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שבת שלום ומבורך! 

התורה היא החיים, והחיים הם התורה!
מובא בגמרא בסוטה (דף לה.): "דרש רבא, מפני מה נענש דוד, מפני שקרא לדברי תורה 
זמירות, שנאמר (תהלים קיט, נד): 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי'. אמר לו הקב"ה: 'דברי 
הריני  זמירות,  אותן  קורא  אתה  ואיננו'  בו  עיניך  'התעיף  ה)  כג,  (משלי  בהן  שכתוב  תורה 
מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, דכתיב (במדבר ז, ט): 'ולבני קהת 
לא נתן כי עבודת הקודש וגו' ', ואיהו אתייה בעגלתא (שמואל א ו, יט): 'ויך באנשי בית שמש 

כי ראו בארון, משום שראו, ויך אלוקים' ".
הקשה מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל: מהו קו המשווה בין קריאת דוד לתוה"ק 
בשם זמירות לבין מה שנאמר לו 'התעיף עיניך', ומדוע הכשילו הקב"ה בהלכה זו דווקא 

של נשיאת הארון?
אלא, ביאר רבינו, דוד המלך קרא לתורה זמירות. משל למה הדבר דומה, לאדם שיש לו 
חוש נדיר לחזנות, והיה נותן את כל הון ביתו כדי לשמוע פרקי חזנות, שוכח הוא לאכול 
לחזן  להאזין  גופו  בכל  שקוע  הוא  כאשר  והנה,  הנגינה.  בעולם  נתון  כולו  וכל  ולשתות, 
מומחה ביותר, פתאום התחילו להפגיז את העיר וכל אחד רץ כל עוד נפשו בו כדי למצוא 
איזה מקלט להציל את נפשו, הלא מובן שהיהודי הזה, עם כל תשוקתו לפרקי החזנות, ינוס 

כמפני הארי כדי למצוא מחסה.
וזו היתה קריאתו של דוד המלך ע"ה לתורה בשם זמירות, כוונתו היתה שהתורה מתוקה 

ונעימה כמו זמירות.
אך הטענה עליו היתה, שהרי התורה הקדושה נקראת 'עוף', כדאמרו חז"ל בגמרא בברכות 
(דף ה.): 'כל העוסק בתורה – ייסורין בדליו ממנו, שנאמר (איוב ה, ז): 'ובני רשף יגביהו עוף 

ואין עוף אלא תורה' – 'התעיף עיניך בו ואיננו'.
שתותחים  בשעה  גם  לנשימה,  אויר  היתה  כאילו  מהתורה,  דעת  להסיח  לאדם  אסור 
רועמים, וכמשל הידוע של רבי עקיבא (ברכות סא:), על אותו שועל רעב שהיה מהלך על 
שפת הנהר וקרא לדגים: מה לכם בורחים תמיד מפני רשתו של הדייג? בואו, עלו ליבשה, 
ונחיה כולנו בשלום, באחוה וברעות. ענו לו הדגים ברוב חכמתם: ומה במקום חיותנו – כך 

אנו מתייראים, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה'.
החיים  היא  שהתוה"ק  תמיד  להרגיש  צריכים  אלישיב,  הגרי"ש  מרן  הטעים  אנחנו,  אף 
דבר  עוד  אינם  המים  כי  שמבינים  הדגים  כמו   – חייך'  היא  'כי  בה  שנאמר  כמו  עצמם, 
שמוסיף להם חיים, אלא המים עצמם הם החיים – כך התורה היא החיים ממש, ואיך ניתן 

לדמותה לזמירות?!
לכן הוכשל דוד בהלכה זו של נשיאת הארון, דהנה הלויים היו נושאים את ארון הברית 
על גבם מרחקים גדולים במשך עשרות שנים, בעוד השמש קופחת בעוז על פניהם, ונאסר 
עליהם לשאת את הארון בעגלות, ואכן לבסוף הארון היה נושא את נושאיו והם כלל לא 
הרגישו בכובדו, וזה מה שרצו לרמוז לו: התורה צריכה להתבטא אצל האדם במסירות נפש 

ולא כדבר הנאה".
(גדולה שימושה)          ונאים הדברים למי שאמרם! 

היום שבגללו רק רב יוסף סימא את עיניו – פנינה מתוקה מדבש!
מובא בגמרא בפסחים (דף סח:): "רב יוסף ביומא דעצרתא אמר: עבדו לי עגלא תלתא 
(היה מצוה לאנשי ביתו להכין לו סעודה – רש"י), אמר: אי לאו האי יומא דקא גרים (שלמדתי תורה 

ונתרוממתי) – כמה יוסף איכא בשוקא?" (=הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף, ומה ביני לבינם?)

