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 דשכחלק  -" לבניינה של תורה"

 א"ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליטר "ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

 "ְלׁשֹוָנה   ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת"
 על האכפתיות מהסובב אותנו

 

 "ְוִנְבֵנית ֶאְבֵנךְ  עֹוד"

הולכת שארצנו  העובדההוא הגאולה  מסימני

ל במסכת "חזפי שאמרו כ .ונבנית בכל תחום

, מזה מגולה קץ לך אין: אבא רבי ואמר" :1סנהדרין

ם': 2שנאמר ֶּ ָרֵאל ָהֵרי ְוַאת  ם ִיש ְ כֶּ ְ נו   ַעְנפ  ֵ ת  ם ת ִ ְרְיכֶּ או   ו פֶּ ש ְ  ת ִ

י ָרֵאל ְלַעמ ִ י ִיש ְ אשר כש מסבירי "רש ."'ָלבֹוא ֵקְרבו   כ ִ

בעין יפה זהו הסימן  פריה  את תיתן  ארץ ישראל

 .גאולהלהגדול ביותר 

לנוכח עינינו , הנה

ירושלים הולכת ונבנית 

ירושלים  .אתר ואתרבכל 

כפי  ,'עיר בתנופה'היא 

נו רואים בה מפעלי אש

רכבת ו גבוהיםבנייה 

 . אליההמובילה מהירה 

אנו זוכים ', ברוך ה

כחלק מהמהלך הכללי ש

 עם ישראלשל בניין 

הישיבה היא  .נו הולכת ונבניתתישיבגם בארץ 

 :כבר אמרנו בשנת היובל .ראי של ירושלים

" הכתל"וישיבת  ,3"אורו של עולם"היא ירושלים 

  .אורה של ירושלים היא

כל . הישיבה כירושלים הולכת ונבנית ',רוך הב

 ,בראש ובראשונה .היבתנופה של בני הישיבההזמן 

כל בחור שבא לישיבה בא לשם  - בניה רוחנית

הבחורים לראות שנפלא  כמה .ה רוחניתיבני

הולכים בתחילת השנה ' שיעור אל שהגיעו

את אף  זוכים לראותאנו יחד עם זאת . וצומחים

זכינו לחדש  'רוך הב .הישיבהשל  נה החומריבניי
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ולאחריו זכינו , את בית המדרש שבו אנו יושבים

נו משפצים אוכעת , לחדש את חדר האוכל

בני יטיב ללה במטרההכל . מחדשים את המטבחו

בקרוב  .מנויע' בחסדי ההכל  .הישיבה כמה שיותר

ת אוצר הספרים יבחידוש ובבני ',בעזרת ה, נתחיל

ש לאחר הקמפיין המוצלח שזכינו לו לזכר החד

לאחר שנשלמות  ,כעת. ל"הרב הדרי זצ ר"מו

 כנותבימים הללו הה

צא המבצע יי ,התכנוניות

 'ה ועל בחסדיפהזה אל ה

 . הגדולים

ט ֲעׂשֹות" ָּ פ   ְוַאֲהַבת ִמש ְ

 "ֶחֶסד

כחלק מה נדרש מאיתנו 

בשבועות ? זהמתהליך 

דל בגועסקנו האחרונים 

, המחויבותהעניין של 

מות האדם ישלכחלק מ

על  .בונה את עצמוה

בות ילבנות את עצמו להבין שהמחו אדם השואףה

ר טֹוב": 4כדברי הפסוק, עבורוהיא ערך טוב  בֶּ י ַלג ֶּ  כ ִ

א ָ ְנעו ָריו ֹעל ִיש    ,תורה עול": 5ל"פירטו זאת חז ."ב ִ

 ."מלאכה עול ,שהיא עול

 :נקראהאל הדבר  כךברצוני להמשיך מתוך 

אסביר  .שגם הוא חלק בחירי ממחויבות ,אכפתיות

 . את דברי

 ,אברהם אבינו .אברהם אבינו הוא שורש האומה

 .יםנימול בגיל תשעים ותשע שנ ,6איתנו של עולם
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 זו מילה קדושה ' להתנדב'

 , המורה על שלימות הנפש

 , ישראל על השייכות למהות כנסת

 אברהם אבינו על השייכות לדרכו של

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

על אף  ,פש אורחיםחישב בפתח האוהל ויאברהם 

ל" אז -ומשהגיעו  ,שלא היה חייב בכך ָקר ְואֶּ  ַהב ָ

ח ַאְבָרָהם ָרץ ק ַ ן ַוי ִ ן ָוטֹוב ַרךְ  ָקרב ָ  ב ֶּ ֵ ת  ל ַוי ִ ַער אֶּ  .7"...ַהנ ַ

