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 "לבניינה של תורה"
 חלק ש -א "הרב ברוך וידר שליט י"ר רה"ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

ה" ּנָּ ע   ּוִמּמֶּ ש ֵׁ  "ִיּוָּ
 "נתיב האבות"הריסת הבתים ב ביוםיחה ש

 

יָבה" ךְ  ְוָאש ִׁ ְֹׁפַטיִׁ ָֹׁנה ש  אש  ָברִׁ  "כ ְ

יום כיפור , תמוז חודש-ראשערב הוא היום 

ביום זה  ,כןא .יום של חשבון נפש פרטי, קטן

בשעות אלו  .חשבון נפש לאומיב גם ישנו צורך

  ".נתיב האבות"בם יועוול אנעשה ממש 

 -ץארזכינו ו, שב לארצו עם ישראלזכינו ו

  ןה – ומיםהולכת ונבנית בכל התח ישראל

ארץ . התחומים הן בשארו תחום התורניב

אין  .מצויה בעיצומה של תנופת פיתוח ישראל

 מדינת ישראלכפי שארץ בעולם שנבנית 

כבישים  -ללא הרף בארץ בונים . יתננב

ך האור ובת ,מנםא .עריםיישובים ו, מנהרותו

 דוגמתכ ,הגדול הזה ישנם גם כתמים שחורים

 .ישראל-רץבתים יפים בא הריסת חמישה עשר

תורה  יודע מעטכל מי שלמד בישיבה או ל

אם לפי תקנה זו  ."ישר  נת מ  תק" נהשיש ידוע

הורסים  אין ביתואדם גזל קורה ובנה בה את 

ת לשלם את לו אפשרואלא נותנים , את הבית

 אף אם  .1על עומדו הבית יישארו דמי הקורה

 חורגים במספרהמדוברים אכן נניח שהבתים 

אדמות  ומצויים עלמדינה האדמות מסנטימטרים 

שהנחה זו כשלעצמה אינה ודאית  - של גויים

ור את תלפ דאי שניתןוהרי שו  -כל כך 

 מהמקרים בחלקהרי  .הבעיה בדרך משפטית

האם יש ! מדובר על חריגה בת מטר אחד בלבד

 וביתאם היה מתברר ש? לשם הרסרק להרוס 

ה פרטית של על אדמ בנוישל ראש הממשלה 

משפטי  תרוןלא היו מוצאים פהאם , אחר

                                                      
 ועל ...:גודגדא בן יוחנן רבי העיד: "עמוד א, דף נה, גיטין 1

 תקנת מפני, דמיו את שיטול - בבירה שבנאו הגזול המריש
 עמוד א, דף לא, עיין עוד סוכה". השבים

במקרה כזה לא היו מעגנים את  האם? לדבר

 .מסתבר שכן? בחוק" נת מרישתק"

 "גדול קידוש השם"

את האופן ל "זצ ב צבי יהודהלימדנו הר ,אמנם

על , 2ם"כתוב ברמב. על דברים בו יש להתבונן

שהאדם נידון לפי רוב , 3גמרא בקידושיןפי ה

 היו אם ,המדינה וכן": ם"מוסיף שם הרמב. מעשיו

 זו הרי - עונותיהן על מרובות יושביה כל זכיות

מדינה של קידוש היא  מדינת ישראל ."צדקת

של שחורות בה גם נקודות  נןיש ולםא, השם

כאשר . מערכת המשפט :כגון, חילול השם

 גםנקודות חיוביות ו גםיש מדובר במצב בו 

והנקודות החיוביות רבות על , נקודות שליליות

לאור הירושלמי  יויש להתבונן על, השליליות

גדול " :4לצטט ב צבי יהודההראותו היה מרבה 

 ראורה לא ברוכל ."קידוש השם מחילול השםהוא 

כפי שברור , הרי זה ברור. בהגדרה זוצורך ה

יש להבין את דברי אלא  .ארבעששמונה גדול מ

קידוש  הן בו ישמצב  נוכאשר יש: ל כך"חז

קידוש ש הרי, חילול השם באותו ענייןהן השם ו

  .5השם גובר על חילול השם
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ללמדנו כי קידוש השם גדול יותר מחילול  ל"של מאמר חז
כשבאותו עניין יש , אלא ביאורו שכשהם נמצאים יחד, השם

