
 שלישי לסדר "שמות", טבת ה'תשע"ט                                                                                                         בס"ד

 א

 שטזחלק  –"לבניינה של תורה" 

 א"ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליטשיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר 

ְמעֹונוֹ " ְמָחה ב ִּׂ ִּׂ ַהש    "ש ֶׁ
 ת בית המדרשחתונה באוויר

 

ה" ָּ ן ְוַכל  תָּ ה, חָּ ְמחָּ ׂשֹון ְוׂשִׂ א ׂשָּ רָּ ָּ ר ב  ֶׁ  "ֲאש 

 יםבשיעורימי צעירותי, כאשר למדתי בישיבה ב

בחברותא  בכל יום , למדתיעד המלחמה 'ה-ו 'ד

 ת הספראע שטראוס הי"ד עם ר' אריה יהוש

יש לספר  לפיכך .ל"של המהר "תפארת ישראל"

חביבות יתרה אצלי, שממנו נעסוק בסוגיה זה 

של ר'  יהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה .היום

 ו שישים שנה להולדתו.שבקרוב ימלא אריה,

עוסק ' של הספר בפרק ל

שמחת חתן עניין בהמהר"ל 

וכלה, וכותב שהזיווג של חתן 

אין לך ו": קיווכלה הוא בניין אל

מציאות יותר שלם מזיווג חתן 

 מדוע השמחה בחתונה ."וכלה

מבאר גדולה?  כל כךהיא 

 ל שהסיבה לדבר היא"המהר

מה מנישואין, ינו מציאות יותר שלמשאין בעול

 מה. י, שמחה שלזויש בהם שמחה כולכן 

הנביאים כאשר ש אני חושב שזו סיבה לכך

הם ממשילים את שמחת הגאולה  אודותמדברים 

אומר הנביא כפי ש ,שמחת חתן וכלהל הדבר

ה ַעל ָחָתן ּוְמׂשֹושׂ " :1ישעיהו ּלָ ישׂ  ּכַ ךְ  ָיׂשִׂ ךְ קָ ֱאלֹ  ָעַליִׂ  ."יִׂ

 עד כמה נפלאהלנו  דגיםלההמתאים הביטוי זהו 

  .שמחת הגאולה

 .לשמחה עליונה כזו , זוכים אנו בישיבהברוך ה'

לא יש שיום תופעה שקיימת כמצד אחד 

של  תופעה הפוכה נהמתחתנים, ומצד שני יש

א בשבוע הבבעזרת ה',  חתונות בגיל צעיר.

של בחור משיעור  תוחתונל עלינו לטובה נזכה

 .זה בשנים האחרונותכדבר הני זוכר יא '.א
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 פרק סב, פסוק ה 

האופן הראוי בו על חשבתי שנכון וראוי לדבר 

 רת ה'בעז. ותשעילה והז מהיהשמחה השלעל 

מתוך  ביתםאת זכו כל היושבים כאן לבנות יי

החתונה , וגדול בניין אלוקי הםידיעה שנישואין 

 זו. ה של שמחה שלמותהיא 

 "כיצד מרקדין לפני הכלה?"

