים את אנשים ישנם 

לקלוט  מסוגלהוא יותר  ויותר רוחני יותר מרומם

נדמה לי שכבני תורה השאלה . ר האלוקיֶשדֶ את ה

מה  :היא הללוה להעסיקנו בימים אמורהעיקרית ש

 ריבונו של עולםמה  ?ים רוצה מאיתנויאבינו שבשמ

תנו ימה הוא רוצה מכל אחד ואחד מא ?רוצה ממני

  ?עם ישראלומה הוא רוצה מ

חובה עצומה לקיים את המצווה שישנה  מיותר לציין

 רת הנפשבשמי הגדולה שהתורה מצווה אותנו

זוהי חובת ההשתדלות המוטלת . שאר בביתילהו

 . 6עלינו

 "ולעבדו בכל לבבכם"

עלינו להטות את אוזנינו קיימת הדממה התוך ב

 .ה מבודד אותנו יותר ויותר"הקב .יתברך 'לקול ה

אחר כך , למאה אישהוגבלה ההתקהלות בתחילה 

משניים  אין להתקהל יותרוכעת לעשרה  צמהמצו

 .יחד

מתייחס אלינו כבנים יחידים בהשגחה נו וה ברא"קבה

 :לפניינו שני ערוצים להתקשר עימועומדים  .פרטית

 פיכ ,7בכל יום "נותן התורה"ה "הקב - האחד

שגם בימים בודאי  .שברכנו הבוקר בברכת התורה

שני ה. להתאמץ ולהתחזק בלימוד התורהעלינו אלו 

ל נהג לומר "הרב צבי יהודה זצ. הוא ערוץ התפילה

                                                      
 'לנפשותיכם מאד ונשמרתם' :כתיב: "ערך שמירה, עיין פלא יועץ 6

 שבשום וראה הביטה .'מאד נפשך ושמור לך השמר רק' :וכתיב
 נפשו לשמור אדם שחייב זו במצוה כמו 'מאד' נאמר לא מצוה

 ל"חז דברי יקיים ,ו"ח ,בעיר דבר וכשיש... סכנה ומחשש מסכנה
 :דכתיב ,לשלל נפשו לו והיתה לו יברח או 'רגליך כנס' :שאמרו

 ,עלינו שמוטל מה לעשות ועלינו... 'זעם יעבור עד רגע כמעט חבי'
 ".יעשה הוא בעיניו הטוב' וה

 נותן' לחתום שתקנו" :סעיף קטן ה, סימן מז, אורח חיים, ז"טעיין  7
 אלא ,עבר בלשון נתן ולא ,הוה לשון במשמעותו שיש 'התורה
 שאנו דהיינו ,תורתו יום בכל תמיד לנו נותן יתברך שהוא הכוונה
עוד  ןייע ."חדשים טעמים בה יתברך הוא לנו וממציא בה עוסקים

סימן ,אורח חים, ערוך השלחן; תחילת סימן רצד, אורח חיים, ח"ב
 .סעיף יג, מז

אילו ו ,מלמעלה למטה ,התורה זה ממנו אלינוש

 .8ה שלנו אליו מלמטה למעלהיה היא הפניהתפיל

נבחן את . הזה את ערוץ התקשורת ח  לפתֵ הזמן זהו 

ו בתפילה או שאנו אליים האם אנו פונ :עצמנו

עבודת  היאתפילה ה 9?מילים ותציפורים שקוראכ

נו שכלֵ , ו דור חכםאנ .עבודת השכל אינהזו , 10הלב

לדבר עם  ביכולתנוהאם אולם , פועל ללא הרף

 ?תפילהאת הלהרגיש ו מתוך עבודת הלבה "הקב

אמש  .בדבראתבייש ף שא, על עצמילהעיד  ברצוני

היום התפללתי בפעם " יילאחת מבנותאמרתי 

האם  ,אבא" :ההיא התפלא ".הראשונה פסוקי דזמרה

כל בשאכן  תי להעני "?אתה מדלג על זה כל יום

אבל היום , פסוקי דזמרהאת אומר אני יום 

 רק היום .פסוקי דזמרה התפללתיראשונה בחיי ל

בימים אלו  .את המשמעות הטמונה במילים הרגשתי

לאן  אין הלוא , יטילא מתאפשר לומר את המילים

ריבונו של גדלותו של שתי את חפתאום  ...למהר

ה מכל, עולם  .פסוקי דזמרה העול 

 הפסוקיםכתוב להגיד את אמנם בספרי ההלכה 

ים בדרך כלל אין יולם בשטף החא, 11"כמונה מעות"