שב ואל 'אין אומרים ספיקא ו, צד קידוש השם וצד חילול השם
המכריע , אלא שצד קידוש השם הוא הגדול', תעשה

 ". והמחייב



 לבניינה של תורה
 

 ב

ישנה  .יותר בענייןעמוק ס למבט כיום ניכנ

הרב צבי ו, אימרה זו ות נוספת לפרש אתאפשר

גדול קידוש  :מפרש גם באופן זההיה יהודה 

פירוש  וזה .6השם שיוצא מתוך חילול השם

  .רוךע-לאיןעמוק 

 נגרם ,שאנו עוסקים בו ,חילול השם הזהמ

 םאלפי ,"נתיב האבות"הגיעו לאדם -שאלפי בני

איננו  .הארץ-מתחנכים לאהבתה עם ישראלמ

אבל לעניות דעתי , יודעים מחשבות של מעלה

רובץ על ה, תיקון של חטא המרגלים יש בזה

לא  דייןוע ,כל הדורות עם ישראל במשך

 ם ישראלעאשר כ .לגמרי ממנולהתנקות נו סיימ

 -ומראה אהבה ומסירות ישראל-ארץנאבק על 

ע כם של יהושהולך בדרהוא , למענהפש נ

בכייה של "ומתקן את דרכיו בימי , וכלב

אותם  על ידיתיקון לאומי  בכךיש  .7"חינם

את כל היהודים המזכים בכך אנשים פרטיים 

  .בכל העולםש

ךָ  ָעֵרי" ר ָהיו   ָקְדש ְ ָ ְדב   "מִׁ

התקשר אלי אחד מבני בשעה מאוחרת  אמש

נתיב 'בכעת אני נמצא " :הישיבה ושואל אותי

שמחתי  ."?בזמן ההרס עעלי לקרוהאם  .'האבות

נפלא שבחור בישיבה , ראשוןה :בשלשה מימדים

 ישאכן והוא שואל אם  ,שצריך לקרוע מרגיש

הרי שיש  הדין אינו כךאם  שהרי, נהוג כךל

והוא  ,שניהמד יהמ '?בל תשחית'משום זה ב

נמצא  והואמהדבר כפת לו אש ,עוד יותר נפלא

לראות יהודים בוכים על והוא נסע לכאוב  .שם

 עלינו .יהודים ל ידיע םביתשהם מגורשים מ

. לסדר היוםעל כך לא לעבור , לכאוב, לבכות

 שתלמיד זה הוא, ביותר נפלאוההדבר השלישי 

את הלכה מורה לנו הש, רב יש לשאוליודע ש

  .גם במצבים מורכבים ההתנהגות
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שגרמו לנו ... בתיקון הקלקול של חטא המרגלים: ""(הארץ
אנו  דאם... שעלינו לפרוע אותו עד היום, חוב רע כל כך
מוכרחים אנו להשלים עתה מה שהם חסרו , רוצים לתקן זאת

היינו לעשות פעלים לעורר אהבה וחמדה בלבות עם בני , אז
, להיותם חושקים וחומדים לארץ חמדה של אבותינו... ישראל

 ..." ואש תקוד בקרבם לבוא ולירש את הארץ הקדושה

-ארץ .ישראל-ארץשל  האכפת לנו מצער

 .יש לה נשמה, ישראל אינה כאדמה אחרת

שארץ  ,"אורות" תחילתל ב"אומר הרב זצ

. ם ישראלע  ם קשורה בקשר של חיים ע   ישראל

ה ֹנֵתן"בבחינת , לארץ זו יש נשמה מָׁ ם ְנש ָׁ עָׁ  לָׁ

ֶליהָׁ  להקיא את אף הארץ הזו יודעת לכן . 8"עָׁ

באוסטרליה  .יאותמתנהג כ כשאינו עם ישראל

גם לא , יר אין דבר כזה'באלג, אין דבר כזה

יש . כואבת ובוכה ארץ ישראל, היום .בסינגפור

 . חשבון נפש לאומי לערוך בשל כך

 . הודיםכאבם של יצריך להיות אכפת לנו מ

ילד קטן כשהרסו לו את הציור כיצד מרגיש 

רסים להם ים שהוכיצד מרגישים מבוגרו? ציירש

  ?עמל כפיהםשבנו ב, םביתאת 

ייבנו מאות בתים במקום חמישה עוד בודאי 

חילול השם  על ידיברור ש, עשר הבתים הללו

ֲהֹפךְ ": הנורא הזה יקויים בנו ךָׁ  יךָׁ קֶ ֱאלֹ ' ה ַוי ַ  ֶאת ל ְ

ה לָׁ לָׁ ה ַהק ְ כָׁ י ִלְברָׁ  אך זו אינה, "יךָׁ קֶ ֱאלֹ ' ה ֲאֵהְבךָׁ  כ ִ

על דבר זה , לכאוב עלינוזה ביום  .הנקודה

 .כפת לנולהיות א

כוחות חיים  נםיש עם ישראלל .אגיםמודנו ינא

. שבכוחם להתגבר על כל המכשולים חזקים

בה הגדול היא מציאות שיש מדינת ישראל ברו  

מציאות היא  ם קיומהבעצ .רב בה קידוש השם

יש להכיר ש יש ,יחד עם זאת. של קידוש השם

ה עוול בזיש  .חילול השםשל  צד מתרחשב

של ממשלת ישראל ו המשפטנורא של מערכת 

להתגבר על  פתרון מתוחכםת ומוצא אינןש

אין זה  ,נו להם בית חדשבגם אם י .העוול הזה

עדיין לא " גוש קטיף"פגעי נהלוא  .תרוןפ

  .נו מכירים מקרובכפי שא, התאוששו

 !שער   וזה :ומרני רגיל לימילה שאאשתמש ב

צריך . שעגם ר   וזהאלא  ,עוולזהו אינו רק 

 . לסדר היום כךשלא נעבור על 

ד" ְבֵנית ֶאְבֵנךְ  עוֹׁ  "ְונִׁ

ארץ צריך ליישב את  ?למעשה הנדרש מה

ולכל , נמצא פה עכשיוהכל אני קורא ל !ישראל
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ה" ּנָּ ע   ּוִמּמֶּ ש ֵׁ  "ִיּוָּ

 

