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  ח"מ חלק ק– "לבניינה של תורה"
   הרב ברוך וידרי"רהד מפי "שיחה שנמסרה בביהמ
  ל"רב צוקרמן זצהלדמותו של 

  

  בא בימים

יתו של הרב וושתתפנו השבוע בלה
ליווינו . ל"הרב אברהם צוקרמן זצ, הגדול

בן , אותו לבית עולמו זקן ושבע ימים
  .ושבועשנים תשעים ושמונה 

השפת אמת מבאר את משמעות 
 ָזֵקן ָּבא"י  הנאמר באברהם אבינו הביטו
  1:"ַּבָּיִמים

 הגיד 2אדוני אבי זקני מורי ורבי"
 ָּבא" פירוש בשם הזוהר הקדוש

שהביא עמו כל ההארות , "ַּבָּיִמים
שהיו לו בכל יום דבר מיוחד 

ביא עמו כל וכשמת ה, שנברא עליו
  3".זוהר הקדושהימים וכן כתב ב

 שכל יום בחייו של ת הדברים היאכוונ
  כל יום.אברהם אבינו היה בעל משמעות

דה אחת יכל רגע ורגע היה חלק מיחו ויום
ג אחד גדול של חיים שלמים ֶר ואֶ , גדולה

השפת  יותר מזה מחדש .'של עבודת ה
,  הזקיןכאשרשגם אמת בהמשך ומסביר 

 כל ההארות אצלו ועם כל זה הי
 נשאר בו כח הצעירות והכל ,ותבהתחדש

  . היה מתחדש אצלו

לא הכרתי לעומק את הרב צוקרמן 
 ולמרות שדברתי איתו כמה פעמים וראיתי
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ם מייסד חסידות "הכוונה היא לבעל חידושי הרי 2

 גור
 ז"ה אא"א ד"שפת אמת חיי שרה תרל 3

אני מתרשם שזה בדיוק מה  ךא ,בישיבות
ילה וכל שכל מ, ח"יהודי ת: שהוא היה

אחרי שכתבתי את זה . תנועה שלו מחושבת
  :וקר דברים שאמר נכדוראיתי הב

אדם שאין ,  תורהסבא היה איש"
 וכל זמן פנוי מבוזבזתאצלו דקה 

לימוד . ש ללימוד תורהמוקד
התורה , וגן של חייוהתורה היה הע

  ".הייתה מוקד חייו

  

  אידיאליסט

רציתי לדבר על נקודה נוספת 
 שהתעוררתי רלוונטית אלינו מאד מאד

  . יהואליה בהלו

ל בני עקיבא לשאת את "זככאשר סיים מ
ע לשיר את המנון תחילו לפתה, דבריו

ברגעים  4."יד אחים לכם שלוחה ":התנועה
, דבר מדהים שריגש אותי מאדאלו ראיתי 

דבר שיש לו משמעות להיום ולחיי בני 
 .הישיבה בעוד עשרים ושלושים שנה

תרומם ה,  ההמנוןכשהתחילו לשיר את
עוד , ראש ישיבה אחד ועוד ראש ישיבה

ד איש ציבור בעל השפעה  אחד ועומ"ר
ואז הבנתי דבר גדול , מה בעם ישראלעצו

היה . באי כולנו בוגרי תנועת בני עק:מאד
  .ניכר שכולם קמו מתוך הרגל ילדותם
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 לבניינה של תורה
 

  ב

הכוונה צריכה "

