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 לישראל טובים ימים היו לא

 התווספו בו יוםאותו הכ

  תורהה לימודל

 עוד מספר דקות יקרות

 שאחלק  –"לבניינה של תורה" 

 ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"אשיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר 

ְבָחֶנּנוּ  ִלְרָגִעים "  "ּתִ
 לקראת סוף ה"זמן"חיזוק 

 

ׁ"ַיְעזֹרוׁ ֵׁרֵעהוׁ ֶׁאתִׁאישׁ "

ת" לפגישתנועדנו  הזו בשעה אתמול בֶׁ  ַאִחים ש ֶׁ

ם כיצד נחזק את  להיוועץ יחד מטרהב, 1"ָיַחד ג ַ

הלימוד בחמשת השבועות הנותרים עד לסוף 

 שמחתיברצוני לשתפכם שמאוד  .בישיבה ה"זמן"

, גדולות מחשבות בעלי צעירים אנשים לראות

 תורהה לימוד עצים אתלה על הדרך מחשבות

היום ברצוני  גם .עוד מולקד על האופניםו

ו, הז בנקודה לעסוק

 .בסייעתא דשמיא

שׁ " ֹנִכיׁש ָׂ ֶתךַָׁׁׂעלׁאָׂ ׁ"ִאְמרָׂ

 היו לא"ש 2אומרים ל"חז

 כחמשה לישראל טובים ימים

 ."וכיום הכיפורים באב עשר

מביאה  3בתרא בבא במסכת

הסבר נוסף למיוחד  הגמרא

בט"ו באב, נוסף על הטעם 

 בו שפוסקין יום"המפורסם המופיע במשנה: 

 או ע"רבש אםהלוא  ."למערכה עצים מלכרות

 בבית נמצאיםהמ אחדל יםפונ והי הגדול הכהן

, למערכה עצים לכרות מנומ ומבקשזה  מדרש

הוא היה מתרגש ומזדרז לקיים את המצווה 

 יםעצ לכרות -דבר הוא . הלוא גדולה בשמחה

 השנ יםאלפימזה  לייחמ הרי עם ישראל !למזבח

אם כן,  .העבודה ותחודש בית המקדש שיבנה

 עציםאת ה לכרות סיימוכאשר  השמחה מה על
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 תשש ואילך מכאן .השנה לכל המערכה לצורך עצים כורתים
 ...תולעת יגדל וגם עשן ומעלין לחלוחית בעצים ויש החמה כח

 משלימין היו יום שבאותו לפי ,שמחים היו שפסקו יום ואותו
 ".כזאת גדולה מצוה

 קיםוסע שהיו ולפי" :גרשום נורב מפרש? למערכה

. תלמוד תורהמ מתבטלים היו מערכהל םעצי לכרות

יום טוב, לפי  ועשאוהו וסקין,פ יום אותו אבל

ישנה אכן,  ."בתורה סוקיןע היו ואילך שמכאן

 עצים לכרותעל הזכות  דומא גדולה שמחה

באותו הזמן בו נמשך  סוף סוףאולם , למערכה

קיום המצווה הרי לא למדו תורה. עתה, 

לשוב  םיש ביכולת המהמשי את משמלאו

ועל כך שמחים  ,ללמודו

  כפליים.

ל" ִציםְׁוכָׂ ווׁ ׁלֹאֲׁחפָׂ הׁ ִׁיש ְ ׁ"בָׂ

 אחד ינשאלבזמן האחרון 

 ישיבההעלייה שב מבני

 גדולתו על למדתמה שאלה

 .חייםבו אנו  דורשל ה

מעין שאלה זו מספרים על 

 פריימןציון -בן הרבמו"ר 

 עזאי בן על 4כתובה האם שאל הוא .ל"זצ

לגבי  דווקא נאמר אישה נשא ולא בתורה עסקש

 דברים או שיש לכך מקום גם לגבי תורה לימוד

גם לגבי  האם עם ישראל? של אחרים גדולים

 אכן? עזאי-בן ו שלתריהדברים כאלו קיים 

 :פשוטה דומא התשובה אבל ,גדולה שאלה

לא כל הנדחה לכן ברור ש !הכל מעלהיא  תורהה

 מפני לימוד תורה נדחה מפני מצוות אחרות. 