הלוא אנו ממהרים ללמוד תורה . לנו זמן לזה

 ולדאוג לפרנסה ולדאוג לילדים ולדאוג לישיבה

אך  ,דברים טוביםכל ה -לעם ישראל ולדאוג 

לפתע . נולעולם אין לנו זמן לעצמהתוצאה היא ש

הכל נעצר ואנו מוצאים את עצמנו יושבים בנחת 

אילו ו ,דזמרה יפסוק לומר בנחת את ומתאפשר לנו

של  הכתראיזו הרגשה של  !פנינים אנו מוצאים שם

  !ה"הקב

 כך את עומק המובן שללא הרגשתי  מעולם

ֵרי" הפסוקים במזמור ֵבי ַאש ְׁ  אני מתבייש ,12"ֵביֶתך   יֹוש ְׁ

                                                      
; 4פיסקה , סדרה א, תרומה, שמות, חות הרב צבי יהודהשיעיין  8

 21פסקה , סדרה ג, תרומה
 עם מסכים הלשון ויהיה: "אות ה, מאמר ג, עיין ספר הכוזרי 9

 והטבע המנהג ל דרךע בתפילתו יבטא ולא, עליו יוסיף לא המחשבה
 "בה וכונה מחשבה מלה כל עם אלא( והתוכי)= והבבגא הזרזיר כמו

 יכםקאל' ה את לאהבה': דתניא: "עמוד א, דף ב, עיין תענית 10
 זו :אומר הוי ?בלב שהיא עבודה היא איזו -' לבבכם בכל ולעבדו

 ".להיתפ
 הזמירות אין אומרים: "סעיף ח, סימן נא, אורח חיים, שלחן ערוך 11

 אלא יבליעם ולא תיבה שום ידלג שלא" –" בנחת אם כי, במרוצה
 (.סעיף קטן כ, משנה ברורה" )מעות מונה כאלו מפיו יוציא

 פסוק ה, פרק פד, תהלים 12



מֹעַ " קֹולִַלש ְׁ ָברוַַֹב ְׁ ַ"ד ְׁ

 

ַג 

גם אם הדבר נראה כמעורר  ,אך זו המציאות

דֹול" :באמת את המילים פתאום הרגשתי .תמיהה ' ה ג  

ל ֻהל   ֹאד ו מְׁ  .דמעות חשתי רוממות הנפש עד כדי .13"מְׁ

תופעה שכזו  .הביע את עצמוהלב שלי התחיל ל

אני שדבר ו זה .אינה שכיחה אצלי בימים הרגילים

  .בימים הללו ביותר עבורנו יכאפשר רואה אותו

 "ומאירים את העולם"