 כלפי כולו אכפתיות, אברהם אבינו כולו חסד

עד  בסדוםשמהרשעים אף אכפת לו  .הסובב אותו

ֵֹפט" :דברים כלפי מעלהשהטיח כדי  ל ֲהש  ָ ץ כ   ָהָארֶּ

ה ֹלא ט ַיֲעש ֶּ ָ פ  אברהם אבינו הולך בדרכי . 8"?ִמש ְ

י" ,מטיב לעולםה הבורא י כ ִ ד עֹוָלם ָאַמְרת ִ סֶּ ה חֶּ נֶּ  .9"ִיב ָ

אבי  ,היא מהותו של אברהם אבינו מידת החסד

אכפת לו , מכל דבר לאברהם אכפת לו .האומה

 . לםולהטיב לכ שואףאפילו מהרשעים והוא 

של  ההיא מהות שזו 10"אורות ישראל"כותב הרב ב

עצמות " :של כל אחד ואחד מאיתנו, האומה שלנו

בלא שום הגבלה בעולם  ,לוב לכטהחפץ של היות 

ֹל' ה טֹוב" ."כלל בעצמות , מונח בעצמותינו 11"ַלכ 

בין "לא הגבלה הטבה ל .מאיתנוכל אחד ואחד 

, ים טובפועלכמה אנשים עבור  ,"בכמות הניטבים

, עשהתיאיכות טוב איזו  ,"בין באיכותו של הטובו"

זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת "

חיינו זו הנהגת הבורא הגרעין הפנימי של . "ישראל

ובכלל זה , "היות טוב לכל"של הנוקטת בדרך 

ר טֹוב" בֶּ י ַלג ֶּ א כ ִּ ָּׂ ש   יו ֹעל יִּ רָּׂ ְנעו   הירושתהיא זאת " ."ב ִּ

נו מאברהם אבינו תירוש - "ונחלת אבותיה

היא הרצון  הקדושים איתני העולם ינוומאבות

שיהיה אכפת לנו , אפשרהכל כלעשות טוב 

  .מהסובב

 'כפת לי מבחור בשיעור איא :טיביים להשואפנו א

שעשה  'כפת לי מבחור בשנה איא ;שבא לישיבה

כדי מדרום אמריקה  או מריקהמאדרך ארוכה 

 תייכולב מחפש מה אניו ת לייכפא .גיע לישיבהלה

שנכנס  'ש"שבו'אכפת לי מ .לוולהטיב לעזור 

 אכפת ;נוהגים פה בעין טובהאכן כפי ש, לישיבה

אכפת לי מתורנות  ;הישיבה נראית מהאופן בולי 

ודוגמאות , לעשות כחלק מבני הישיבה עלימטבח ש

 . רבות נוספות
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ם ֶזַרע" הָּ  "ֹאֲהִבי ַאְברָּ

בונים  כאשר אנו .ותנויעצמאנו בונים בישיבה את 

 ברצוננותורה מין איזו  לשאול בישיבה עלינו תורה

 ,העולם המערבימ הנגזרתהאם תורה  ?לבנות

 ,עצמואך ורק כלפי מחנך לאכפתיות של האדם ה

אברהם תורה הנאמנת לדרכו של אבי האומה או 

ם", אבינו דָּׂ אָּׂ דֹול הָּׂ ים ַהג ָּׂ קִּ ֲענָּׂ  תתור דרך של, 12"ב ָּׂ

 ? 13דרך של אכפתיות, חסד

 .תורה ברוחו של אברהם אבינובונים  בישיבה אנו

ד ולליממכון ' או' מכון ללימוד תורה'אינה הישיבה 

 'עבודת ה היא מקום של אלא', וסקיםפס ו"ש

ז כהמהווה את המר, התורהימוד ל .אישיותהבניין ו

  .'הינו חלק מהמכלול של עבודת ה ,ישיבהב

ים" ִ ַעמ  ֵאל לָּ רָּ ין ִיׂשְ ֵ  "ב 

: זו באומה יש סימנים שהושל": 14ל אומרים"חז

 נןכמובן שיש ."חסדים וגומלי והביישנין הרחמנים

ולם על א, חסדהבגמילות ל גבי מדרגות עמדרגות 

 . עם ישראלזו המהות של  כל פנים

שולחן אל  ם ישראלעככל ב נסחודש וחצי כבעוד 

ל" :הסדר ונכריז בתחילתו הכרזה מוזרהליל  ָ  כ 

ל, ְוֵייֹכל ֵייֵתי ִדְכִפין ָ לאחר  ."ְוִיְפַסח ֵייֵתי ִדְצִריךְ  כ 

אנו מזמינים את כל פסח קראת הלרבות נו שטרח

  .ביתנו פתוח לכל. הצריך והנזקק

דבר  15"עולת ראיה"ב ל"זצהרב על כך כותב 

הסדר -בלילבבית  וומראכדאי ל .דומופלא מא

הקו היסודי המבדיל בין " .עתכל ה ולחיות לאורו

ובין  נוביני להדבר המרכזי המבדי ,"ישראל לעמים

                                                      
: סימן ו, יד פרשה ,רבה בראשיתעיין . פסוק טו, פרק יד, יהושע 12
 קורא למה, אברהם זה -' בענקים הגדול האדם' :לוי רבי רמא"

עיין  ...."הראשון לאדם קודם להבראות ראוי שהיה '?גדול' אותו
, פרק טז, שבת, ירושלמי; הלכה א, פרק א, עוד מסכת סופרים

 .הלכה א
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, אבינו אברהם מיסוד הוא שלנו החיוני, המידותי, האופיי, הנשמתי
 בלי... תורה למתן להגיע אפשר וממנו, תורה מתן לפני עוד

. תורה לכתר לזכות אפשרות אין המידות טהרת בלי, הכשרה
 אבל, תורה בלימוד ולעסוק בישיבה קבועים להיות שזכינו אשרינו

 הנפש טהרת יסוד על רק לבוא יכולה... התורה שקידת כל
 להתגדל דשמיא בסייעתא לזכות לקוות יש מתוכה רק. והמידות
. הרבים ומזכי בישראל הוראה מורי תורה מרביצי ולהיות בתורה

  ."רבינו למשה מגיעים אבינו אברהם מתוך רק
 א עמוד ,עט דף ,יבמות 14
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 "ְלׁשֹוָנה   ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת"

 

 ג 

שזהו אורו של אברהם אבינו  ,הוא אור החסד" ,הגויים

 ,לפרטיהםרבים שממנו מופיעים קרני אורה  ,ה"ע

אור חסד  ."םכל מרחב החייפני הולכים ומתפזרים על ה

עין טובה כלפי  מקנה לנו, הטבוע בנשמתנו, זה

 .כלפי החבר ,המשפחהכלפי , הבית כלפי, המדינה

הקו המבדיל בין  הוא אורו של אברהם אבינו

 הכתבמאז נ התלא השתנ הגדרה זו .ישראל לעמים

וכן , יתה נכונה בעברהי היא .יםמאה שנכלפני 

עולם ". כך תישאר אף בעתידו ,הווהב היא

את , והכפירה אינם יודעים כי אם את עצמםליות יהאל

עולם , העולם הרחב - "...הנאתם הגסה החומרית

 .'כאן'בו 'עכשיו'ב ',אני'ב רקעניין תמ ,האליליות

מסגר הצר "ה !נוקט כאן הרב ביטויים חריפים לואי

מה שאין . של העצמיות הפרטית הוא יותר יסודי אצלם

בעת נו אינהאהבת הטוב נו צלא ."כן חלק יעקב

עצם טבע הוויית נשמתנו "אלא , כלשהו עניין צדדימ

זה עיקר  ."הטוב לכל ,הוא לחשוק בטוב האלוקי

של  תותפיסו הקו המהותי המבדיל בין זה, ההבדל

הבדל גדול  .לתפיסה המערבית ם ישראלע

 עלינו. 16רבותעוד בישיבה ו אותשצריכים לעבד 

, הכפרנית, ליות הפרטית הזאתילצאת ממסגרת האל

אנשים  להיותעלינו  .שיודעת רק את עצמה

  .שאכפת לנו מכל שמסביב לנו, יםיכלל

ה" ה עֹׂשֵ קָּ ל ְצדָּ  "ֵעת ְבכָּ

על מאיתנו  תונדרש תיותפכהאר והלב לאח  תשומת 

   .בחיינו כל צעד ושעל

 .עובדי הישיבהצריך שיהיה אכפת לנו מ: למשל

לנו  ויהי העתמ. כעת הישיבה מצויה בשיפוצים

 !תענוג איזה .חדר אוכל יפהו מטבח חדש ומפואר

 ףא, קשה כךובדים על עאנשים יש לזכור ש ,ולםא

עובדי הישיבה  .משכורתעל כך מקבלים שהם 

ָּׂ שלא  מאוד בתקופה זומתאמצים   ץגע מהשיפוניפ 

הדבר אינו  .כתמידובשפע שהאוכל יהיה טעים ו

לפקוח  מוטל עלינו. כשהכל דחוס במטבח קטן קל

להגיע  :כגון, הזדמנות לעזורולנצל  יםינעי

לא  .קות משמחהרים בויינבמטבח עם עתורנות ל
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זולת  עולם במציאות שיש כראוי לו ירשיצו עד לעמול אדם צריך
 להשיג יוכל אז קר כראויוכשידע זה . המציאות הפרטית של עצמו