 רבים ערכים ישנם ,לאומי-דתיה ציבורה ,לנו

 אנו .אליהם ומחנכים בהם מאמינים שאנו

 מתוך דווקא נו,כתפי על בפועל אותם נושאים

, ישראל-ארץ תורתשל  זוהי דרכה .תורה

 האומה קיום של החיים ענפי כל יונקים שממנה

 דברים נםישלכן,  ארץ ישראל.ב הישראלית
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 לבניינה של תורה
 

 ב

 .קודש של ערך להם ישאך  ענף הםאכן ש

, ובשל כך הצבאי לשרות יוצאים אנולדוגמא, 

 רותיהש ראיית מתוך התורה,פוסקים מלימוד 

, תורהה לומדיל גם הלכתית-תורנית כחובה

כמו  .וקדוש גדול כערך רותיהש ראיית מתוך

 גדול ןשזהו עניי, הארץ-בבניין שותפים אנוכן, 

 כן, מגמרא זוא !הוא שכך אשרינו .שווקד

 עצים כריתתש ודאי :נפלא דבר לומדים

ייתכן שהיא  .רוךע-לאיןחשובה  למערכה

על כל פנים  אבל, מצווה הכשרכ רק נחשבת

גדולה להיות שותף בהדלקת  מצווה שזו ודאי

דאי ו דש.קת המבביש המזבחאש התמיד על גבי 

 עצים לצורך כריתת תורה לבטל מותר היהש

 שמבטלים היא פשוטה הלכה שהרי ,למערכה

 יכולות אינןש מצוותקיום  לצורך תורה

הרי  ,פשוט זה .5אחר מישהו על ידי להתקיים

ומקיימים מצוות אחרות  כליםוא, מתפללים אנו

כאשר  אף על פי כן, על חשבון לימוד תורה.

 חזרוו הז והקדושה הגדולה במלאכה שעסקו להא

שמחה הדבר אותם  מילא המדרש-בית לספסלי

 ימים היו לא" כפי שמציינים חז"ל:, עצומה

 ללמוד חזרובו  םוי וכאות "לישראל שמחים

. הזו הגדולה המצווה את לאחר שסיימו לקיים

 לימוד מערך גדולה דבר איןמשום ש מדוע?

 ממנהש ,מהיהשל השמחה היאאשר , תורה

כל הערכים נובעים  .6הערכים שאר כל יונקים

 :7שכתוב כמו, לה יישוו לא אבל, התורה מתוך

וו   ֹלא ֲחָפִצים ְוָכל" רחיב על כך מ ל"המהר ."ָבה   ִיש ְ

 . 8"התורהב"נתיב  רבות
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 כנגד שקולה שהיא כולן המצות בכל מצוה לך איןד: "-ג

 כולן המצות כל כנגד תורה תלמוד אלא ,תורה תלמוד
 למעשה קודם התלמוד לפיכך .מעשה לידי מביא שהתלמוד

 אפשר אם - תורה ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה. מקום בכל
 - לאו ואם, תלמודו יפסיק לא אחרים על ידי עשותילה למצוה
; שולחן ערוך, יורה דעה, סימן "לתלמודו ויחזור המצוה יעשה

 רמו, סעיף יח.
6

 עיין בחוברת "והיו לאחדים בידך" 
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השכל העליון שנתן ה' יתברך לעולם, ובודאי מעלת השכל 

 מכאן"ש השמחה ביום ט"ו באב היא על כך

, כלומר: 9, כלשון חז"ל"יוסיף - דמוסיף, ואילך

 .חיים ופיוסי - יום מאותו בלימוד מוסיףל

 יותר יש יותר הולכים ומתארכים הלילותמאחר ו

 דקות שניתן מספר עוד נוספו, ללמוד זמן

 שמחהכך ישנה על  ,התורה ללימוד לנצלן

 בלימוד ההתחדשות על . זוהי שמחהגדולה

תוספת הזמן ביחס למשך הזמן אליו על , התורה

זמן מועט  הורגלו בטרם יצאו לכריתת העצים.