כעת עלינו לפעול מן  .מספיק אינוזה גם  מנםא

נים אל החוץ ְּ והתרוממתי אקרין פנימיותי מתוך . הפ 

כל אחד מאיתנו סגור בימים אלו  .לבני הבית כעת

כל אחד  ".הגרעינית תומשפח" בביתו יחד עם

ו את להתרומם ולהדביק ברוממות הזמאיתנו נקרא 

ה "שהקב זהכל אחד עם  ,"המשפחה הגרעינית"כלל 

אם זה  - ובבית יחד עימלגל אותו להיות סגור ג  

ו הזמן זה .אם זו האחות, אם זה האח הקטן, ההורים

ולרומם את  להתרומם אנו נקראים. לשיחות נפש

 .סביבתנו

בתחושת , ותלשקוע בעצב כעתהכי קל לנו , אמנם

המצב מאיים , אכן .ובחרדה מפני הבאות הבדידות

הארץ  ,אלפים כבר מתו רק בארצות הברית -מאוד 

יש לי תחושה  .ממש נורא ואיום .יכולה-הכל

בסייעתא  .בחסד עימנו בארץ ישראלה נוהג "הקבש

אולי , נו הראשונים בעולם גם בתחום הזהדשמיא א

אולם  ".ונשמרתם"במצוות יותר זהירים  אנו כיגם 

חלילה לא לשקוע ו עלינו דווקא להיות בשמחה

היא העבודה של הימים הללו  .14דיכאוןבבעצבות ו

על בשמחה פנימית אמיתית להגיע לליל הסדר 

 ת שמחה זוולהקרין א', לקיים את מצוות ההזכות 

זאת ניתן  .הזה בליל הסדר כל אלה שיהיו עימנול

 .ודבקות בו ה"יטחון בקברק מתוך אמונה וב לעשות

 .בעניין זה וש עצוםחיד אנו לומדיםדומני שהשנה 

זה הזמן למי שלא למד דיו את תורתו הכללית  -

 .ל להקשיב"של הרב זצ

כל העת אנו מוזהרים לבל נתקרב לזולתנו כדי 

במידה , חס ושלום, שלא נדביק אותו בנגיף מוות

גדולי התורה אף התבטאו על . ואנו נושאים אותו

                                                      
 פסוק ג, פרק קמה, תהלים 13
כפי שהזהיר הגאון רבי עקיבא איגר באגרתו בזמן המגיפה  14
כל מיני  שלא לדאוג ולהרחיק(: "עאאגרת , א"אגרות רעק)

  ".עצבות

הלוא מחלה זו . רוצח, רודף: כך במילים חריפות

מכאן יש ללמוד את ! יכולה להדביק בקלות כל כך

, יכלתו של האדם של האדם להדביק את זולתו ברע

מידה טובה מרובה ממידת "ומכיוון שאנו יודעים ש

להדביק  יש ללמוד עד כמה באפשרותנו 15"פורענות

תורה באור , את הסובבים אותנו במידה טובה

כמה יש לנו אחריות על עד  .בקדושה בנשמהו

 כלפיכמה אחריות יש  !תנוימא הנדרשזה  !הזולת

על אחת כמה  ,חלילה ,חולילו לא לגרום שהזולת 

 למדת אם" .לאחר אחריות לגרום טוב ישנהוכמה 

תן אותה  - 16"לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה

 .17כך מסבירים בספרי חסידות !לאחרים

להאיר פנים ו להתפלל על אחריםבנוסף לכך יש 

סיבה שרוי במתח זו אינה אתה אף אם  .לזולת

זה . שאתה עצבני משום שפחתךמבני וס על עלכ

דווקא עכשיו  .איר פניםעצמנו ולההזמן לעבוד על 

כשאין מחויבויות חיצוניות ניתן יותר לעזור בבית 

סוף סוף ישנה . או לאוכלוסיות סיכון הזקוקות לסיוע

 .להשפיע עליהו קטנההאחות הזדמנות להאיר פנים ל

בימים  .תורה בישיבהכל כך הרבה למדתי הלוא 

עכשיו אולם  ,ביטול תורה שבשגרה זהו עלול להיות

 חֵייך כל הזמן, פניםהאר . אתה בבית ברירהבלית 

ר הרב "מו פי שניתן לראות את הנהגתו שלכ)

 (. א המחייך תמיד"שליט נבנצל

ב ֵ , ב על אחריםחשו   אתן  .תורההק חברים באהבת הדְּ

 אנו מקיימים 'רוך הב – לכם דוגמא מהחבורה שלנו

אמצעות כל יום דף יומי בב הלומדתחבורה קטנה 

מכיר  אינירף חבר שימבני החבורה צ אחד .'זום'

איתנו בחבורה שלומדת הוא ימים  מספרכבר ו אותו

כך ניתן לדוגמא ליצור קשר  !כמה נפלא .דף יומי

או במעגלים אחרים ' בני עקיבא'עם החניכים ב

איתם מסגרות ללימוד תורה באמצעות יחד צור ליו

  . 'זום'
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 גם לאחרים ילמוד רק, לעצמו שלמד התורה הוא הטובה יחזיק שאל
 ".כן



 לבניינהַשלַתורה
 

ַד

 "'ַלה ָמקֹום ֶאְמָצא ַעד"

 בימי דודשהתרחש על הנגף דיברנו הקודמת בשיחה 

ננסה לחשוב  .של מקום המקדש על המקום המיוחדו

מיליארדי  ובוה עולם "יש לקב .כך שובעל 

כל כדור מו, הוא בחר בכדור הארץ מתוכם. כוכבים

הוא וכן , עם ישראל - הארץ הוא בחר בעם אחד

והוא בחר בישיבת , בחר בירושלים ובמקום המקדש

אותי ללמוד בישיבת דווקא והוא בחר לשים , 'לתהכ'

דורות על ציר אני נציג של  !זה הרי מדהים .'תלהכ'