 ". בוראו את

אומרים ש פיכ, 'רו אותי'סינג'הרגשה שבלהגיע 

  .בעולם

רוץ לארון הספרים  הוצאת ספראם : דוגמא נוספת

בחור אחר מאכפת לך  .בתום השימושלהחזירו 

משנה "א הזה או את ה"את הרשב חפשישמחר 

 נבנצלאביגדר ר הרב "מו, בצעירותי. הזה "ברורה

סיפר בשיחה זו   .זהעניין בנתן שיחה  א"שליט

שלאחר ל "הוא היה רואה את הרב שך זצש

על היה רץ מקצה בית המדרש  שתמש בספרשה

כי זו  !מהזולת כי אכפת? למה .ולהחזירמנת 

 !מידתו של אברהם אבינו

מבקשים כאשר ולה להיות תחושה עללפעמים 

הוא בצדקותו ו הציבורוממישהו עזרה למען הכלל 

, אכן. כעתללמוד תורה  ברצונוש משיב כי רבה

כל  עלאבל , ךמרגישים כה כאלה נםנפלא שיש

תמיד הדבר  וזהאכן אחד לבדוק בעצמו האם 

 התורההלוא  ?תורת אמת היהאם זו ?הנכון

 17"חסדים גמילות וסופה חסדים גמילות לתהיתח"

 . 18האכפתיות והחסד הואועניינה 

ִצים ַנֲעֹבר ַנְחנו  "  "ֲחלו 

מילה  היזו -להפך , מילה גסה אינהזו  'להתנדב'

יושב האברהם אבינו של  מביתוזו מילה , מפוארת

בן תשעים ותשע ביום בהיותו פתח האוהל ב

, שזהו היום בו כואב ביותר)תו מיללהשלישי 

שה ורץ לקבל שלו( כידוע ממעשה שמעון ולוי

זו מידתו של  .ולארחם ערביםאנשים הנדמים לו כ

  !ם ישראלע

היא אינה מה שהעולם  ,זו מילה נפלאה 'להתנדב'

זו מילה קדושה  'להתנדב' .'ייריותאפר': מכנה

על השייכות למהות , נפשהמות ימורה על שלה

בלא הבדל ולא  ,היות טוב לכל" - כנסת ישראל 

 ,"הטוב באיכותבין הגבלה בין בכמות הניטבים 

אברהם אבינו  של מורה על השייכות לדרכו היא

  .חייב אינוהמתנדב לרוץ אל הבקר למרות ש
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 נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה' :הכתוב שאמר כמו, והזכות
 זה כל, ולסקול ולשרוף להרוג התורה אמרה כאשר אף. 'שלום
 התורה נושא כי נמצא. הרע ולבער, והנועם הטוב להעמיד הוא
 ".יוקהאל הטוב הוא



 לבניינה של תורה
 

 ד

" ָּ ַלְכת  יו ְוהָּ כָּ ְדרָּ  "ב ִ

 ושזה, הליכה בדרכי הבורא היזו יתר על הכל

: 19נו מצוויםכפי שא, לם הזהעניינו של אדם בעו

מה  ,20"מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים"

  .אף אתה טוב לכל, הוא טוב לכל

ה   ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת" ֹונָּ  "ְלש 

ורס קה היכן ?חיינובזה  את שינויחולל איפה נ

ורס הטוב ביותר קה? הטוב ביותר לדבר הזה

 שמחנכת אותנו ,לחינוך זה מתרחש בתוך הישיבה

גם מחנכת ו לגדלות של תורה ולשאיפות גדולות

 .לחיים של תורת חסד, אותנו לחיי תורה

יכול בהן אלו השנים  .מתנההן השנים בישיבה 

ולכל לכל דבר שבקדושה לחנך את עצמו אדם 

מתוך . הן יסוד האומהש ,דבר שבמידות טובות

כפי  ,בכוחותיו את האומההוא ייבנה בניין זה 

מתוך בניין  .בכל תחום שהוא ,שורש נשמתו ונפשו

 ויחנך את ילדיו בנה את ביתויהוא יזה 

ולנטילת לקיחת אחריות בשמחה ל, אכפתיותל

 .יבות בשמחהמחו
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