 . ההבדל כל את עושההוא הזה 

ֶמךָׁׁׂ...ְוִנְהֶיהֲׁאַנְחנוׁ " ׁ"יֹוְדֵעיׁש ְ

 דברי את נומדרש-בבית הזכרנו רבות םפעמי

 תלמודו על חוזר שהיה, ששת רב על 10הגמרא

 הדלת על נשעןאז היה  .יום שלושים כל

 לך קראי לך י!נפשא חדאי !נפשאי חדאי" :ואומר

 העצמתי, בשבילך למדתי 'שמחי נפשי! – !"תנאי

התכוון רב  מהל א:הגמרעל כך  שואלת !'.אותך

 לימודלוא ה? באומרו "למדתי בשבילך" ששת

 מדינת םקיו - העולם כל את מקיים תורה

 כולם, נומשפחותי קיום, נועמ קיום, ישראל

, כפי שהזכרנו תורהה לימוד על יםעומד

 נתקיימו לא תורה אילמלא" בפגישתנו אתמול.

מדוע לשמוח על  ,ם כןא !"וארץ שמים

 כי עיקרא"מ :הגמרא ההתגדלות האישית? משיבה

 פירוש ".עביד קא דנפשיה אדעתא - איניש עביד

 את מקיים שהלימוד ודאיש על אף: הדבר

להיות  וההסתכלות פהיהשאעל ש דאיוו, העולם

 בתחילת מכל מקום ,הגדולה התורה מופנים אל

הלימוד  – שבמצב זה כולנו מצויים – הלימוד

 הערך מצד בתורה התגדלותהרצון ל מכוח ענַ מו  

 ,כך מתוך. מהלומדים ואחד אחד כל של האישי

 אדם, כללי אדם להיות הופךהולך ו האדם

 וטובת העם טובת אתלנגד עיניו  רואהה

  .11העולם

                                                                                     

הוא יותר על שהם גשמיים, ואפילו חפצי שמיים שהם המצוות, 
 דסוף סוף הם מעשים שהאדם עושה בגופו הגשמי".  
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ְבָחֶנּנוּ  ִלְרָגִעים"  "ּתִ
 

 ג 

 .ההתגדלות דרך היזואלא  אגואיסטיות אין זו

הרצון לסיים את , את המסכת לדעת הרצון

 כראוי הללו הסוגיות את לדעת הרצון, המסכת

 – בתורה לגדולו הזמן את לנצל הרצון, בעיוןו

להמשיך  המוטיבציה את לאדם ניםנות כל אלה

ולא  – 12"בתורה שגדל מי  אשרי" ולגדול בתורה.

