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 חשכחלק  -" לבניינה של תורה"

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

 "קמעא קמעא"
  ביחס ליום העצמאותהמורכבות 

 

 .ל"הרב הדרי זצ ר"יום השנה של מוהערב יחול 

ביחס בישיבה ממנו חשבתי לעסוק במבט שקיבלנו 

בשבוע שעבר  נוכהמשך לדברי ,מורכבותלשאלות 

 . יום העצמאות אודות

דֹול" ְמָך ַהּגָ ל ְלש ִׁ  "ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵּ

 - קום המדינהשנים הראשונות לבבאייר ' בה

 - א"תשיוי "תש ,ט"תש

גם בשכונות החרדיות התקיימו 

אמירת ו תפילות הודאה, חגיגות

לקרוא  ברצוני .הלל בלי ברכה

 בשםשל יהודי  נולכם מתוך יומ

, 1אלפרטמשה יקותיאל הרב 

המנדט הבריטי  ל ידישנבחר ע

של שכונת  'רתמוכ'להיות ה

ה "הקב. בירושלים" בית ישראל"

את קטעי יומן  זימן לידי לראות

על שהתרחש תב כך הוא כ. אלו

ת בבי" :ט"באייר תש 'ביום ה

בשר לא היה ), חלות דגים, היה שולחן ערוך כמו בשבת

קמנו בבוקר  ...דולק כמו בשבתהיה חשמל גם ה (.לנו

 .התפילה הייתה עם הנץ החמה, והלכנו לבית הכנסת

גם הרב ו .תחנון לא אמרורק , התפילה הייתה כמו בחול

אברהם משה לדרברג עבר לפני התיבה והתפלל בניגון 

הרב  .אחרי תפילת שמונה עשרה חצי קדיש .של שבת

ריגר עבר לפני התיבה ואמר יחד עם כל הקהל בקול רם 

אודך כי " :את הפסוקים .הלל שלם בלי ברכה בזמרה

אמרו "... 'ברוך הבא וכו", "'וכו' אנא ה", "'וכו עניתני

  .את זה בניגון
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 ג "תשע

התפילה עשה הרב אברהם משה הזכרה גמר אחרי 

הזכרת , נפלו עבור המולדתל ש"לנשמות חילי צה

 'ל מלא רחמים-א'ואחר כך , נשמות על חללי הגולה

עיר הגנת ל נפלו עהבנים ש ,בור חללי הצעיריםע

ימי גם על  מעידכך הוא  ."הקודש ירושלים

  .א"י ותשי"תשות נהעצמאות של ש

שנת , שלאחריהןבשנה אבל 

יום " :הוא כתב ,ב"תשי

העצמאות השנה לא היה כשנים 

כל התושבים החרדים היו ... קודמות

, מאוכזבים ממה שהיה בשנה זו

מחללי ובפרט מ ...מאכלי טרפות

כר ישבת שנוסעים להכעיס בכה

 ...נטורי קרתא ...מאסריםוה השבת

  ."וקינות קראו צום

 בעקבתא דמשיחא

ה "שהקב מאמרלקרוא  ברצוני

מאמר שפורסם , זימן לידי

כאלה החוגגים את ן ייש עדי" :2מסויםבעיתון חרדי 

מי  ל ידיפעם נשאלתי ע. ..נוראשית צמיחת גאולת

מדוע אין לחרדים הכרת הטוב  :שגדל בציונות הדתית

בעיקר  ?מדינה משלו ם ישראלה על כך שנתן לע"לקב

עניתי לו שבאמת יש  ?מדוע איננו אומרים הלל על כך

הוא . וז כסל"ינו אומרים הלל בלכן או ,לנו הכרת הטוב

 :אמרתי לו? מה הקשר !?כסלוב ז"י :הביט בי במבט תמה

ר ליהודים מות העולם החליטו לאפש  וזה התאריך שבו א

את תאריך השעטנז  רק  בטח מכיר האת .להקים מדינה

זה ? לא ,אז זה היום ,אם הכרת הטוב. 'ט בנובמבר"כ'
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 22עמוד 

 