המפרשים מתפלאים: כיצד זה עומד רב יוסף, שאמרו עליו חז"ל (בסוף מסכת סוטה) שהיה 
גדול במידת הענוה, ומתפאר שהודות ללימוד התורה הוא נעלה ומרומם יותר מכל אותם 

אנשים בשוק ששמם יוסף? היתכן?
ועוד צריך להבין, מדוע דוקא רב יוסף אמר זאת, ולא תלמיד חכם אחר?

פנינה מתוקה מדבש בענין זה, נאמרה על ידי הגאון רבי אפרים ברמן זצ"ל, בעל "המדרש 
וההגיון" (תלמיד הגאון רבי אייזיק שר, ראש ישיבת סלבודקא):

ידועים דברי הגמרא בקידושין (דף לא.): "אמר רב יוסף, מריש הוה אמינא, מאן דהוה אמר 
לי הלכה כר' יהודה, דאמר: 'סומא פטור מן המצוות' – עבידנא יומא טבא לרבנן, דהא לא 
מיפקידנא והא עבידנא, השתא דשמעיתא להא דאמר רב חנינא: 'גדול מצווה ועושה יותר 
יומא  עבידנא  יהודה –  כרבי  הלכה  אין  לי  דאמר  מאן  אדרבה,  ועושה',  מצווה  שאינו  ממי 

טבא לרבנן".
הסבר הדברים: רב יוסף, שהיה סומא, אמר כי מתחילה היה סבור שגדול מי שאינו מצווה 
היה  נצטווה),  לא  שהרי  בכך,  שחייב  ללא  מרצונו,  הוא  עושה  (כי  ועושה  שמצווה  ממי  יותר  ועושה 
רגיל לומר כי מי שיבוא ויאמר לו שהלכה כרבי יהודה הסובר שסומא פטור מכל המצוות 
עתה,  אך  עושה.  זאת  ובכל  מצווה  אינו  הוא  שהרי  לתלמידים,  סעודה  יוסף  רב  יעשה   –
מששמע שרבי חנינא אמר שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה (מפני שהמצווה 
ועושה דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו – תוספות עבודה זרה ג.), הרי אדרבה, מי שיאמר לו 
שאין הלכה כרבי יהודה, אלא סומא חייב בכל המצוות – אז בזכותו יעשה סעודה, כי אז 

יתברר שאף הוא, למרות היותו סומא, נחשב 'מצווה ועושה'.
והנה, הר"ן (שם) הביא דבר נורא שאמרו באגדה: שרב יוסף סימא את עצמו כדי שלא יוכל 
להסתכל מחוץ לד' אמותיו. ולכאורה, איך עשה רב יוסף כדבר הזה, והלא אמנם הרויח במה 
שלא עבר על הדין שאסור להסתכל חוץ לד' אמותיו, אך לעומת זאת הפסיד את כל מצוות 
התורה, שהרי סומא פטור מכל המצוות? אלא, בהכרח שבעשותו זאת סבר רב יוסף שמי 
שאינו מצווה ועושה גדול מן המצווה ועושה, ואם כן לא רק שלא הפסיד – אלא אף הרוויח, 

שהרי עתה הוא 'אינו מצווה ועושה'.

רק מאוחר יותר, כאשר הגיעו לאוזניו דברי רבי חנינא, שהמצווה ועושה גדול ממי שאינו 
מצווה ועושה, הצטער רב יסף עד מאוד על שסימא את עיניו ונפטר מן המצוות, ומאז החל 
לחפש הוכחות כי סומא חייב במצוות, כדי להיות בגדר 'מצווה ועושה', ועל כן הכריז כי מי 

שיביא לו ראיה לכך – יעשה יומא טבא לרבנן.

אך כאן, מטעים בעל ה"מדרש וההגיון", מתבקשת לכאורה קושיה עצומה: מדוע חיפש 
רב יוסף הוכחה שתסתור את דעתו של רב יהודה ותקבע כי סומא חייב במצוות, ולא ביקש 
להוכיח שלא כדעת רבי חנינא, שקבע כי 'גדול המצוות ועושה'? מדוע היה ברור לו דינו של 

רבי חנינא =- יותר מדינו של רבי יהודה?

והתירוץ לכך הוא: חג השבועות!

