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 כשחלק  –"לבניינה של תורה" 

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

ר טֹוב" בֶּ י ַלג ֶּ א כ ִּ ָּׂ ש   יו עֹל יִּ ְנעו רָּׂ  "ב ִּ

 

ּדוֹ " ֶנגְּ ה ּלֹו ֵעֶזר ּכְּ  "ֶאֱעש ֶ

 הרב .1"בשמחה מרבים אדר משנכנס"! טוב חודש

הביא לי מאמר שנכתב  א"שליט ןיטרג ראובן

סיבה לכך ב עוסקו דורנו-על ידי תלמיד חכם בן

 יותר . בדורנומתחתנים אנשים פחות שכיום

 ויותר יותר, בודדים םנותרי אנשים ויותר

  .עצובים הם אנשים

 ודאיג ערךש עיון ביום נושתתפה שעבר בשבוע

 בין .נפשיה חוסןה בנושא עסקו ההסדר ישיבות

 בנושא עסק הוא היתר

 הולכותה ,התאבדויות

 ישראל במדינת ומתרבות

 הגורם נאמר שם כי .ובעולם

 המביא להתאבדויות הראשון

? הדבר נובע ממה .שמחהה חוסר, הבדידות הוא

 שנוכל כדי הדבר שורש את למצוא נוכל האם

 את לתקןו ולבוא העולם את לתקןו לבוא

 ולא שמחיםו מתוקניםאנו  לוואי ונהיה ?עצמינו

  .בודדים נהיה

 דומא גם ךא ,פשוט דומא שהדבר לי נדמה

 בכל מאיתנו ואחד אחד לכל נוגע הדבר .עמוק

 . חיינו ושטחי תחומי

 בכל עולמי שינוי על מצביע מאמרה כותב

 ,הנהגהנה יש והרחב הכללי עולםל .המערכות

 מוסד לעזיבת המובילה ,יםמסו רשושהנובעת מ

 אינם שאנשים היאלשאלה  התשובה .הנישואין

 מחפשים הם ולכן, מחויבותב יםמעוניינ

 ,החיים תחומי בכל וזמינים קלים קסם-פתרונות

 העולםנוהג  כך .מחייב יהיה לא הדברש העיקר

כלפי  וגם התרבות במערכות, העסקים במערכות
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 תענית, דף כט, עמוד ב 

 למדינת גםה מגיעתופעה זו  .הנישואין מוסד

 . ישראל

הלוא . הגמור פךיהל אותנו מחנכת התורה

על שם , 2"העברי אברהם" מכונה אבינו אברהם

 מהעבר ואברהם אחד מעבר העולם כלש"

  .3"השני

, "ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב ֹלא" :4כותבת התורה

ר טֹוב" :5נאמר איכהמגילת בו בֶּ י ַלּגֶּ א ּכִּ ָ ש ּ  ֹעל יִּ

ְנעּוָריו ה באיזה עול רב מדרשב רבאמ ."ּבִּ

 עול, תורה עול" :6מדובר

 ל"חז ".מלאכה עול, אישה

כתב ש הפסוק על הוסיפו

 ישאי כי לגבר טוב :הויירמ

 כי לגבר טוב ,תורה עול

 עול שאיי כי לגבר בוט, מלאכה עול שאיי

 בדיוק, תורהה של החינוך דרך היזו .אישה

לפי הדרכתה  מגישתו של העולם הסובב. פךיהל

 דרבהא ,אחריות ליטול לאש טוב לא של התורה

 .מחויבות ליטול, אחריות ליטול הוא הטוב

 להיות אדםעל  כאשר - מחייבת היא מלאכה

 תורהה ;מחייבהדבר  בבוקר בשמונה תובעבוד

  ים.מחייב ובית אישה ת;מחייב

תָּ " ים ּוָבַחרְּ ַחּיִּ  "ּבַ

 הבחירה בנושאעסקנו  האחרונות השיחות באחת

 התורה עמוד" :7ם"הרמב לשוןכ שהיא ,פשיתוהח

אדם ש שככל כך על גםאז  דיברנו ."והמצווה
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 עיין בראשית, פרק יד, פסוק יג 
3

 על פי בראשית רבה, פרשה מב, אות ח 
4

 בראשית, פרק ב, פסוק יח 
5

 פרק ג, פסוק כז 
6

 איכה רבה, פרשה ג, אות ט 
7

 הלכות תשובה, פרק ה, הלכה ג 

" עול יישא כי לגבר טוב"