ל "למדנו מהרב הדרי זצ

 ומרבותינו בישיבה 

 , לשמוח ולהודות

 ולכאוב על החסר

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

ה סיבב את אומות העולם להכיר בזכות "היום שבו הקב

מגילת  ולא היום שבו הוקראה, דינה משלהםהיהודים למ

  ."העצמאות

ערב יום , השנה איירב 'זה נכתב בגמאמר 

 כשמביטים בסבבי" :הוא ממשיך ךוכ, העצמאות

בהחלטות של המשנה , תרים לחילולי שבתיבה, הלחימה

, פשר שיעורי תורה בהפרדהליועץ המשפטי שלא לא

הום על החרדים שחפצים לשמור על גדרי ההלכה יעלב

להבין איך מישהו עדין  קשה - ולא לעבוד בתערובות

, דושאלות חזקות מא ."מה לחגוגחושב שיש על 

  .נוקבותשאלות 

 ל"הרב הדרי זצדברי  מוהתפרסתקופה האחרונה ב

הרב סיפר  .לחייובשבת האחרונה  הישיבה אברכיל

ועל האופן  באייר 'את ה בזמנוראה  על האופן בו

 נכחש אחדבאייר כ 'יום את הכהוא רואה  בו

 ,באייר 'ה בו חל ,ביום שישי האחרון. זמןהבאותו 

 ,וד מכבדושאני מאמבוגר  למיד חכםת שוחחתי עם

על ושאלתי אותו  ,תושבי הרובע היהודימנה על נה

אותו  .יםזה לפני שבעים ואחד שנמיום  זיכרונותיו

 ניבמהוא בערך אף  ,שיחיה לאורך ימים, יהודי

 אמר "חזון איש"שההוא השיב  .של הרב הדרי גילו

 :כלומר –" לכעישמי" :ט בנובמבר"על כ באידיש

על יום העצמאות הוא לא  .ולא יסף - חיוך אלוקי

 . לדבר הסכים

יא" ְפָלאת הִׁ ינוּ  נִׁ ינֵּ עֵּ  "ּבְ

 ,ח"שכסלו תבז "יהוא ט בנובמבר "כ, יום זהב

האומות ש הוא הפירושש, החלטת החלוקההתקבלה 

, אולם. מדינה ם ישראלהחליטו לתת לעהמאוחדות 

במרחב של  החלטה זו קובעת שמדינה זו תהיה רק

 ה לערבים וחצימהארץ חצי  - ארץמהחצי 

ודאי  3?ב צבי יהודההר כךהתייחס ל כיצד .ליהודים

 ".ט למדינת ישראל"מזמור י" מוכר לכולם המאמר

באייר  'הרב צבי יהודה ביום דברי האלו הם 

 רסיפכך  .ט שנים למדינה"יבו מלאו , ז"תשכ

בלילה ראשון , לפני תשע עשרה שנה" :4באותה שיחה

הם הגיעה אלינו הידיעה על תוצאות דיוניכאשר  ,הזה

                                                      
ו עימלומד היה ש ל"זצהרב הדרי תו של משפחידוע לי מבני  3

 .מידי יום שישי ל"בספרי הרב זצ
 שיחה ה , יום העצמאות, חלק ב, שיחות הרב צבי יהודה מועדים 4

לא יכולתי לצאת אל  ,5'אז יאמרו בגויים, 'של הגויים

אין צורך לספר  .בחוצות ירושליםוהשמחה ברחוב יפו 

קשר , קודשבקשר  ,רשוואני ק כולנו קשוריםכמה 

אך בשעות , קשר חיים וקשר נשמה למדינה, קדושה

ישבתי בדד  .אלה לא יכולתי להצטרף אל השמחה

באותן שעות ראשונות לא יכולתי  .6ואדום כי נטל עלי

את ארצי ' :7בנבואה' עם דבר ה ,להשלים עם הנעשה

 ,ה גידי"ח איברי ושס"י בכל רמלא היה אפשר ל. 'חילקו

קו   ַאְרִצי ְוֶאת' .לצאת ,בכל נשמתי רוחי ונפשי  !"'ִחל  

לשמוע כפי שניתן , מילים אלוהוא צעק את 

  .בהקלטות

האנו  – איפה חברון שלנו": המשיך הרב צבי יהודה

? שוכחים אותההאנו  –איפה שכם שלנו  ?השוכחים אות

איפה עבר ? אותהשוכחים האנו  –איפה יריחו שלנו 

כל חלק וחלק של , איפה כל רגב ורגב ?הירדן שלנו

הבידינו לוותר על  ?'אמות של  ארץ ה 'כל ד ,'ארץ ה

לא יכולתי לכן  !ס ושלוםחלילה וח? מטר מהםיאיזה מיל

 ְוֶאת' .חתוך לגזרים ,מצב שהייתי פצוע כולי אז באותו

קו   ַאְרִצי לא  ...יםחישובים פוליטי !חילקתם' ארץ ה !'ִחל  

כך היה המצב בלילה הזה . יכולתי לצאת לרקוד ולשמוח

 . ובשעות האלה

 'הגאון ר ,בא איש ברית קדשינו, למחרת או למחרתיים

 - ל"פ זצ"רב חרלה - "זכרונו לברכה יעקב משה

לאן ו? ואיך היה יכול לא לבוא, היה לו צורך לבוא"