 עמלה אשרי -"שגדול בתורה", זהו דבר פשוט 

על  ';סדר' עודבול ב'סדר' מע ;דף עודדף ו על

 יורה'ב 'שולחן ערוך'ה של פסק על ,תוספות

אשרי הבונה בקרבו קומה  .'העזר אבןב'או  'דעה

 .בתורה לגד   הוא, אשריו .קומה ועוד

 כל אחד ואחד על ראשון שלבבש להפנים יש

לשם ו, התורה בניין אתו בקרב לבנותמאיתנו 

על  .משמעותי  סדר כל, משמעתית דקה כלכך 

 כאשר מתאפשר לשוב גדולה שמחהכן ישנה 

 בדברים עסקנואם עד עתה  אפילו, ללמודו

 מלימוד למעלה אין וחשובים, שהרי גדולים

  !תורהה

 וקדוש, גדול ערך הוא , לדוגמא,הצבאי השירות

זאת כאשר  ולמרות ,מצווההוא  צבאהשירות ב

חוזרים מהצבא לישיבה יש לשמוח מאוד מפי 

 טובים ימים היו לא .מהכל למעלה תורהשה

 תורהה לימודל התווספו בו יוםאותו הכ לישראל

 .עוד מספר דקות יקרות

הׁ " תָׂ ַאֲהבָׂ הׁב ְ ג ֶ ש ְ ִמידׁת ִ ׁ"תָׂ

 בתחושה גדלים לדעתי, הקושי נובע מכך שאנו

כיום  .לזמן ערך איןכאילו  נוראית מסוימת

 את לשרוף', 'הזמן את העביר'ל מושג נויש

 ' מובנו הואהזמן את הביטוי 'לשרוף '.הזמן

לאבד את חמשת השבועות  .החיים את לשרוף

האחרונים של 'זמן קיץ', למשל, דומה הדבר 

יוותר על חמישה שבועות מימי  לאדם שחלילה

 אנו לצערנו, הדברים. משמעות היזוחייו. 

ב היקר אָ ש  המַ באווירה זו של זילות  גדלים
                                                                                     

לדעת מה ערך התורה בשבילך. בזה שתתגדל, יהיה לך ערך 
עבור כל שמיים וארץ... העמל והיגיעה להתמלא תורה הוא 
בניין עמודי שמיים וארץ... קודם כל עליך לעסוק בה באופן 
פרטי, כאילו אגואיסטי. על ידי לימוד וחזרה, שקידה 

 בחברותא, שיעורים בישיבה, כולנו יחד". 
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 - צעיר מגילכבר  ,ב הזמןאָ ש  מַ  -ביותר בחיים 

אנו  .התיכון בגילו יסודיבית הספר הב, בגן

 שלו ביםרחהמ את יש זמןלש דמיוןב גדלים

עלינו  לישיבה באיםמשאנו  ולם,א לאין קץ.

 של שבועות שחמישה להביןלשנות את המבט ו

שבישיבת מספרים  שלם.' עולם' זה תורה לימוד

 חמש בן סדרקלם שבליטא היו מקיימים 

 , כדי לחנך להעריך את זמן הלימוד.13דקות

 הרב תא ידכאשר הרב חיים סבתו שליט"א הספ

 את 'חי הוא" :אמרציון פריימן זצ"ל -בן

 אותי תפסזכורני, שהרב פריימן פעם  .14'"הרגע

ביקשני ו, ת בית המדרש הסמוכה לכניסהבפינ

 עם ישראל. על להתפלל רחל לקבר שניסע

ביקש  דקות חמש משׂשם ליבו לכך שנותרו עוד

 המון הן דקות חמש שנלמד בהן עוד מעט. הרי

  זמן!

אינן  דקות חמש בעולם המודרנילעומת זאת, 

לעיתים הן נחשבות אם ניתן  נחשבות למאומה.

 שווה אינו לימוד זמן ךאלהרוויח בהן ממון, 

ם להסתובב סחור . אנשים מרשים לעצמכבר

סחור, לבדוק ללא הרף אם יש חדש, כאילו 

הצמחים הספיקו לצמוח עוד בדקות הספורות 

 רגע כל לנצל עלינוו ארוכה היממהשחלפו... 

אכן ישנם צרכים בהם יש לטפל, אולם  .בהש

שהי לכלדעת כי עיקר הכל הוא תוספת  יש

 בעיון ובבקיאות, בגמרא ובאמונה.

ׁ"קלׁוחומרׁמסלמנדרא!"

 :חגיגה מסכת בסוף מאד מעניינת גמרא יש

 אין חכמים תלמידי: אלעזר רבי אמר אבהו רבי אמר"

; מסלמנדרא וחומר קל, בהן שולטת גיהנם של אור

 אין מדמה הסך - היא אש שתולדת סלמנדרא ומה

, אש גופן שכל, חכמים תלמידי, בו שולטת אור

ֵאש   ְדָבִרי ֹכה ֲהלֹוא' :דכתיב ָ  אחת על - ''ה ְנֻאם כ 

דבר  י"רש רמסבי? הסלמנדרה ימה .!"וכמה כמה

 כשבוערין, האור מן הנבראת חיה" :15דומא מעניין

 אם - "הפסק בלי תמיד שנים שבע אחד במקום אש
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 לבניינה של תורה
 

 ד

 שנים שבעבמשך  יםמסו קוםמב אש מדליקים

 עקיבא ביר .סלמנדרה שם תגדל הפסק בלי

 שם, עמוד א כזק דף בחולין לעיין מציין יגרא

 האור מן הנוצר ץר  ש  " באופן אחר: י"רש רמסבי

  ."כשפים ידי על הדס מעצי

 בשם בי יהודה זצ"לב צהרעל כך  אומר היה

 שני ישנם :16מעניין דומא הסבר ל"זצהרב  אביו

הנוצר על  תלמיד חכם יש תלמידי חכמים: סוגי

היינו  –של אש  שנים שבע ידי ישיבה של

שקידה בוערת מרובת שנים. 'שבע' הוא לשון 

ריבוי, הכוונה לתקופת זמן ממושכת של שקידה 

למיד חכם אמיתי, ת וזה והתמלאות בתורה.

, יהיבנ של, שקידה של, עמל שלתלמיד חכם 

תלמיד  כזמן המאפשר צמיחה. רגע כלהמייקר 

חכם שכזה אכן ישמח כאשר סדר ערב יתארך, 

עוד מספר דקות קדיש להתאפשר לו יכאשר 

 הזכ, כישוף של תלמיד חכם גם נושי לימוד.

, ללא שקידה וגדילה שם קצתו פהקצת  שנוגע

 מסודרת. 

ִחיו" ְלאָׂ קׁיֹאַמרׁו  ׁ"ֲחזָׂ

 לסיוםומחצה נותרו לנו עד  שבועות ארבעה

 תלוי הכל לנצלם כדבעי. זוכהה אשרי .הזמן

 המובילה פשיתוח בחירה לנו ישהלוא , החלטהב

את האופן בו אנו  בוחרים נוא, חיינו את

את  לבחור בידינו .ותנהלי שהחיינו מעוניינים

 .הבאים השבועותוחצי  ארבעה ראוייבו  האופן

 של הזו בשקידה ועצמ את גדליש מי אשרי

 גם בשקידהשנים  חמש צליחי אם, שנים שבע

 ,עמל, השקיד, קביעות ... עלינו ליצורטוב זה

  .התמסרותו רצינות

לאחר המפגש  להחליט חזק ראמי לרעהו איש

 כאיש רוצים שאנו היוםר השיחה לאוו אתמול

ד להתחזק בלימוד התורה. אתמול אח בלב אחד

 עוד יקבעושי ,המדרש-בבית נקבע שנצטופף

ת בהחלט יותל הכלבסופו של דבר  אבל .זמנים

 . כל אחד מאיתנו
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 באלול, חוברת א, סעיף פו

 בסדרים כל-נחזק איש ואת רעהו לעמוד קודם

 שיהיה כדי, הםל ברלהוסיף מעף וא, הרגילים

 מרוממות שבתות, חזק זמן סיום רת ה'זבע לנו

 מלאיםו דשנים באב 'לי גיעכדי שנ ;התעלותו

שזכינו, על כך  על כך בסיפוקו בשמחה

 לעשות היום עד הספיק שלא אף מי שהתקדמנו.

 שהנר זמן כל" ,לתקן יכול הוא יןיעד מספיק

 החיים,ת א לנצל ניתן לתקן", עוד ניתן דולק

 האדם את וליךי ה"הקבו ,ע'הרג את לחיות'

 .17לילך רוצה הואבה  בדרך
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