 רצון ומתוך אהבה מתוך



 לבניינה של תורה
 

 ב

הדבר  ממילא יותר כללי חברתי מצוי במעמד

  .יותר גדולה יבותמחו כולל

 נהיש ע"לרבש .בעולם עמוק תהליך ישנו

 ".הייחוד הנהגת", עולםהנהגת הב כניתות

 במהלך המעצים את תנווא מוביל ע"רבש

' ה את ומגמתו היא שנדע פשיתוחה בחירהה

 אלא היכפי מתוך לא, בחירהו פשיוח רצון מתוך

 אומר. טבעל בחירה שעם הזמן תיהפךמתוך 

 אלא עוד ולא" :8עקב בפרשת תנחומא מדרש

 :9שנאמר ,שילמדכם אדם לשום צריכים שאינכם

דוּ  ְוֹלא' יש   עֹוד ְיַלּמְ ת אִּ יש   ֵרֵעהוּ  אֶּ ת ְואִּ יו אֶּ  ֵלאֹמר ָאחִּ

עוּ  ת ּדְ י' ה אֶּ ם ּכִּ י ֵיְדעוּ  כּוּלָ ם אֹותִּ ְקַטּנָ דֹוָלם ְוַעד ְלמִּ  ּגְ

  ."'ה ְנֻאם

 בתהליך לאאך ', ה ידיעתקראת להולך  העולם

יהיה  בסוףשל בחירי בתהליך אלא היכפי של

 מסילת"הזוהי אף משמעות דברי  .טבעיל

 .הנקיותלמידת  ועד הזהירותמידת מ "ישרים

 ,במהלך דרך התיקון בה מתקדם העולם מנם,א

 מתפרק הואזאת ולזכות לכך,  לתקן במטרה

 זהו שלב  .ממחויבות מתפרק הוא, מאחריות

 אמרנוהרי  .חורבןל ביאהעלול לה, דומא מסוכן

, התאבדויות - אבדוןל מביא כי הדבר בתחילה

 את זורק העולם .שמחה חוסר, בדידות

 םיבינתי ולםא, הבחירה לתיקון בדרך בותיהמחו

 .לאבדון מובילהה דרךב מצוי הזו בדרך בוחרה

 של אהחוצפ" :10"התחיה אורות"ב כותב הרב

 תיקון לשם אור מיעוט היא חאשידמ קבתאע

, נוראיות תופעות רואיםהננו ו ראינו ."הכלים

 התופעות בתוךהצפון  האלוקי המהלך אבל

  .תיקון של מהלך הוא ללוה הקשות

 הדבר ש בודאי ?לעשות עלינו מה :היא השאלה

 לקחתשיש לנו  היא התשובה .אלינו נוגע

 ושזה בחירה מתוך ,אחריות לקחת, מחויבות

לכך שהטוב  לבי, שתוהבנה מתוךב והטו הדבר

 התרבות אחר סחףילה לנו לא   .יהיה טבעי לאדם

 שמובילה, ההרסנית העולמית החיצונית
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 סימן יא 
9

 ירמיהו, פרק לא, פסוק לג 
10

 התחיה, פרק לט אורות, אורות 

 מוסד להתפרקותו להתאבדויות, לבדידות

 לעולםכיום  מחוברים כולנואכן,  .הנישואין

, המדיה עולםובאמצעות  דרכים בהרבההרחב 

ישנן  בעולם מתרחשהזה  תהליךל ולפיכך

חובה עלינו ליטול  .נרחבות חברתיות השפעות

 אםלי  אוי .הבנה מתוך מחויבות על עצמנו

, ארמוזלכן רק , אומר לא אם לי ואוי אומר

 שמתנהלהוא כנס  הליך זהת של ותוהקצ שאחד

, דתית עצמההמכנה את  באוניברסיטה זה בזמן

 ערכי ןבדוא ברוח, א"יסג חוצפה" של כנס

 במסווה, ביותר החמורים התורה ערכיו המשפחה

בעולמנו ישנם דברים  לדעתיש  .קידמה של

 מבינינו ישהלוא , מהם זהרילה שצריכים

 . שם ללמוד רוציםה

 "כשור לעול וכחמור ולמשאוי"

 אלינו שנוגע תחוםבנתרגם את הדברים 

 ישיבה חיי .נותישיב בחיי, ישיבה בחיי, לחיינוו

אדם המצוי בישיבה אינו  .יםיחברת חיים הם

, אנשים קיבוץ בישיבה ישנו, אדם המצוי לבדו

 חלקם באו מהארץ וחלקם הגיעו מחוצה לה,

 ביתב .הזה המדרש ביתל צטרףלה בחרו לםוכ

 היא ומחויבות, מחויבויות נהיש הזה המדרש

  .אושר

 בגיל ל בני הישיבה מצויים, ברוך ה',כ

 בכל היכפי של שפיתרון חושבים איננו .הבגרות

 אל אנשים להביא תתיאמ דרך הוא שהיא צורה

 ברצוננו בעצם ,היינו .הבנה של דרך רק .היעד

 עומד הנישואין מוסדכפי ש, ההבנה אל להגיע

 לא" .היהכפי מושג על לאו בההאה מושג על

 כי לגבר טוב" אלא, היות האדם לבדו" טוב

 .רצון מתוךו אהבה מתוך היינו, "עול ישאי

 בחיינו בכללו ,זה למקום שבא אדם כל ,לכן

 להבין צריך, ומצוות תורה שומרי כיהודים

 הישיבה סדרי .הפרטית תוטוב נההי מחויבותהש

 מתוך בהם יבחר שהוא בתנאי, לפרט טובים הם

 טובתו זוו האלה הסדרים את חייב שהוא הבנה

  .מאושר היה לא הוא ובלעדיהם

הרי , וז להבנה הגיע לא דייןע ישיבה בן אם

מקום בנו קיים שאידבר בלעדי  בישיבות ישש



ר טֹוב" בֶּ ֶּ י ַלג  א כ ִּ ָּׂ ש   יו עֹל יִּ רָּׂ ְנעו   "ב ִּ

 

 ג 

 ישיבתבמתקיים  בערב שש בשעה - אחר

 ללמוד צריך .אמונה ולימוד מוסר סדר "הכותל"

 צריך, "ישרים מסילת" ללמוד צריך, מוסר

 אורחות" ללמוד צריך, "תשובה שערי" ללמוד

 ובוחן לומד שאדם ופירוש מוסר לימוד ".צדיקים

הוא  עצמו. יובעינ, שלו בראי הדברים את

 .הללו הדברים עם מתמודד הוא מתבונן כיצד

 . מוסר סדר נויש לשם כך

הוא  "ישרים מסילתללמוד " מתחילאדם כש

 התמימה העבודה ושורש החסידות יסוד"לומד: 

 ולמה בעולמו חובתו מה האדם אצל ויתאמת שיתברר

 כל עמל הוא אשר בכל ומגמתו מבטו שישים צריך

 קרב אל הואאשר כש הדבר פירוש ."חייו ימי

 דרך אל ,'ה בית העולה הדרך ",ישרים מסילת"

 עליוו בעולם חובה שיש מגלההריהו , השלמות

לאחר מכן הוא  .ומגמתו מבטואליה את  שיםל

 ."'ה על להתענג אלא נברא לא האדם"שמגלה 

 בחירה מתוך לבוא יש להתענגות על ה' מנם,א

 ג"תרי דרך עוברת לכך הדרך ולם,א .פשיתוח

הזכרנו כבר באותה  .מחויבויות ג"תרי, מצוות

מכנה הזוהר  אלו יותומחויבאת ש שיחה

 כל .עצות ג"תרי, "יןטעי ג"תרי" :11הקדוש

, "ְלַבּדוֹ  ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב ֹלא" אומרת להוכ התורה

ר טֹוב", יביםמחו לא היותל טוב לא בֶּ י ַלּגֶּ א ּכִּ ָ ש ּ  יִּ

ְנעּוָריו ֹעל  !עצה אלוקיתזוהי  ."ּבִּ

דֹוש   ָרָצה": 12אומרת המשנה רּוךְ  ַהּקָ  ְלַזּכֹות הּוא ּבָ

ת ָרֵאל אֶּ ש ְ יָכךְ , יִּ ה ְלפִּ ְרּבָ ם הִּ ְצֹות ּתֹוָרה ָלהֶּ יש  – "ּומִּ

 לזכותנו ורוצה אותנו אוהבאכן  הוא אם לשאול

? עלינו מדוע הוא מרבה, פחות לנו תןישי

ר טֹוב"ה, הטוב ושזה התשובה היא בֶּ ג ֶּ י ל  א כ ִּ ָּׂ ש    יִּ

יו ֹעל רָּׂ ְנעו   - לנו מייעצת התורהאת זאת , "ב ִּ

 .תורה עול ובעיקר מלאכה עול, אישה עול

 .מפחידה עול המילה, מרתיעה "עול" המילה

 עול, בהמה לש עול לנו המזכיר מיד היא

 ברל מאחל היה צבי יהודה זצ"ל בהר .מצוות

 וזה ךא נעים עול אכן זהו "!נעים עול" :מצווה

  .עול
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 עיין זוהר, כרך ב, דף פב, עמוד ב 
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 מכות, פרק ג, משנה טו 

 סדרים הוא זה עולשעיקר דברינו להיום הוא 

 באים נוא ,לכן .לאדם טוביםה מגבילים

 סדרי את יותר לקיים לנו טוב :ואומרים

 אם .תורה והחברהה חובות את לקיים, הישיבה

 ע"שרבש הדבר פירוש קריאת שמע זמן נויש

 וזה ם כן,א. לאדם הטוב קבע את ההלכה באופן

  .הדברים שאר כל כןו ומועיל, טוב מחייב

 ובעיקר רת ה',בעז כל הדברים הללו,ב נתחזק

 למה רת ה'בעז נגיע כך ומתוך ,תורה בעול

ים"בו:  שפתחנו הּודִּ ְמָחה אֹוָרה ָהְיָתה ַליְּ כיצד  .13"ְוש ִּ

 ומתוך ,14"תורה זו -' אורה"'? שמחהנבוא לידי 

 .לשמחה יםמגיע כך
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 אסתר, פרק ח, פסוק טז 
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 מגילה, דף טז, עמוד ב 