להיות כלפי 

 "...כלל ישראל

 שבו אנשים לוחמים על 5 וביוםןבעיד
, לפעמים בדרכים לא יפות, עמדותיהם

, ח ישר דרך"שמענו וראינו לנגד עינינו ת
של מקים הראש והבעצם , ראש ישיבה

וביניהם גם (רה רבים ישיבות ומוסדות תו
ה הקמתישיבת הכותל שהיה מהדוחפים ל

ח " והנה הת,)וה אותה כל השניםוולי
 של הגדול הזה היה חבר בהנהלה הארצית

 היהבעיני  !כמעט עד סוף ימיו, בני עקיבא
  .פלאלדבר ה

באותו מעמד אמר הרב חיים 
  :א"דרוקמן שליט

לפני הקמת "
, הישיבות התיכוניות

 ,ד"והרמת קרן החמ
היינו הולכים ללא 

בכובעי , יפותכ
ישנו י התב.קסקט

פה ולומר ילחבוש כ
אנחנו בני הציונות "בראש חוצות 

 קשה להסביר לבני דורינו ".הדתית
נו שלא כך היה מאז יודור תלמיד

, היו מי שפרצו את הדרך. ומעולם
ר בכפר בעי, הקימו עולה של תורה

ה "א בישיבת כפר הר–ובכל מקום 
יה והרב צוקרמן  הרב נרשותאבר

מבחינה זאת כולנו . חוללו זאת
  ."תלמידיהם

היה האלה ביתם של המחוללים הגדולים 
אנשים מיוחדים הם היו , פשוט וצנוע

שו לנסוע באוטובוס וגדולים שהתעק
כך נסעו להקים ישיבות מרחקים עצומים ו

בין לבין היה הרב צוקרמן . ומוסדות תורה
כאן הרב מנצל כל רגע ללימוד כפי שהזכיר 
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 המקומיות

פעם ברגע קטן א שראה אותו "הדרי שליט
  .ת נגעיםלומד משניו

, ס"יהודי של ש היהעליו שסיפר  הרב הדרי
בן , ח כזה"יהודי תו, של נשים ונזיקין

ישב עסק בסוגיות של נוער ו, תשעים
ארבעה . בהנהלה הארצית של בני עקיבא

ירתו הוא דיבר עם טחודשים לפני פ
של בני עקיבא משתתפי סמינריון הדרכה 

ם לפני יחודשי, על חיים של שליחות
ירתו בפתיחת שנת הלימודים הוא דיבר טפ

יהודי בן למעלה ', טבפני ילדים בכתה 
 הבנתי שיש כאן אהבת !וחמש מתשעים

ם ישראל והרגשת אחריות לתורה בע
לקדושה ולטהרה ישראל ו

  . במחנה ישראל

, זוכרק תחושה זו לא היתה 
ואלא גם  ש ע ל ת  ו נ ו כ  תנ

 לזה .בשביל הדבר הזה
או , קוראים אדם אידאיליסט

הדברים .  מסירות נפש– בלשון אחרת
 6, כאן לפני שבוענאמר למה שמתחברים

,  אחר שהסתלק מעימנוח אידיאליסט"תעל 
 שבאהבתו את ,ל" זצ יוסףהרב עובדיה

בחיזוק התורה העם ומתוך הרגשת הצורך 
 לנסוע למרחקים  היה גם הוא מוכןבעם

כדי להשפיע על משפחה אחת ם עצומי
  .לשלוח את הילד לחינוך תורני

  

  עם הפנים לכלל ישראל

כאשר החלטתי לדבר על הרב 
ריכז בו ש 'שיח רב'צוקרמן עיינתי בספר 

ירורי סוגיות חינוכיות באחד התלמידים 
יש  בספר זה. ל"מהרב צוקרמן זצששמע 

ש ממליץ לבני הישיבה אני ממועושר עצום 
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  ל''לדמותו של הרב צוקרמן זצ

 

  ג  

ש כאן משנה תורנית ציונית י, ללמוד אותו
סדורה בכל הנושאים המעסיקים אדם 

החל מנושא : האמור להיות תורני וציוני
, סירוב פקודה בצבא, תנועת נוער מעורבת

של ות לשאועד  חיי בית ,פוליןנסיעה ל
התמודדות עם היצר וטהרת הברית והכל 

,  וזקןח" תבלשון תורנית חדה וברורה של
, התורנית והציוניתעקבי בשיטתו , ישר דרך

ל לשבת בישיבות של ההנהלה מסוגש
  . קשה לתפוס את זה.הארצית

שאב מתורתו של את המבט המיוחד שלו 
 .ל" נאמן ביתו של מרן הרב זצפ"הרב חרל

ל "מסופר כאן איך הרגיש הרב צוקרמן זצ
 הראשונה ששמע מהרב אחרי השיחה

קראתי גם את הספר על הרב (. פ"חרל
אבל לא ,  התפעלותואני אחוז, פ"חרל

ביר שיחה בפני ע הפ"חרלידעתי שהרב 
  .)חניכי בני עקיבא

  :כך כתב הרב צוקרמן אחרי השיחה ההיא

יית הדברים ניתוחם דרך רא"
 ברורה ונעימה והצגתם בשפה כה ׁ

ממש , היו עבורי חוויה משמעותית
 פ"חרלונפשי נקשרה ברב , מהפך

  ."ובתורתו

כל היה מצוי ב היה יהודי שפ"חרלהרב 
 חההוא נתן שיועם זה , כל הנסתרבהנגלה ו

  .לבני עקיבא

  