כדרכנו נו קבחנוכה עסביום העיון שהתקיים 

רוח החיצונית לבית הההתמודדות עם  בעניין

 .המדרש, עם רוח הרחוב

בהתמודדות  עסקנוזו פעם ב

שהציבור וכל אחד ואחד 

 . המדיהמאיתנו מתמודד עם 

 -אבל, האמת ידועה לכל 

נכנסת  המצויההרוח הכללית 

כמעט  .לחיינו בתחומים רבים

חיים בה בכל סוגיה שאנחנו 

את עולם  מקיפהנכנסת אלינו הרוח הכללית ה

גם בתחום  .תמו  ישהוא עולם של של ,בית המדרש

חיצוני של האופן תחום החתונות, ישנו מבט , זה

בית המדרש,  מתוךמבט ישנו , ובו נראית חתונה

הרב הדרי  מורי ורבי, .2כפי שלימדונו רבותינו

, חתונותהלפני איתנו על כך היה מדבר זצ"ל, 

ייעתא היום בס כךגם אני הקטן חשבתי לעסוק בו

 . דשמיא

ם" תָּ ינָּ ה ְנגִׂ ֵּ ת  ש ְ ִׂ מ  ים מִׂ רִׂ ְנעָּ  "ו 

גדולה ביותר החתונה היא שמחה  ,שאמרנו פיכ

 ואם כן, באיז .של הנישואיןל הבניין האלוקי ע

 שמחה? האםה ישמחה? מהאופן תיראה חתונה 
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 שהאדם דברים ישעיין בית הבחירה למאירי, ברכות, דף ו, עמוד ב: " 

 שם לשמח שראוי חתן סעודת מהם ואחת ,לשמחה בהם להתעורר צריך

 'ה יראת שתהא אלא ,הוללות לידי לבא שלא ובלבד ,שמחות מיני בכל

 כל מקום".מ בלב קבועה

שמחת החתונה היא 

במעונו של הקב"ה. 

בחתונה העליונים ששים 

 .בשמחה שבתחתונים



 לבניינה של תורה
 

 ב

ייתכן שמחה?  היא , למשל,הולושתיית אלכ

יכול להיות שאדם הרי  יסכימו עם כך,שברחוב 

 מורה ההלכה לשתותבפורים ש מכך, כפי תרומםי

  .יין

במסכת אותה לומדים בישיבה, מסכת  מנם,א

סוגיה העוסקת בזמרה בזמן  נהז יש גיטין, בדף

הגמרא  מסיקה "?דאסיר לן מנא זמרא" :הזה

אסורה ל יין וע ,אסורה בליווי כליםשהזמרה 

יר" :3שנאמרבלבד, בפה זמרה אפילו  ִׂ ש ּ ּתוּ  ֹלא ּבַ ש ְ  יִׂ

ן בהלכות זכר  "רוךעלחן שו"ה פוסקכך  ."ָייִׂ

 ,ואפילו שירה בפה על היין אסורה": 4לחורבן

גו כל ישראל הוכבר נ '.שיר לא ישתו יין'ב :שנאמר

כרון חסדי ילומר דברי תשבחות או שיר של הודאות וז

כפי , תמותריה שמרוממת ישת .הקב"ה על היין"

בשתיית יין. אמנם, אם הינה פורים  תשמחש

ל לו לאדם א   לכיוון זה אינה מכוונת השמחה

 :התוספות בסוגיה כדעת . מוסיף הרמ"א,5לשתות

 היזו .בבית חתן וכלה" :כגון ,"וכן לצורך מצווה

שירות  בה מה שאומריםישמחה שללדוגמא 

  .ומותרת אף על היין ותשבחות

לכן, כאשר חתן  !תזמורתהכמה חשובה אם כן, 

תו לבחֹור תזמורת יש לשים לב כלם מגיע ע

כמה עד  .תזמורת של יראי ה'ב לחשיבות הבחירה

תזמורת  מנגנתחתונה שבה חשים התרוממות באנו 

זה התעלות הרי  .שים רוקדים"של יראי ה' ובייני

 !התרוממות הנפש והרצון היזו !פוריםבכמו ממש 

שיתף אותי בכך שהוא ממש מצפה חייל אחד 

לא ו הוא חי חיים אפוריםצבא בלאחת החתונות. 