לתוך הוא אלינו אל אותו  ?אל המקום הזהיבוא אם לא 

, חדנוייהת". ל"זצשל הרב  וחדר, "חדר קטן וקדוש

חדנו כמה ייהת. ישבנו שנינו מזועזעים בצורה נוראה

 יהתאוששנו ואמרנו שנינו יחד אותם דבר, רגעים

ת' :8קודש א  ינו   ִנְפָלאת ִהיא ז ֹּאת ָהְיָתה' ה מ  ינ  ע  נקבעה  !'ב ְ

שכוונת הרב צבי  אני הקטן מסביר .!"החותמת

 ,9פלא :הוא "נפלא"ש המילה שפירו יהודה היא

  .מבינים יננוא .10מכוסה :אבל גם

, ט בנובמבר"כ ,כסלובז "יהיחס למאורע זה של 

  .דושאלה מורכבת מאזוהי 
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 "אור וחושך משמשים בערבוביא"

 נהשישידוע ישיבה ב .מדרשהאנו גדלים בבית 

עיקרה שהיא  ,רה שבעל פהתו .תירוץ נוקושיה ויש

. סתירות ותירוצים, קושיותבנויה על , של ישיבה

חסרה  רוריב וללא קושיות ללא רה שבעל פהתו

ידי על  .שבלעדיה לא נגיע לכלום, העמקהה את

שאר קוראי כזה אנו עלולים להילימוד באופן 

 .של הבנת הנקרא נמוכה העיתונים ואינטרנט ברמ

כפי . אדם נבנה מברורים, אדם נבנה מקושיות

, מורכבהכל  ה ברא לנו"עולם הנפלא שהקבבש

מסילת " כדברי ,המלחמה נמצאת פנים ואחור

, 'י מעבדהתנא  'בשהוא  בחייםדבר  אין .11"ישרים

בעקבתא דמשיחא  .כל שאלה בחיים היא מורכבת

כפי שניבא  .12אור וחושך משמשים בערבוביה

ם ְוָהָיה": 13הנביא זכריה י וֹּ ר ִיְהֶיה לֹּא ַההו א ב ַ ת אוֹּ  ְיָקרוֹּ

ן אוֹּ ָ ם ְוָהָיה .ְוִקפ  ַדע הו א ֶאָחד יוֹּ ם לֹּא' ַלה ִיו ָ  ְולֹּא יוֹּ

 ו אופיו שלזה .רורייוצרת בזו מורכבות   ...."ָלְיָלה

 . מדרשהבית 

חתימת ד כאב את ול מא"הרב הדרי זצ: למשל

 שליטהבהסכם אוסלו הנורא נתנו  .הסכם אוסלו

המדינה נתנה להם נשק  .לפלסטינאים רחבה

 .יותר מאלף אנשיםימים הבאותם  נרצחובשלו ש

 על כך ד כעסומאו את הדבר ד כאבוהרב הדרי מא

את  הוא לימד באותם ימים .כעס פנימי עמוקב

 זהו. 'על במותינו חללים'ל "של הרב זצ ומאמר

ל מתמודד עם "בו הרב זצ 14'ראיההמאמרי 'מאמר ב

ביקשו ממנו להספיד בחורים  .מורכבתשאלה 

 .הארץשמתו במאבק על אידיאליסטים צעירים 

אני יכול להספיד  כיצד :15על כך ל שואל"הרב זצ

 'הפועל הצעיר'של מרבית  םיחסבשעה ש אותם

ביטא הרב הדרי  ?לכל קודש בישראל כה נורא

שהייתי לי ר וכז .וכאב בדבריו בשיחה זו את

השלטון  על ורכבותמשאלות  מופתע לשמוע

  .מדינהב
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 יהיה לא... בו יהיו שתיהם כי ,בצרה ולא ברוחם לא כלומר ,כחשך
 (.ק"רד" )רוחה כלו ולא צרה כלו