לנו  נתן  ולא  סיני,  הר  לפני  קרבנו  'אילו  ההגדה:  מתוך  אומרים  אנו  הסדר  בליל  שהרי, 
את התורה – דיינו', וההסבר לכך הוא: שכשאר הגיעו בני ישראל לפני הר סיני וראו את 
ההתגלות האלוקית – התרוממו והגיעו למדרגה גבוהה שכזו, שגם בלי נתינת התורה היו 
מגיעים בדעתם ושכלם לקיים את התורה, כשם שאבות העולם קיימו את התורה עוד לפני 
שניתנה, אשר על כן אילו קרבנו לפני הר סיני – כבר היתה בכך תועלת גדולה, כי בודאי 

היינו משיגים שם את התורה ומצוותיה.

אך אם כן, מדוע באמת נתן לנו הקב"ה את התורה? משום שגדול המצווה ועושה ממי 
ומכאן  ועושים'!  'מצווים  להיות  אנו  הפכנו  התורה,  את  לנו  ובנתנו  ועושה,  מצווה  שאינו 

שעצם מתן התורה היא ראיה ניצחת ובלתי ניתנת לערעור לדברי רבי חנינא.

היינו  אלא  תורה,  מתן  של  יומא',  האי  לאו  'אי  ופרח:  כפתור  יוסף  רב  דברי  יובנו  עתה 
מצווה  שאינו  מי  שגדול  ראיה  זו  והיתה  התורה,  את  בעצמנו  ומשיגים  סיני  להר  מגיעים 
ועושה, אז 'כמה יוסף איכא בשוקא' – כי אז הרבה צדיקים היו מסמאים את עיניהם כדי 
שלא להסתכל מחוץ לד' אמותיהם וכדי לקבל יותר שכר כמי שאינם מצווים ועושים, ורק 
בגלל 'האי יומא', יום מתן תורה שהוכח כדעת רבי חנינא, שגדול המצווה ועושה, ישנו רק 

רב יוסף אחד!

ולכן ביום העצרת היה רב יוסף אומר 'עבדו לי עגלא תלתא', שיכינו סעודה, כדי שאם 
יבוא אחד ויוכיח לו שאין הלכה כר' יהודה – יעשה יומא טבא לרבנן, אולם כשאף אחד לא 
בא והוכיח זאת, אז היה אומר: 'אי לאו האי יומא', שהוא עצמו מוכיח את דברי רבי חנינא 

– 'כמה יוסף איכא בשוקא?!'

(כמוצא שלל רב – שבועות ומגילת רות) ודברי פי חכם חן!  

"וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש 
נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל" (רות ד, ז).

צבי  אפרים  רבי  הגאון  אמר  זה,  מפסוק  הנלמד  'חליפין'  קנין  אודות  נפלא  רעיוני  ביאור 
איינהורן זצ"ל, מגדולי תמידי בעל ה'אבני נזר':

לפי המסופר, הסברו נאמר באוזני רופא מלומד ממוצא יהודי, שהגיע ממרחקים לעיירה 
חכמה  בדברי  עימו  שוחח  במהלכה  המקומי,  הרב  אצל  נימוסין  לביקור  ונכנס  הקטנה 
והגות. במהלך השיחה שאל הרופא: אולי יכול כבוד הרב לבאר לי טיבו שלקנין ה'חליפין', 
שלמדוהו חז"ל מהכתוב במגילת רות "וזאת לפנים בישראל שלף איש נעלו" – איזה מין 
הם  שנחשבים  להבין  ואפשר  החפץ  בגוף  הנעשים  'הגבהה',  או  'משיכה'  מילא  זה?  'קנין' 
למעשה קניין, אך באיזו צורה פועלת 'שליפת הנעל' מרגלו של המוכר כדי להקנות חפץ 

כלשהו מחפציו לקונה?

השיבו רבי אפרים צבי בהסבר נפלא: קנין חליפין עיקרו בדיבור. האדם המקנה דבר-מה 
לזולת, נאמן על דברתו ובשליפת הנעל ממחישים אנו את הצידוק הרעיוני שיש לנאמנות 
זו. כי הנה, הבריאה מורכבת מארבע דרגות: דומם, צומח, חי, מדבר – זו למעלה מזו: הצומח 
ניזון מהדומם, מהאדמה, לפי שהוא נעלה וחשוב יותר. מאותה סיבה ניזון החי מהצומח, 

והאדם נזר הבריאה ניזון גם מהחי ומשתמש בו לצרכיו.