 תבחתונהוא כבר יודע שמצליח להתעלות, אבל 

לעלות, ווכל להתרומם קצת הוא י מסויםחבר 

 האור של הישיבהומפסגות האוויר לנשום מעט מ

ד דחפתי וניסיתי שתהיה ומאלכן,  של התורה.ו

 .לנו תזמורת של בוגרי הישיבה
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 ישעיהו, פרק כד, פסוק ט 
4

 אורח חיים, סימן תקס, סעיף ג 
5

 ושותה אוכל כשאדםעיין רמב"ם, הלכות יום טוב, פרק ו, הלכה כ: " 

 והשחוק שהשכרות ...ראש ובקלות ובשחוק ביין ימשך לא ברגל ושמח

 על ינוונצטו ולא ,וסכלות הוללות אלא שמחה אינה הראש וקלות הרבה

"; עיין עוד הכל יוצר עבודת בה שיש השמחה על אלא והסכלות ההוללות

 בית הבחירה למאירי, מגילה, דף ז, עמוד ב, ד"ה חייב.

ה" ן זֶׁ ְלחָּ ֻּׁ ר ַהש   ֶׁ י ֲאש  ְפנֵּ  "'ה לִׂ

בחנוכה לבתי מלון נוסעים  ם רבים בדורנואנשי

שמחה. העולם עובר  או בעיתות או בשבתות

האם יש לכן ודאי בודקים קודם הרבה תהפוכות. 

ראוי לבדוק שתהיה אף כשרות, תעודת למלון זה 

מטרידה אותי שאלה  .כשרות מהודרתלמקום 

אנשים שו מקרים שנתקלתי בהם בעקבות מספר

-חדרבכשר אך מלון ב סעודההאם  :יתיארו לפני

ששוחים בה  מעל בריכה מעורבת מצויהאוכל 

סעודה כשרה? נשאלתי פעם  היא אכן ים-בבגדי

ה שבת רכע תםמשפחל ידי תלמידים בישיבה שע

מלון זה כלל לא בבית מלון, אבל האווירה בבית 

שהמלון כשר בכל  על אף .שבתהוירת ושייכת לא

-אנטי שבת,-אנטי היאמלון אווירה שבהכל  זאת

 אפשר להיות שם בשבת? האם  .קודש

חשוב  מאוד .דוכשרות המזון חשובה מאודאי ש

הרי התורה קוראת על שנאכל בכשרות מהודרת, 

ְטֵמֶתם": 6מאכלות אסורות ם ְונִׂ ואיננו רוצים , "ּבָ

נבנצל אביגדר  מו"ר הרבאומר  נו.נפשלטמא את 

 משוםהרבה אוטם הלב,  נונו יששליט"א שבדור

 .במזוןרבים תולעים וחרקים  מצוייםש

 .מחוץ לבית פעמים רבות יםאוכלהיום רבים כ

 אינושליט"א  כמדומני שהרב נבנצל ידוע ,אמנם

מרדכי  הרבוכן ידוע ש ,ול מחוץ לביתוכנוהג לא

 כןא ו.ל מחוץ לביתואכנהג ללא זצ"ל אליהו 

יש לשים לב  ולםאאוכלים מחוץ לבית, כן כולנו 

  .מזון מהודר צריכתחשיבות רבה לשישנה 

ו יהיה שאדם דואג לעצמו שבביתאחד הוא כדבר 

דבר נוסף  נוישעל גבי כך  .כשר ומהודרמזון 

להזנתם אי והוא אחר רועיא הוא מקייםכאשר ש

המזון של  באחריותו לדאוג לכשרות ,של אחרים

 זכו החתן והכלה להתחתן, רוך ה'ב כל הנאספים.
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 רבי דבי תנאויקרא, פרק יא, פסוק מג. עיין יומא, דף לט, עמוד א: " 

 מכל וסותמת אוטמת)רש"י:  אדם של לבו מטמטמת עבירה: ישמעאל

 'ונטמאתם: 'תקרי אל -' בם ונטמתם בהם תטמאו ולא' :שנאמר, (חכמה

 במקום בהם לקוהמעיין עוד מסילת ישרים, פרק יא: "'". ונטמטם' אלא

 האסורות המאכלות כי ...לנפשו משחית אלא אינו, להחמיר שאמרו

 ברוך המקום של שקדושתו עד אדם של ובנפשו בלבו טומאה מכניסים

 כל על בזה יתירות האסורות והמאכלות ...ממנו ומתרחקת מסתלקת הוא

 בשר ונעשים ממש האדם של בגופו נכנסים שהם כיוון, האיסורין

 ".מבשרו



ְמעֹונֹו"" ְמָחה ב ִּׂ ִּׂ ַהש    ש ֶׁ

 

 ג 

להכשיל יהודים במאכלות  של כך יש מקוםהאם ב

  .זהרילה יש? ודאי שחלילה, אסורות

 , ואף בעבר קיימנו יום עיון בנושא,כולנו יודעים

 ,נושא הכשרות במדינה הוא נושא מורכב כי

 .בין כסף וכשרות יש בו התנגשותמשום ש

תנגשות חזקה ו הזכשכסף וערכים מתנגשים 

 .כידוע לכל מי שקצת התבגר ,דומא

חשוב שיהיה  מאוד .דבר פשוט אינהכשרות 

בנוסף ש ,וריולבקש מההחתן על  .במקוםמשגיח 

יהיה משגיח אפילו לכשרות מהודרת ו לכשרות

 ל כךעולה כבכל מקרה הרי חתונה  .במקום

פי שאנו כ הרבה כסף. יש צורך במשגיח במקום

ד מקפידים ואנו מאבישיבה  .בישיבה מעסיקים

 נו מאכילים את התלמידיםאזה מפני שבעניין 

חשוב ולכן יתעלו וילמדו תורה, הם ש וברצוננו

יהיה טהור ממנו יוצא הכדי שלפה שנכנס  האוכל

 .וקדוש

יֹות" ֲערָּ נו  ַעל הָּ ו ָּ  "ְוצִׂ

ְמָחה " מוסיפים:חתונה זימון של ב .נושא נוסף ִׂ ַהׂשּ ש ֶ

ְמעֹונֹו"  .רק בחתונה הקיים זהו נוסח מיוחד, ּבִׂ

 .זו היא במעונו של הקב"הששמחה  הכוונה היא

 .עליונים ששים בשמחה שבתחתוניםהחתונה ב

היה לברך ניתן ישכדי ש 7הפוסקים כתבו ,מנםא

ְמעֹונֹו"" ְמָחה ב ִּׂ ִּׂ ש   ה  צריך שהחתונה לא תהיה  ש ֶׁ

שבו גברים ונשים יחדיו ובפרט ילא ישמעורבת, 

הרבה אמנם יש  .בצניעות הן לא לבושותאם 

 לפחותמקלים בעניין, ויש על מה לסמוך ה

ציבור שנוהג ום להקל ליש מקמשום ש ,בדיעבד

ְמָחה "בכל דרכיו להיות מעורב ולברך  ִּׂ ש   ה  ש ֶׁ

ְמעֹונֹו"  ראוי, ולםאומרים כשכמובן  ,לכתחילה .8ב ִּׂ

. סיפק בידו לעשות חתונה נפרדתיש יכול וזה של

חתן וכלה אלו  .מהיהשמחה שלבחתונתו תהא 

מתוך לא וובטהרה, את החיים ברגל ימין יתחילו 

  !בניין אלוקי זהוחלילה. הלוא שלונות, יכ
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בית חדש, אבן העזר, סימן סב, אות יב; ספר חסידים, אות שצג; עיין  

 משנה ברורה, סימן תטו, סעיף קטן ב 
8

לבוש, אורח חיים, מנהגים, אות לו; פתחי תשובה, סימן סב, סעיף קטן  

 יח

יום בחוץ, כמצוי כ חלילה, ,להקלשאין בפרט 

רוקדים בנפרד, אשר אפילו כ. 9ריקודים מעורביםב

על  .חייבת להיות מחיצה בין הרוקדים והרוקדות

שתבדיל ולא המחיצה להיות מחיצה של ממש, 

לא יראו משום צד את הבנות והנשים הרוקדות, 

 .בדבר הזהצריך להקפיד  '.סימנא מילתא'סתם כ

  .רוצים שיהיה בניין אלוקי בשלמותהרי 

זצ"ל את פרשת נדב מו"ר הרב הדרי כשלימד 

הרב הדרי הגדיר יסוד גדול:  לימדנוהוא  ואביהו

 '.צניעות אינטלקטואלית' :נקראיש מושג הש

אפשר לומר היבשים מבחינת הכללים  כלומר,

הוא  ,למשלמסוימת, של אישה זה שלבוש 

חצוף סוג של לבוש זהו אמת באבל  כיאות.

  .צניעותאת הנוגד וסותר ה

ל לנו להכניס א  ש גם לכך כוונתי בעניין הזה

 .ברחובו נו את הנורמות הקיימות בחוץילחתונות

שמעתי ממו"ר הרב  .עיקר החתונה היא החופה

 אם ניתן. להגיע לחופה ישנה יותר מעלהכץ ש

יותר.  שם מצוות השמחה והחובה לשמח גדולה

. מצווה ושמחה של מצווהסביב לחופה יש סעודת 

 הדבר מותרואכן יש שמכבדים את הסעודה ביין, 

אבל  ,שירות ותשבחות תהא זו סעודתאכן אם 

 .אין לכך מקוםפשוט  .שתהיה הוללותלנו חלילה 

ין" ש ִׂ ו  ד  ה ְוקִׂ ָּ פ  י חֻּׁ ל ַעל ְידֵּ אֵּ רָּ ׂשְ ֹו יִׂ ש  ַעמ   "ְמַקד ֵּ

תמיד על לחשוב  יש כשמזמינים את הישיבה

חושב תמיד מה  הוא יש רבשלאדם כ .םהמקסימו

הוא רואה את הרב לנגד  על כך. אומררבו היה 

רבי היה נכנס : האם עצמו. הוא שואל את עיניו

 על כל פנים? כך י היה אוכל פהרבהאם לפה? 

כאשר  .אני מחנך את עצמי ואת בני ביתי

רבי יוכל להיות אני משתדל ששמחה  עורכים

המדד  זה .כנס ולאכול ואני אהיה רגועישם, לה

 אני חושב שכך ראוי לחשוב.  .אצלי
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: עיין ביאור הלכה, סימן שלט, ד"ה להקל )בשם שו"ת זכרון יוסף( 

 ונשים אנשים של והרקודין המחולות לבטל מזה גדול והוער גדר לך אין"

 והרגל לעריות ומעלה לזנות דרגא לך שאין ,פנויות ובין נשואות בין יחד

 וסייג גדר לעשות מחוייבין תורתו שקבלנו ואנחנו ,מזה יותר לעבירה

 ".כן יעשה שלא



 לבניינה של תורה
 

 ד

לכן אני רוצה לומר כמה דברים שבודאי יש 

מים שתקבע "ר תעדקבענו לא מזמן וו .להקפיד

הדבר צא ייובעזרת ה'  ,סדרי חתונות בישיבה

 ביחס לשעת היציאהסדרים יש לקבוע  .לדרך

  .שאר דבריםלו ולחזרה ממנה, לחתונה

, דבר ראשון :כלליםמספר לומר כאן  ברצוני

 יש לבקש מההורים כשהולכים להזמין אולם

לומר אפשר  .שהאולם יהיה בכשרות מהודרת

תלמידי י ושאר ותרב"מים ואני רוצה שהרלהם: "