  .הדברים האלה נוגעים גם אלינו

 על בין הנושאים בספר נשאל הרב
ובין היתר על היחס , תנועת בני עקיבא

אני זוכר שבשיעור . לתנועת נוער מעורבת
הרב מותר "ה "חבר שלי שאל את הרצי' א

ם  כולנו היינו מדריכי?,"ללכת לבני עקיבא
  . והשאלות האלו הטרידו אותנובאיבבני עק

 יהודי שבשניות האחרונות ,הרב צוקרמן
סיום מסכת פסחים עסק בשהיה בהכרה 

איזו גדלות נפש זו הלואי ונזכה כולנו (
בגיל תשעים ושמונה להיות דבוקים כך 

 צדקותו ,ממרום גילו ותורתו, !)ה"בקב
 משיב על ויראת השמים המופלגת שלו

  : הזוהיחס לתנועה

בני עקיבא היא תנועת נוער "
 .דגלה את בניין האומהשחרטה על 

ל היה חוזר ואומר שכמו "הרב זצ
 ידים רגלים : איבריםשלגוף יש

כך יש רבבות ,  והם גוף אחד,וראש
 עם .אומה –אנשים שהם גוף אחד 

 כך כתוב .בני ישראל כגוף אחד
מי כעמך  ":ה"בתפילין של הקב

ירושו של  פ," אחד בארץישראל גוי
 רואה אותנו כגוף ה"שהקבדבר 
  ."אחד

  : לדבריםנשים לב היטב

החינוך בבני עקיבא מכוון ליצירת "
שלא כל , ציבוריות דתית כללית

, אחד ידאג ויחשוב רק על עצמו
אלא צריכה ,  ימלא את חייו'אני'וה

להיות לו שאיפה לקשר עם 
  .הציבור

 פ"יש רעיון עמוק של מרן הרב חרל
מאמר את  המסביר 7'במי מרום ב

 8,"אל תפרוש מן הציבור"ל "חז
בכך שאדם צריך להיות מסור כל 

דבריו מבוססים על  .ולו לציבורכ
" גמירי צבור לא טעי"ל "ביטוי חז

נפש המנותקת מן , יבור לא טועהצ
אך אם היא , הציבור עלולה לחטוא

  ."מחוברת לציבור היא לא חוטאת
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 לבניינה של תורה
 

  ד

איננו לומדים תורה רק 

 ,כדי שנהיה יותר טובים

לא אנו לומדים תורה א

 ורוצים של כלל ישראל

 .להשפיע בכלל ישראל

לציבור דתי בריא היא ' ציבור'כוונתו ב
  .וטוב

הכוונה צריכה להיות כלפי כלל "
אני לא רוצה לפצל את . ישראל

האומה הישראלית אבל כדי 
להשפיע על הכלל כולו צריך ליצור 

  ."את המסגרת הזאת

יש פה התמודדות 
  האםהשאלהעם 

 זה תנועה מעורבת
לכתחילה או 

מכל , בדיעבד
זו המציאות מקום 

 וזה עם ישראלב
מה שנצרך 

, תמציאות הקיימל
ון שהדבר הזה ווכי

 חובה גדולה לפעול בתוך קיים הוא ראה
ואין סיפורים רבים יש על כך , הדבר הזה

  .כאן המקום לספרם

  

  שם כל ישראלב

הוא מה שנוגע מה שיותר חשוב 
ים יכשאני שואל בחורי חמד רצינ. אלינו

מה המטרה , שיושבים ולומדים בישיבה
מר שאני שומע לו אני חייב ,בישיבה הםשל

,  יש פה אנשים נהדרים.ה"דברים נפלאים ב
 ואל, אבל תמיד צריך להתרומם עוד ועוד

עד הנשימה האחרונה , החיים של יהודי
עיקר . 'הוא צריך להתקדם בעבודת ה

 יצירת שמעתי היונפלאים שהדברים ה
, הקף תורני רוחני, קומה תורנית רוחנית
 וכל ,ית בית של תורההנהגות של תורה ובני

ם משהו שלא שומעיאבל חסר לי . זה נהדר
 אף(ת  במודעּו כל כךנמצאמספיק ואינו 

 שהכוונה של ,..)באתר הישיבה זה נשמעש
 אנחנו .עם ישראלהלימוד שלנו היא כלפי 

,  וזה נפלאבאים לישיבה ולומדים תורה
, אבל זו צריכה להיות תורה של כלל ישראל

 תורה של ללמוד על מנת לעשות וללמוד
. עם ישראללהעמיד תורה ב, על מנת ללמד

 ו ועוסק בסוגיהגם כאשר אדם יושב עכשי
צריך , מאקבבבא 

באיזה שהוא מקום 
ח להבין שאני ובמ

לא לומד רק כדי 
 שאני אהיה יותר
טוב והילדים שלי 

ו יותר יהי
אלא אני , מחונכים

בשביל לומד תורה 
עם  .עם ישראל

 נושם את ישראל
עם ,  הכותלהתורה שלי כאן בישיבת

ם אם ברגע זה אני ג חי מהתורה שלי ישראל
עם אף אחד אלא רק עם לא מדבר 

 זה צריך להיות באוויר .החברותא שלי
ו א :נשמהנפש ובב, שלנו נ נ ם י י ד מ ו ל
ר ו ק  הת ר ר ת ו י ה  י ה נ ש י  ד כ

ם י ב ו ו ,ט נ א א  ל ה א ר ו ת ם  י ד מ ו ל  
ל א ר ש י ל  ל כ ל  ע ש י פ ש ה ל ם  י צ ו ר ו  

ל א ר ש י ל  ל כ  אנחנו צריכים לעמול .ב
אבל צריך שיהיה ,  בתוך הישיבהבתורה

  .עם ישראלאכפת לנו מהתורה והקדושה ב

  נדמה לי,אני אומר את הדברים בכאב
ה "והקב, שאנחנו צריכים חיזוק בדבר הזה

בות ישבוע שעבר סבנתן לנו השבוע ו
  . שיעוררו אותנו לשים ליבנו לדברים האלו

  

  

  



  ל''לדמותו של הרב צוקרמן זצ

 

  ה  

  'חיים ציונות'

, שבת פרשת תולדות, ת הבאהבשב
 ראשי .רגון של תנועת בני עקיבאשבת הא

בני , בני עקיבא היום הם אנשים של צורה
 התנועה התקדמה המון מאז ,ח"תורה ות

תלמיד ,  היום למשל.שאני הייתי מדריך בה
, בוגר הכולל הוא ראש מחוז ירושליםחכם 

 זהו שינוי .כשבעים סניפיםאחריותו תחת ו
 הנושא שנבחר לחודש הארגון .מבורך

, כים עשרות אלפי ילדים ונוערואליו מתחנ
ו זה, 'חיים ציונות'במדינת ישראל הוא 

  .נושא חינוכי מובהק

ים ביום העצמאות הזמננו לכאן ישנתכלפני 
ד "יהודי בן תורה שהיה אז מגאת דוד זיני 

ת מורשה ובוגר ישיבת שבי "תבוגר , אגוז
 ל והוא קרא"בצה הוא סגן אלוף .חברון
ים שלכם דלתשלחו את הי: "לציבורכאן 

ישיבה שיחת בבר ידהוא , "!לתלמודי תורה
 אין זה מקרה . תורהמוטיבציה של לימוד

 .ט גולני"ה למחימונא יתכן שהו שהשבוע
זה יהודי שרואים על הפנים שלו שהוא 

בן , ש"הוא נראה בייני, יהודי של תורה
פה גדולה ופנים מלאות יראת יכ, ישיבה
ח את לשלו לבני הישיבה קורא  והוא,שמים