 ג 

אתם יגיע יום ו :שאינו נמצא וישמע מחבריו

 .םכעמדו על דעתהיושבים פה תתבגרו ות

ישובים של הקימו  ,ארץ ישראלקימו ישובים בה

צריך ליישב את הארץ ! ל טהרת הקודשתורה ע

  .אין לנו ארץ אחרת, נוצארו ז !הזו

הרי  .לא חסרים מקומות בהם נדרש הדבר

הגליל כולו מלא ש וראינו, "ים אל ים"נו מטייל

וראיתי , הייתי בנגבבשבוע שעבר  .ערביםב

להסתובב  בלתי אפשרי ,בדואיםבהנגב מלא ש

נרחב  ן יש מקוםושומרבביהודה וגם . שם

, יש הרבה מקום להקים. לבנייה ולהתיישבות

  .ארץ ישראלבנות וליישב את ל  

י" ן מִׁ ֵ ת  ר יִׁ ֵמא ָטהוֹׁ ָ ט   "מִׁ

 ,מבט האמוניעל כך גם מהלהתבונן  ברצוני

להבין דבר  יש .יותר חשובהאף  שייתכן והוא

 יש בכךפשית ומצד הבחירה הח, אכן .מהותי

ל ד של עווומצב מקולקל מא וזה, חילול השם

 צריכה תיקון גדולה ,של מערכת משפט ורשע

יום במדינת והיא שורש הקלקולים שיש כ

הדברים משמעות דו יתברך מצי ,אבל .ישראל

  .אחרת היא

ן ִמי": 9אומרבאיוב  הפסוק ֵ הֹור ִית  ֵמא טָׁ ָׁ  ֹלא ִמט 

ד , מתרח אברהם :כגון": 10מדרשהאומר  ."ֶאחָׁ

 מאומות ישראל, משמעי מרדכי, מאחז חזקיה

 לא' ?כן גזר ומי, כן והיוצ ומי, כן עשה מי... העולם

 היהע "רבשהלוא  !"?עולם של יחידו לא -' אחד

ראש האומה , ל להוליד את אברהםויכ

הוא נולד  דועמ -צדיק גדול מ ,הישראלית

חזקיהו  נולדמדוע ? דווקא בביתו של תרח

, בעולמו' בנהגת הפלא גדול  בזהיש  ?מאחז

הֹור"ע מוציא "שרבש ֵמא טָׁ ָׁ -בבית המצוי ".ִמט 

על העולם לומד אמונה ומתבונן , מדרשה

רואה שכל מהלך , ם של אמונהייינבע

  .כך מונהגסטוריה יהה

בתוך דבריו ו, על חטא העגל 11ל דרש"הרב זצ

הולך בדרך  אינוהוא מבאר שלו שהעולם 
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לים לתכלית יהאמצעים שמובבה , תש   מפול

' אבל ה" :הם שלמים ומעוליםגם מה יהשל

רק הוא יתברך  ,לא כן יעץיתברך בחכמתו הנפלאה 

ם יובחכמתו גזר שיהיו האמצעי ,נותן טהור מטמא

שים הרבה פעמים בסיבות כאלה שבעצמן  בהנהגה נע

כשליטת הרשעים וכיוצא בזה  ,נגד השלמות הן

רק שהכל יוליך אל מרכז התכלית לסוף  .הרבה

נהגת מבינים את ה נוינפעמים רבות א ."הימים

שהדברים יופיעו היינו מזמינים מצדנו , הבורא

מהרב נו שמעתי אבל בבית מדרש. בצורה אחרת

 .נפלאלפני כשלושים שנה הסבר  ל"הדרי זצ

ים לגתבה מל שזו הדרך "הסביר הרב הדרי זצ

כדברי , טומאהו סתרדרך ה  , הדברים הגדולים

אִתי'": 12המדרש צָׁ ִוד מָׁ י ד ָׁ  ?מצאתיו היכן - 13'ַעְבד ִ

כאשר : על כךר משל אמהדרי  רבה .!"בסדום

רוצים כש: למשל - להחביא משהו יש צורך

במקום לעבור  להבריח את הגבול ויש צורך

 הנדרש להחבאהמחביאים את  - בדיקהשיש 

 .14בתוך הכביסה המלוכלכתדווקא 

ספר , 15"קול התור"א ב"הגראף כך לימדנו 

בפרק א הוא מונה  .של הגאולה "שולחן ערוך"ה

והדרך  ,שבעה דרכים של אתחלתא דגאולה

לדעת " ":חבלים ונעימים" :מכונההראשונה 

חבלים דרך תא דגאולה באה בלמראש כי אתח

תערותא דלתתא עקבות אהיא באה ב... ונעימים

, ייסורים הם 'חבלים' – "...משיחא באים בחבלים

אך מצד שני היא באה במידת " - חבלי לידהכ

בת לירושלים רכב, כבישיםב - "...החסד

לדעת מראש כי בעקבות משיחא " .מדינה פורחתבו

, "והישועה באה מתוך צרה ,מכל צרה יוצאת ישועה

על " - בחר ע"כך רבש ,אין כנראה דרך אחרת
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פרי "במהדורת )קכד -עמוד קכג, עיין אם הבנים שמחה 14

מבואר בספרי המקובלים שבעת שהשם , והנה""(: הארץ
מעטף דבר זה ... יתברך רוצה לעשות איזה דבר גדול בעולם

ואפילו באמצעים שאינם נאים ועוד הם , בכמה מיני עיטופים
 ". כדי שלא ירגישו בזה הדינים והמקטרגים, כעורים

 (ד"במהדורת תשנ) 13-13עמוד  15



 לבניינה של תורה
 

 ד

ה ְוֵעת' :16כתובפי ה רָׁ ה ְלַיֲעֹקב ִהיא צָׁ נ ָׁ ֶ עַ  ו ִממ  ש ֵ  ...'ִיו ָׁ

אבל  ,נקנית בייסורים ארץ ישראללדעת מראש כי 

עקבות משיחא באות  .בזה היא נקנית ממש

מצד וגם ולים מצד שרו של עשו בהפרעות ומכש

ופל נופו של דבר סאבל ב ,ארמילוס שר הערב רב

 ...בעזרתו של משיח בן דוד ...ביד שרו של יוסף

אם יהיה חלילה  ור במשהוגת אחחלילה לנו לס, לכןו

ולהיות  ,עבודתנודרך באיזו מכשלה איזה קושי 

יצר נגיע כי דווקא ממנה יעקב ייושע ומן המטוחים ב

נאמר לפני , "יצרממן ה"הפסוק  ."למרחביה

הדין של פתיחת כל שנה הוא . תקיעת שופר

ַצר ִמן": בסימן ֵ אִתי ַהמ  רָׁ ה   קָׁ ִני י ָׁ נָׁ ב עָׁ ְרחָׁ ֶ ה   ַבמ   - 17"יָׁ

 .מן המצר אל המרחביה

יחד עם אבל , נצטער בצרת הכללו נכאב, לכן

ע "רבששלפיו המבט האמוני זאת נסגל לנו את 

 .'הכביסה המלוכלכת'פועל במסתרים דרך 

פועל במסתרים גדולות ונצורות ומוליך  ע"רבש

ין יאת בנ ,ת עם ישראל וארץ ישראלגאולאת 

יות ומורכבמתוך קשיים ו ,הארץ ובניין התורה

  .18נו צומחיםומתוך כך א

 :19חדת הגמרא במשפט אמתמצת אתאת כל ז

, לישראל הוא ברוך הקדוש נתן טובות מתנות שלש"

 תורה: הן אלו. יסורין ידי - על אלא נתנן לא וכולן

 ."הבא והעולם ישראל וארץ

 

                                                      
 פסוק ז, פרק ל, ירמיהו 16
 פסוק ה, פרק קיח, תהלים 17
 להחל יעץ אשר' ד ועצת: "אגרת שעח, עיין אגרות הראיה 18

 רואים שאנו כמו, מסתרים במטמוני מעולפת גאולה אור
 חלאים סובלי הדעת עניי של נגעים בהמון ומקפת בעינינו
 אדם בלב העולים חשבונות כל יועילו לא ודאי - רוחניים

 על טוב דיבר אשר העליונה' ד עצת נגד, הבל שמחשבותיו
 העתידים, עמו לשאר חיים ודרך גאולה אור לכונן, ישראל
 ".פשע שבי כולם להיות

לזכות למעלה : "עיין שם בעין איה. עמוד א, דף ה, ברכות 19
אין כוחות הגוף שהם , ולמעלה מן הטבע, שהיא חוץ לטבע

מעלות ' אלו הג... טבעיים מוכנים לזה כי אם על ידי ייסורין
על כן כולם לא ניתנו כי אם על ... הן כולן למעלה מן הטבע

 ".ידי ייסורין