ובני הישיבה שאני דואג להם לאכול  החכמים

אם  ו שבישיבה דואגים להם".כמבכשרות יאכלו 

ותו ונבקש א הדבר יהיה חשוב לנו, החתן והכלה,

לית רוצים שהחתן אבמשפחה נורמהרי שנו, הורימ

, הרי השמחה שלהם וזוהי והכלה יהיו שמחים

 . דאי יסכימווובו

פי חתונה נפרדת, כ אינהאם זו  - דבר שני

 לדאוג מראש ישברוב השמחות בישיבה,  שקורה

שבני הישיבה  כך ניותולעשות כל מיני תוכ

 תשבנהבו בצד אחד בנפרד, וחברות הכלה ישי

בריחוק בצורה נפרדת והשני של האולם  ודיבצ

 היזו ךא ,ים שידוכיםייננמעושאנו בודאי  .וצנועה

 הדרך.  אינה

בזמן הריקודים חובה שתהיה  - שלישידבר 

 .מפרידה לגמרי בין הרוקדים והרוקדותהמחיצה 

ה של תירואוהתזמורת שבונה את  - רביעידבר 

ת ורה', תזמ יהחתונה תהיה תזמורת של ירא

ו באמת ייה שהיא משרהשהריקודים והשמחה 

  .של בני תורה תהתעלות ושמחה אמיתי

לא מקפידים על אחד מהדברים האלו הרי  אם

זו שאלה אם אפשר להשתתף בחתונה  אצליש

כך ראיתי אצל מו"ר הרב הדרי, ואצל  .זושכ

 מו"ר הרב נבנצל שיאריך ימים, שהייתה חתונה

 יהייתשל אחד מבני השיעור שאני  מסוימת

וכך הוא אמר לבני  שיעור,הם באותו "החצר

 אנו מעבירים כיצד ו מעבירים תורה,אנ .השיעור

ב שנו חוכיצד משה רבתורה, את הרבותינו רואים 

אנו מתרגמים את  .ראות ההלכהישצריכה לה

  .שהמעכתוב בספרים להלכה לה

ל" כָּ יךָּ  ב ְ כֶׁ רָּ הו   ד ְ עֵּ  "דָּ

יוצאים מהישיבה לצורך שמחה גדולה, כאשר 

צריכה להיות יציאה של זו הרי שמה, ישמחה של

מבטלים אם לא כך הדבר אם כן מדוע  .מצווה

נו דוע מבטלים תורה? כמו שאסדר ערב? מ

 שהיציאה לצבא תהיה יציאה של מצווהמחנכים 

לכל  הידועיםניכר על חיילינו, שברוך ה'  כפי -

 רוך ה'סמל לכל שאר החיילים בכים וייראי שמכ

  .הכך אנחנו רוצים לומר גם בעניין הז -

 איזוהי" :10הגמרא בברכותדברי ממש אלו הם 

ָכל? 'בה ןיתלוי תורה גופי שכל קטנה פרשה ָרֶכיךָ  ּבְ  ּדְ

ר ְוהּוא ָדֵעהוּ  ֵ מה  .יסייע לך 'ה ,'"ֹאְרֹחֶתיךָ  ְיַיש ּ

ָכל"פירוש  ָרֶכיךָ  ּבְ  11"מוסר אביך"? מבאר הרב ב"ּדְ

נו עושים צריכה להיות בכל העניינים שאש

 -' שלימות של עשייה במצווה זו כרצון ה

 תכמו שצריכים להיו .בתפילה ,בישיבה, בלימוד

סוג אחר  הואבצבא ש. גם לימוד תורה ותפילה

חות של ישל ,של שליחות תורנית שאנו מבצעים

חייל להיראות כפי שצריך להיראות  ישמצווה, 

עלינו יה יברחוב, בבית ובפנימגם  ;תורה-בן

בעבודת ה'  תורה-יראות בןשצריך לה פיכלהיות 

אף יתה לכיבוד הורים, הוא נוסע הב. כאשר שלו

 תםחתונ ו אות'. וגם חתונבכל דרכיך'זה חלק מ

ראות חתונה יצריכה לה תומשפח או של חבריו

בניין של תהיה  ועל ידי כך ,שטובה בעיני ה'

 .זיווג אלוקי

לעד ים הקב"ה הטוב ישרה שכינתו בתוכנו ויקו

בישיבה בכל הבתים הנבנים ולעולמי עולמים 

מגיעים החתונות של בוגרים כ ,שיבהח היוומכ

 -זכו ": הנה ולומדים עם מדריכי החתנים בישיבה

 .12ן"שכינה ביניה
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