  .לתלמודי תורהילדיהם 

שיש לו שמונה ילדים לחיות מה דוחף אדם 
  ?חיים שאין בהם לא יום ולא לילה

 מביאים אדם אידיאליםרק ללא ספק 
 זו . לא בשביל המשכורת,להחלטה כזאת

וכל זה , עם ישראלמסירות נפש על ציונות ו
, תורה עם פנים לכלל ישראל, נובע מתורה

כמו שקראנו , מחוברת לציבורתורה ש
כל זה שייך .  של הרב צוקרמן קודםובדברי

  .'חיים ציונות'למושג של 

  

  להפיץ את האור

, קבענו בלוח הזמנים של הישיבה
 שיבהי שבת מחוץ ליהתהשבת הארגון ש

דת הענווה יכדי שבני הישיבה יצאו ממ
אני מכיר כל אחד ואחד מבני ה "ב .הפסולה
לא  מוכל אחד כאן הוא אדם גדול, הישיבה

יש . ו הישיבה שלנו ז,בתורה ומלא ביראה
 כוחות גדולים הישיבהלכל אחד מ

ואני משוכנע שאם מתגברים על , ועצומים
ועל מחשבות הענווה שאינה , הבושה

כ "אפשר ללכת להשפיע כ, במקום הנכון
לפעול . דמנות הזוהרבה תורה ויראה בהז

  הזדמנותהי זו אךקשה יותרבאופן קבוע 
, נוערהע קדושה על בני  להשפיחד שנתית

לומר להם שציונות זה לעבוד עם בני אדם 
ללמד , ירטואליים ולא עם אנשים וממשיים

ציונות מהי ציונות ומהי תורה ולומר להם ש
ים מכיראנו כמו ש, בונים רק מתוך תורה

אין ציונות ש בפוליטיקה הישראלית
ורה ת .אמיתית אם היא לא באה מתוך תורה

עם ה של אהבת ה תור"של אהבת הקב
 זו התורה . ותורה של אהבת הארץישראל

זו התורה שבה אנו , של בית המדרש שלנו
זו , ובה אנו פועלים, מתחנכים ומחנכים

ישיבה ההתורה שכל אחד צריך לקחת מ
 כמו עם ישראלב איתה בביתו שלו וולפעול

ל והרב צוקרמן "הרב עובדיה זצשפעלו 
 קיםמסתלגדולי דור שנפטרים אינם . ל"זצ

אנחנו ,  מהםלמוד אנחנו צריכים ל,לשוא
לא יכולים להמשיך הלאה בלי לקחת מהם 

  . ולהגשימם בחיים שלנונקודות של חיים

אל . צאו לומר לבני הנוער את הדבר הזה
תחשבו רק על הנעימות של שולחן השבת 

 אלא תחשבו ,על החברים אבא ואמא ושל
ועל , ל ועל מסירותו"הרב עובדיה זצעל 

 שלא יהודי בן תשעים, ל"וקרמן זצהרב צ
יוצא מבית מדרשו ו  מחייומבזבז רגע



 לבניינה של תורה
 

  ו

 ומתורתו ונוסע באוטובוס להנהלה הארצית
עם קדושה וטהרה ב, כדי להשפיע תורה

כנראה שיש הרבה מה ללמוד . ישראל
ובודאי יש הרבה דברים , ח הזה"מהת

חנו ננסה ללמוד נא, שיצאו אחר מיתתו
 אנו  התורה שאנחנו לומדיםשמכוח

קודם כל , עם ישראלמשפיעים הרבה ב
להבין שגם כשאנחנו לומדים תורה 

זו תורה של כלל , בסוגיותבישיבה ועמלים 
הוא שנלמד ממנו הדבר השני . ישראל

ה להפיץ תורה אז חוב, שכשצריך ואפשר
 זה מה שנדרש .להאיר את בית ישראל

בשיר כנאמר ,  היוםעם ישראלבמצב של 
   :)ל"רב נריה זצי ה"שחובר ע(התנועה 

נפיץ את האור הגדול את אור הבה "
  ."התורה

כל את האור הגדול של התורה נגדל קודם 
ה לכל "ומתוכו נפיץ אותו בע, נושבתוכ

  .בית ישראל

 