דורות חלמו על זה  !הישראליתו העולמיתסטוריה יהה

 ואיננו כךנו רגילים לכל השנה א !זכיתי לכך ואני

כל על ש ליבי מורהתחושת  כעת. זאתשמים לב ל

 'תלהכ'תנו שזכה ללמוד בישיבת יאחד ואחד מא

חובה  .ביחס לשכינה, ביחס למקדש מה-דברלעשות 

כפת לנו שהשכינה תשרה יותר ישיהיה יותר אעלינו 

  .ם ישראלבעולם ובע

מבקש מכל אחד מבני הישיבה בקשה  לפיכך אני

כל אחד  - קטנה שיש לה השפעה לאומיתאישית 

מידי יום את אחד יגיד  .מה ליטול על עצמויחליט 

 ראח, והתחינה שלאחריהם תמידהקרבן פסוקי 

 ומישהו" ולירושלים עירך" תפלל יותר בכוונהי

בימים  הנאמרלאה  קוןיתהיינו )חצות תיקון  יאמרי

  .שו בלימוד הלכות המקדיתחזקש יהיו כאלה .(הללו

היום . בעניין זה היום דרך תפרוץ 'תלהכ'ישיבת 

מצוי ה ,א"יוסי אנסבכר שליט הרבבשעה ארבע 

, כריתותמסכת על כתב ספר ו דשיםסוגיות קב

יהיה אחת מכאן ואילך יעביר את השיעור הראשון ש

בכך נמשיך ' רת הובעז ,הפסחלחג ם עד יליומי

בעניין שיעור בנתחיל היום  .עוד ועוד 'זמן קיץ'ב

שותפים נשתדל להיות ' ה ובעזרת ייה למקדשהצפ

  .בו

 "ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר"

הוא אוהב  .ה רוצה מאיתנו רק טוב"הקב -לסיכום 

ואף , 18נונו אוהבים את עצמאאשר אותנו יותר מ

 כולנו שהלוא, אוהבים אותנו אשר הורינויותר מ

ִנים" בבחינת ם ב   ֶ אם היינו  .19"יֶכםקֵ ֱאלֹ ' ַלה ַאת 
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 בוחר שהוא ממה יותר טוב לו ובוחר ,ממנו יותר ענינו מתקן
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 ציםקופ ינוהי נואוהב אות' ה כמהמרגישים עד 

צער יש לשכינה כשיהודי  איזה, מאידך .משמחה

  .20מהעולם קלתסהחולה כשנגזר עליו ל

לא הצלחנו ש כנראה .'כתר'הלגלות את עלינו 

במאור כאשר הוא השפיע עלינו לגלות את הכתר 

מתוך הלחץ דווקא  אותולגלות  וכעת עלינו, הפנים

השמה כל אחד מאיתנו  - הקורונה - של הכתר

הי זו .שמחיםו אנו מאמינים ולםא .בסכנת חיים

 .ה יותר"התקרב לקבלהתרומם ול -תנו כעת עבוד

 ערוץ התפילה יש לשים דגש על פתיחתאני חושב ש

פיע על להשעלינו  .מתוך אמונהו מתוך שמחה

לבוא עלינו  .נולהשפיע על המציאות שסביב, אחרים

פגש יאם נזכה נ .לליל הסדר מתוך שמחה ואמונה

ואם , קרבן פסחעת הקרבת ניסן בבד "ייום כולנו ב

כי כולנו כל אחד במקומו לעבוד לא נזכה נמשיך 

 .עבדיו יתברך

של יש לנו להתבונן בדברים שנאמר מתוך ההגדה 

ֹלא ": שלא נאמרם מן השפה ולחוץ, פסח ֲאִני וְׁ

ךְׁ  א  ף ...ַמלְׁ ר  ֹלא ש   ִליחַ  ...ֲאִני וְׁ ֲאִני  - 'ֲאִני ה ...ֲאִני וֹלא ַהש   

ֹלא ַאֵחר המציאות אין  כל ,בעולם' אני'רק  - "הו א וְׁ

על אף  .הוא נמצא בכל מקום .ס זולתופא, וימבלעד

על אף , הקטןמתייחס אלי  כל העולם הגדול הוא

בחר , בחר בנו, הוא בחר בי שלא מצא בי דבר

איזו  .בירושליםו ם ישראלבחר בעו 'תלהכ'בישיבת 

  !זכות

חג ולכל בית ישראל נזכה שיהיה לנו  'רת הבעז

 !שמח

 

 

 

 

 

 על ידי אהד לבובי השיחה נערכה
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 קלני ,מראשי קלני :כביכול ?אומרת הלשון מה שכינה מצטער
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