ומהי מעלת האדם יותר מכל? הוי אומר: שהוא מדבר. את הכתוב "ויהי האדם לנפש חיה", 
מתרגם אונקלוס: 'לרוח ממללא'. אי לזאת, רק אדם שדיבורו אמת, שעומד בדיבורו, שאכן 
יש לו מעלה יתירה על פני שאר החי, רשאי לנעול לרגליו מנעלים שנעשו מעורות בעלי 
חיים, אבל אם הוא מפר את דיבורו ועושהו חולין – מה מותר האדם מן הבהמה, ומה זכותו?

כל זה, סיים הרב את הסברו באוזני הרופא, מרומז כשעושים קנין בשליפת הנעל, כלומר: 
(מרביצי תורה מעולם החסידות) אם לא תעמוד בדיבורך, אדם – אינך זכאי לנעול אותה!  

גליון מס‘
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חג השבועות

בסיעתא דשמיא, ערש"ק ד' בסיון התשע"ה
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זקננו  אבותינו,  על  לרוב  וסיפורים  מעשיות 
וזקנותנו, נמסרו מדור לדור, תוך כדי הבעת תדהמה 
על תנאי חייהם הקשים, ומאידך גיסא גילויי הערצה 
והשתאות לנוכח עמידתם הנחרצת על אורח חייהם 
ינוס  לא  אלו,  מעין  מעשים  שירבו  ככל  היהודיים. 
דמעותיהם  גנזיו  בבית  אוסף  הקב"ה  לעולם.  ליחם 
לאותן  שהובילו  המאורעות  על  וחזקה  ישראל,  של 

דמעות, שישתמרו גם הם בזכרונו של העם היהודי.
הרה"ג ר' חיים ברוך נבנצאל שליט"א, מגיד שיעור 
בדף היומי, סיפר סיפור מרטיט, והרי הוא לפניכם:

מן  יש  הקנטוניסטים.  גזירת  היתה  ומרה  קשה 
הקשה  היתה  היא  כי  הקבועים  ההיסטוריונים 
לפני  אירופה  מזרח  יהדות  על  שניתכו  שבגזירות 
תקנה  נטל  ימ"ש,  הראשון,  ניקולאי  שנה.  כמאתיים 
והרחיבה  שיכללה  הגדול,  פטר  מימי  נושנה  צבאית 
האפשר",  ככל  ברוסיה  היהודים  את  "למעט  כדי 
סעיף  כל  כי  התבטא,  ההיסטוריונים  אחד  כלשונו. 

בתקנה זו נכתב ב"מגלב". 
הילדים היהודים, בשונה מבני אנשי הצבא שנשלחו 
מרוחקים  ארץ  לחבלי  הוגלו  לקנטונים,  הם  גם 
במרחבי רוסיה, ובאכזריות מחושבת ניחתה עליהם 
אליהם  להתלוות  עתידה  שהיתה  איומה,  בדידות 
תמיד.  כמעט  סופי,  היה  הניתוק  חייהם.  ימי  לכל 
בדרך כלל, לא נותר בזכרונם מאומה מעברם הקצר, 
ובמקרה מסויים, שתועד, נעקר ילד בן חמש מבית 

הוריו. אפילו לא היה לו מה לזכור.
ולמשיסה.  לשמה  נתונים  היו  הרכים  הילדים 
גורלם הופקד בידי איכרים גסי-רוח למטרת 'חינוך', 
שנות  וחמש  החלו עשרים  הם  עשרה  שמונה  ובגיל 
של  בצבאו  ומפרכות  מייסרות  ארוכות,  שרות 
מן  השתחררו  מאלו,  רבים  ילדים  הראשון.  ניקולאי 
הצבא בסביבות גיל ארבעים ומעלה, מנותקים מכל 

זיק יהודי, מתנהגים כגויים גמורים.
כשבלבם  לעולמם  הלכו  רבים  ואמהות  אבות 
צורבת כמכוות אש הדאגה העמוקה לגורלו הרוחני 
שנים  לפני  מאיתם  שנלקח  הקנטוניסט  בנם  של 
רבות כל כך. לא היה להם כל סיכוי להפגש בשנית 
באותה  לכך.  זכו  בלבד  בודדים  צאצאיהם.  עם 
תקופה, התגוררו ברוסיה זוג יהודים מבוגרים שבנם 
מצאו  לא  הם  ה'קנטונים'.  אל  מחיקם  נקרע  יחידם 
בגופם,  תלויה  היתה  נשמתם  חייהם.  ימי  כל  מרגוע 
הסתם  מן  לגופם,  שחיברה  האמונה  פתיל  ואילולא 
יום  לאותו  עד  הפחות  לכל  ימים,  מאריכים  היו  לא 