 98-89עמודים  14
 89עמוד  15

ידע  ב צבי יהודהל וכמו הר"כמו הרב זצ ,כןא

לשמוח ביום ו הדרי לחיות את המורכבות הרב

. וכך לימד גם אותנו, להודות ולהלל, העצמאות

הוא אמר הלל בלי ברכה ביום העצמאות  ,אמת

 כן נהג לברךביום ירושלים הוא ו הלכתי ספק עקב

 .צדדיות שאלות הלכתיות אולם אלו הן. על ההלל

לפני התיבה בליל יום  בר בעצמוכשהוא ע

ה " :בנגינה ובקול גדולברך ו, העצמאות ָ רו ְך ַאת  ב ָ

ל ָרא  ַאל ִיש ְ הרב שלנו ש ונו הצעירים הבנא, !"ְיהָֹּוה ג ָ

, ראויהסתכלנו על הרב כ .בכל נפשו ה"מודה לקב

לדעת  יחד עם זאתו, להודותו שיש לשמוחוהבנו 

לא להתבלבל מרוב  .תיקון דורשמה ש עללכאוב 

 ןהשלטוו פחד מההתנהגות השלילית של הציבור

אמת ולהקטין את החסד להגיד את ה ולחשוש

דור המבוגר עדיין אף אם בני ההלוא  .16האלוקי

מה יהא על בני הדור , קיורואים בכך חסד אל

בחדרי מעלה ש אנשי ישנםש ידוע לי ?הצעיר

 יםללמהוסעודות לביום העצמאות  יושבים חדרים

הם אכן יודעים לחיות את . מודיםה ו"את הקב

אכן האם ? הציבור לע האאבל מה י .המורכבות

כפי שסובר כותב המאמר , נו לפסול את הכלעלי

 ?שהבאנו לעיל

 ל"למדנו מהרב הדרי זצ .השאלות הן באמת קשות

 עללכאוב ו, להודותו מרבותינו בישיבה לשמוחו

הוא קבע כי . פ"הרב חרלגם כך נהג  .החסר

כה את יבחדא מחתא בו ,מדינה זו תתקיים לנצח

ציון -בןהרב ש רוסיפבישיבה  .17הנוראית ההתנהגות

לך היה הו ,ל"אצבשורות החם לש ,ל"פריימן זצ

בישיבת לאחר שביום העצמאות להגיד תחנון 

  .18הכותל אמר הלל

דברים ששמעתי על אני חייב לומר שבעקבות 

נראה ליל יום  כיצדיצאתי לראות המתרחש 

 ממש כואב ואכן ,ברחובות ירושלים העצמאות

                                                      
הדברים אמורים אף כלפי מורכבות היחס להנהגת המדינה לאחר  16

 .הגירוש מגוש קטיף
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 לבניינה של תורה
 

 ד

האופן בו  .עקפ צ"הרב חרלעל כך  .להיווכח בכך

 נורא ואיוםנראה יום העצמאות במרכז העיר הוא 

יש לנו עבודה גדולה  .ולצערנו אין מקומנו שם

את  שיחנכו למידי חכמיםלגדל ת יש .בישיבה

  .עבודה גדולה זוהי .העם

או אין זה נוגע לשאלה אם מתוך חשש  ולםא

 . נתעלם מהדברמסיבות אחרות 

 "הושיבו ישיבה על קברו"

כך  .צריך לדעת להתמודד עם שאלות מורכבות

מיני  דוגמא אחתרק זו ו ,הרב הדרי חינך אותנו

כינו להתחנך בישיבת הכותל אצל אשרינו שז .רבות

 . ל"הדרי זצ נו הרברב

זו ולהיות שאלה לפתוח ולהתמודד עם חשבתי 

עוד בטרם  ,לעסוק בדמותו 'ןמקדימי ןזריזי'בחינת ב

מדרש מחר יהיה בית  .בית המדרש מחריעסוק בזה 

אף אם לא כולם . ל הרב הדריזה בית מדרשו ש

הוא  .הוא שלוזה מדרש שבית  הכירו אותו הרי

  .בית המדרש הזהב וייסד כל פרט ופרטהקים 

נעסוק  ולאחר מכן נעלה לציונואחר הצהריים 

היה ילא סבור שאני  .בתורתו כאן בבית המדרש

בחדר  את המסכת הנלמדתון ללכת ללמוד נכ

עבירה ולא זו תהיה אולי ש אף סבוראני  .צדדי

בבית המדרש תתקיים  לקראת הערב .19מצווה

כל אחד  .לזכרומתורתו ובה יאמרו דברים  עצרת

אם הוא אברך  אף -יעשה את המאמץ הגדול שלו 

כשם , זכרהלהשתתף בא -ואילוצים  משפחה בעלו

הרב הרי  .באזכרה לסבושהיה מתאמץ להשתתף 

ללמוד ו לכבד את זכרו יש .20אבאכעין הוא 

  .ליהנות מאורה מדמותו הענקית שזכינו

על  מדרשה-בית מתוךמבט  הציגרציתי להיום 

, להתמודד עם שאלות מורכבות האופן הראוי

 .שאלות מורכבותרצופים בחיינו ל כ שהלוא
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 קמז
 ,הזה לעולם הביאו שאביו: "משנה יא, פרק ב, עיין בבא מציעא 20

 ".הבא העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו


