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  ג"נ חלק ק– "לבניינה של תורה"
  א" הרב ברוך וידר שליטי"רהד מפי "שיחה שנמסרה בביהמ

  )ב(ית שמגדלין בו תורה ותפילה ב

  

מסופר על אברך מתמיד שנהג 
. כל בוקר' להתפלל שחרית בישיבה בפוניבז

בתקופה מסויימת נהג ללמוד עד מאוחר 
שאל אותו . בלילה ונעדר מהתפילה בישיבה

אינו בא ה למ', אבי עזרי'הרב שך בעל 
והשיב לו האברך שאינו , להתפלל בישיבה

כל "אמר לו הרב שך . רוצה למעט מלימודו
חכמתו , שיראת חטאו קודמת לחכמתו

, וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו. מתקימת
ן כדי שיתקיים אם כו" 1,"אין חכמתו מתקימת

 צריך להקדים לו יראת אתה הלימוד שלך
 .מיםותפילה בישיבה היא יראת ש, שמים

 ךפ שיגרום ל" הדבר אעךממילא כדאי ל
אלו דברים . "ד שלךהמעיט מזמן הלימול

  .אבל כך אומר הרב שךמבהילים 

בדורנו כאשר . בונן בדבריםאני רוצה להת
' ראש הישיבה ' הכלליאמרו בעולם התורה

ובודאי כדאי , ל"הכוונה הייתה לרב שך זצ
  .להעמיק בדברים

  

  תפילת רבים

כ "נו כ שאבספר שמירת הלשון
  החפץ חייםדישמק, נדרשים להתחזק בלימודו

הדברים  . לעניין תפילה בציבור2 שלםמאמר
 וכדאי ללמוד אותם מאירים וחשובים

  .כשלעצמם

                                                   
  אבות ג ט 1
  )השנייה(חתימת הספר , חלק שני, שמירת הלשון 2

 מדברת .כידוע הגמרא בברכות דף ח
ואומרת שם הגמרא , תפילההעל מקום 

ת תפילתם של רבים  אה אינו מואס"שהקב
מבאר  3." ִיְמָאסל ַּכִּביר ְוא-ֶהן אֵ "שנאמר 

 בורי הצ כלמבין, לםו שמבין כ4הכוזרי
  בכוונה זכהמהיתפילה של"המתפלל תצא 

כלומר התפילה הזו , "ותחול הברכה על הכל
ציבור כל  ,ור משלבת את כולנושל הציב

פילתו של זה עוזרת לתפילתו ות, המתפללים
תפילתו של הפרט מהמונעים וכך סרים  של זה

  . יותרמקובלתהתפילה ו

דרך ' בותל בפירושו לפרקי א"המהר
 עוסק בעניין התפילה בציבור ומביא 5'חיים

' ואני תפילתי לך ה "את הגמרא שם בברכות
בשעה שהציבור ? אימתי עת רצון" עת רצון
יתברך ' הרצון  של" המהר מבאר."מתפללין

ר שבה כל אחד בתפילת ציבו ,דווקא בציבור
 כי אין וק עניין עמודבר זה", את ענייניומבקש 

 יש להם כח מקטרג לציבור במה שהם ציבור
כפי ,  החטא."כללי ובצד הכלל אין חטא

שייך , ל גם במקומות אחרים"שאומר המהר
 ולכן גם לא, ציבורל לא  אבל,לפרטיםרק 

תפילת זו הסיבה ש .דיםיביחטרוג אלא שייך ק
ל "המהר. א שעת רצוןהיהכנסת הציבור בבית 

 – "דוע לנבוניםגם דבר זה י": מוסיף שם
מר יש בזה דברים עוד יותר עמוקים כלו

  .הידועים לאנשי הסוד
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 לבניינה של תורה
 

  ב

בית  וכמו שאוהב"

יותר מבתי  המקדש

כנסיות ובתי מדרשות 

כך אוהב השערים 

 "המצוינין בהלכה

הדברים האלה מרימים אותנו אל הנושא 
של ערך הכלל שהוא גדול , הגדול של הציבור

 זה גם קשור .מערך הפרטים המרכיבים אותו
קרבנות פירוט בה קוראים את , יית חנוכהלסוג

 ולאחר מכן התורה,  בפרשת נשאהנשיאים
 בכלל אין חטא .מסכמת את כלל הפרטים

 שדברנו כפי,  הבסיס לקדושהוזהו, וקטרוג
הישועה הפרטית של כל אדם . בשבוע שעבר

י עצם החיבור שלו לעץ החיים הזה "היא ע
דרך , 'כלל'ששמו 

כללי של הצינור ה
  .ראלכלל יש

במשנה בברכות 
מובא שיחיד ההולך 
במקום סכנה מתפלל 

 בעת .תפילה קצרה
 בסכנה שהוא

הפרטית שלו הוא 
' הושע ה": מבקש

את עמך את שארית 
 בכל פרשת, ישראל

מבקש על הוא  6."בור יהיו צרכיהם לפניךיהע
 ,ל כמה פעמים" זצה"הרציכך התבטא . הכלל

 צריכה להיות  אלאפרטיעניין הצעקה איננה ש
  .ציבורית

  

   קיום האומה–תורה ותפילה 

 ובשיחה שקדמה אני מנסה בשיחה זו
את חשיבות התפילה ח ולבאר ולהוסיף כ לה

כפי שראינו . עם הציבור ובפרט בישיבה
בשבוע שעבר מבחינה הלכתית עדיפה תפילת 

  יותר מתפילההוא לומדבו יחיד במקום תורה 
נמשיך להתבונן במעלת . מניין במקום אחרב

  .בית מדרשנו

                                                   
 :ברכות כח 6

צא רבן יוחנן בן זכאי אל כאשר י
תן לי יבנה "לו מר א, נוס ערב החורבןיאספסי

   7.מסופר בגמרא בגיטין כ"וחכמיה

  :מובאת בקשה זו בהרחבהרבי נתן דבאבות 

אלך אלא יבנה שממך איני מבקש "
אשנה בה לתלמידי ואקבע בה ו

  8"...תפילה

רבן יוחנן בן זכאי 
, היה גדול הדור

וכשהוא עומד ערב 
הוא מבין החורבן 
 עם ישראלשהצלת 

איננה תלויה 
לויה אלא ת, במקדש

המשך קיום ב
בהמשך , ישיבותה

קיומם של בתי 
מדרשות בהם 
 מתאסף ציבור

העוסק בתורה וקובע 
 עם ישראלהדבר המעמיד את . תפילה

 לימוד לדורותיו היא התורה והתפילה במקום
התורה איננה עוד דבר שאנו צריכים . התורה
היא  ,התורה היא עצם הדבראלא , לעשות

 ,מהות המושג של בתי מדרש וישיבות
המהות המיוחדת היא חלק מאף התפילה ו

 ותל בהקדמה לביאורו לתפיל"הרב זצ. הזאת
 את היחס בין תורה  מבאר9'עולת ראיה'

  . ותפילה ועד כמה הם משולבים זה בזה
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  )ב (בית שמגדלין בו תורה ותפילה

 

  ג  

  שערים המצוינין בהלכה

לים עוד יותר זכיתי לראות דברים גדו
הזכרנו בשבוע . נו יונה בברכותבדברי רבי

תפילה ה  לגבי10שעבר את הגמרא בברכות
 האמוראים  המספרת עלבמקום הלימוד

 ואולי אף(שהעדיפו להתפלל במקום לימודם 
הכנסת  עשר בתי לושהמכל שיותר ) בלא מניין

  את  בהקשר זה דורשת הגמרא.שהיו במקום
 ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹּכל ִמְׁשְּכנֹות 'ה ֹאֵהב"הפסוק 

ינים ישערים המצו' אוהב הש  ודורשת11"ַיֲעֹקב
. הלכה מכל בתי כנסיות ובתי מדרשותב

לפרש שהפסוק ן  שאי12מסביר רבינו יונה
 ה אוהב בתי כנסיות"משמיענו שהקב

ר שבתי הרי ברוש יותר משאר בתים מדרשותו
 מיוחד ומקודש יותר מכל מדרשות הם מקום

 יש לפרש שבא ללמד אותנו על אלא, מקום
כלומר (חשיבות המקומות המצויינים 

ללימוד יותר משאר בתי כנסיות ) הקבועים
 יונה דברים  רבינומבאר שם. ומדרשות

למי שאינו (ים את כל המתבונן בהם דהימהמ
  :..)נראה אותו דברהכל בלאו הכי מתבונן 

ה "ודאי רוצה לומר שאוהב הקב"
ת ובתי שערי ציון מכל בתי כנסיו

 וכמו שאוהב בית המקדש, מדרשות
י מדרשות כך יותר מבתי כנסיות ובת
  ." בהלכהאוהב השערים המצוינין

יותר אהוב מבתי כנסיות  כשם שבית המקדש
שערים ' כך אוהב ה, ש מעטהם מקדש

מקומות שלומדים בהם , כה בהלהמצויינים
  :הלכהזו ' מעיינים בדבר הבבא קמא ושבת ו
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  ה אוהב"ד) ף"בדפי הרי. (ד 12

שם קביעות התורה וההוראות כלומר ש
בתי מבכל יום יותר מבתי כנסיות ו
  ."מדרשות שלומדים בהם לפי שעה

בבתי כנסיות ובתי מדרשות יש שיעור בין 
אבל  ,אחרי שחריתשיעור או , מנחה למעריב

  .בישיבה יש קביעות של תורה

ם " י ע ו ב ק ה ת  ו מ ו ק מ ה ש י  נ פ מ
ם  ו ק מ ב ם  שה ד ק מ ה ת  י  ב

כדאמרינן מיום שחרב בית המקדש 
ארבע ה בעולמו אלא "קבהאין לו ל

 וכמו שהמקדש ,אמות של הלכה בלבד
תי במחביב יותר מבתי כנסיות ו

 כך מקום קביעות התורה, מדרשות
תי  בחביב משאר )נו ישיבהיהי(

כנסיות ובתי מדרשות שאינם 
  ."קבועים

 מחדשים כאן שבדור ל"חזמפחיד לומר אך 
תשלנו  ו כ ה ת  ב י ש ילי ב א  י ה ת  

ש ד ק מ אין זה והוא הדין לכל ישיבה ו, ה
צריך  . מרכז או הר המור, מירומשנה אם ז

לשאול את עצמנו האם אנו באמת שומעים 
ומתייחסים וחיים את הדברים הגדולים האלו 

  .בית המקדשכ לתורה ועיםמקומות הקבל

 הכמוציבור במקום הקבוע ללימוד בתפילה 
כך היה אומר הרב דסלר , ת המקדשעבודת ביכ

בלימוד .  אלהיונהפ דברי רבינו "ל ע"זצ
 .ילה שלנו אנו עובדים במקדשפהתורה והת

מעלת בית המדרש  ועם מעלת הציבור
 אנועכשיו .  זו תפילה אחרת לחלוטיןהישיבהו

ל בדבריו " זצהרב שךלמה כיוון קצת מבינים 
  .אותו אברךל

  

  

  



 לבניינה של תורה
 

  ד

  ועננו בורא עולם

וונתי בדברי למעלת התפילה בראשונה התכ
 אבל יש נושא ,בציבור בכללתפילה  ובישיבה

 ודווקא מתוך ,נוסף הדורש את התיחסותנו
במקום בו , שיבההכרת המעלה של התפילה בי

  .אנו לומדים תורה

, ג כסלו"ם בכי והשמירץ ישראל צמאה למיםא
יפים , של קיץכחולים שמים , ערב חנוכה

  .ומאירים

ח כסלו כבר " אומרת שמר13המשנה בתענית
בזמן . דיםייח רק ללא, קובעים תעניות ציבור

ח "מרבמצב כזה היו מתחילים , שהיה בית דין
בסידרה הראשונה , כל שני וחמישילצום כסלו 

שבע תעניות יה יבסדרה השנו,  תעניותשש
  היום. כדוגמת יום הכיפוריםמערב עד ערב

.  בסידרה השנייה כבר להימצאהיינו צריכים
לב  כל אבל , אין לנו בית דין שיגזור תעניות

 שיש כאן דבר שאי מרגיש רואה ושחושב
שמא יחשוב החושב .  להתעלם ממנואפשר

שכיום אין זה נורא שיש עצירת גשמים כיוון 
 אבל , מי יםה השתכללנו ואנו מתפילים"שב
 סגירת  והוא,שיש כאן משהו חמור יותר מהנד

עצירת הגשמים היא ביטוי של  .יםישמהשערי 
דים גשמים השמיים  כאשר יור–מצב השמיים 

 ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ְוָעַצר" אומרים אנו. פתוחים
ה "משמעות הפסוק היא שהקב, 14"ִיְהֶיה ָמָטר

עוצר את השמים ואחת התוצאות שאנו 
ש אך , רמרגישים היא שלא יהיה מט ר ו ש
ת ר י ג ס א  ו ה ם  י ר ב ד םה י י מ ש ה   ,

 לומדי יבור שלנו כצא. והדברים מפחידים
 הקדוש  ותלמידי חכמים כאן במקוםתורה

בו שבמקום , ית המקדש ממשבלכ "הקרוב כ
עבודתנו היא כעבודת המקדש כפי שלמדנו 

 כדרכי .צריכים להתעורר לעניין הזה, היום
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ואנו נתחיל , יעצתי בעניין עם גדולי הדוריהת
עננו בורא עולם במדת ו"ה להוסיף "בע

הרחמים בוחר בעמו ישראל להודיע גדלו 
  ."הדרת כבודוו

י "ע תפילה עמו בש'עננוו'נתחיל להוסיף 
מי שנוהג לבקש כן ו,  פעם אחת ביוםץ"הש

.  וכדאי לבקש, הבשומע תפילמליבו בקשות 
 הספרדים יש שם בקשות נפלאות שאף

על כל , אינם אומרים' ברך עלינו'המאריכים ב
 האיום האיראני ועוד נושאים, מה שנוגע לנו

מי יודע מה עוד ו, המצריכים בקשה ותפילה
חושבים שאפשר לעשות עלינו אלה החורשים 

כל נמצא ה.  יודעים לאן זה הולךנוינא, שלום
 מכל עם ישראל להציל את :שם בבקשה הזאת
 פתיחת שערי שמים על ,מה שרוגש עלינו

הצרות  ועל כל שאר העניינים והגשמים
נראה .  בכלל ובפרטעם ישראלפות את יהמק
 הישזושלפי מה שהסברנו נוכל להבין לי 

, 'עננו בורא עולםו'ת של תפילת המשמעו
שאף שבעיקרה היא על עצירת הגשם בכל זאת 

 ווןכי,  הדבריםאנו מבקשים בה על שאר
' הגשם הוא ביטוי לכל הדברים בהם הש

  .עם ישראלמשפיע רצון ל

ל ַּכִּביר ְוא - אֵ "ויש לנו כח של ,  ציבוראנו
תפילת לומדי ,  בבית המדרש כאן15"ִיְמָאס

במקום הגדול והקדוש ,  תורהשלתורה במקום 
 .יקבל תפילתנו ברצון' וה, הזה

  

 

                                                   
 איוב לו ה 15