נורא ואיום שבו אירע המעשה.
ובכל  עת  בכל  מתלמודו.  פסק  לא  הנדכא  האב 
בה  והוגה  הגדולה,  גמרתו  ליד  יושב  היה  שעה, 
בנו  עריסת  עמדה  שבהם  מאושרים  ימים  כבאותם 
מחמדו בתוך הבית. לולי תורתך שעשועי, אז אבדתי 
בעניי. שעות ארוכות היה מתרפק על הגמרא. עיתים 
את  מוחט  ובעודו  בדמעות,  מתקשרות  עיניו  היו 
חוטמו ומחניק את יבבותיו לבל תשמע רעייתו את 
תפילה  נושא  היה  מחרדה,  אליו  ותצטרף  גניחותיו 
לבוראו שיחוס וירחם על נשמתו האומללה של בנו 

מחמדו. 
האב  נעצר  הימים,  מן  ביום  מדוע.  יודע  אינו  איש 
הזקן על ידי קלגסיו של ניקולאי, בגין עבירה זניחה 
כלשהי. לבה של רעייתו נדם עם צאתו מן הבית. הוא 
הדלת,  מפתן  על  קורסת  אותה  לראות  הספיק  עוד 

ומובלת בחרדה על ידי שכנים טובים.
החיים נגמרו.

הוא הובל לבית הסוהר וגמרתו בחיקו. מידי פעם 
ומעמידים  המחניק  הצינוק  מן  אותו  מוציאים  היו 
במעשיו  עמוקות  שדנו  'שופטים'  חבר  בפני  אותו 

ברור.  היה  הסוף  להם.  הקשיב  לא  הוא  דינו.  ובגזר 
דבר אחד הטרידו עד לבלי די. קושיה עצומה ניקרה 
התפרשו  לא  הגמרא  דברי  ימים.  מספר  זה  במוחו 
בכך,  עוסק  הרשב"א  כי  היטב  זכר  הוא  כיאות.  לו 
שיואילו  מסוהריו  לבקש  דעתו  על  עלה  לא  אך 
בטובם להביא לו רשב"א. בלית ברירה, הוא המשיך 
העולמים  מריבון  מבקש  היה  ובתפילותיו  בלימודו, 
מחצבתו  לכור  ישוב  מחמדו  שבנו  בקשות.  שתי 

כיהודי, ו...רשב"א. להבין את הגמרא.
פעם  מידי  מביט  היה  שבצינוקו,  הקטן  החלון  מן 
על העצים הערומים שנאבקו בחורף הרוסי. עוברים 
הטיב  הכפוי  והשקט  ברחוב  חלפו  מעטים  ושבים 
עמו. שעות ארוכות היה עומד, גמרתו מונחת על אדן 
החלודים  הסורגים  שבין  בחלל  נעוץ  מבטו  החלון, 

ומוחו בשמים. עוד סוגיה. עוד תוספות.
דפיקה על דלת תאו הטרידה אותו מהרהוריו. רק 
ולארוג  מחשבתו  חוטי  את  לחבר  סיים  בדיוק  רגע. 
מסתדרת  הסוגיה  ביופיו.  מרהיב  למטווה  אותם 
חסר  רשב"א  רק  מזה.  משמח  יותר  דבר  אין  נפלא. 

לו, והבן יקיר. הבן יקיר, מה יהא עליו?
אנחה כבושה התפרצה מליבו.

בפתח.  שניצב  הסוהר  לעבר  עיניו  את  נשא  הוא 
ומאומן  מחוסן  מושפלות.  היו  הסוהר  של  עיניו 
לעבר  מבט  להישיר  הצליח  לא  מעולם  שיהא,  ככל 
להתחיל  עליהם  כי  להם,  שהודיע  בעת  האסירים 
לספור את החמש שעות עד להוצאה להורג. לאחר 
מתפקידו  היה  הנאמר,  את  מעכל  היה  שהאסיר 
אחרונה.  בקשה  למוות  לנידון  יש  אם  לוודא, 
בתקופת שירותו במקום נאלח זה, הוא אגר בזכרונו 
ממנו  ביקש  פעם  ומשונות.  רבות  אחרונות  בקשות 
את  להרגיע  כדי  תרנגול  לשסף  גברתן,  למוות  נידון 
בן  כמו  למות  חדשות,  נעליים  ביקש  אחר  עצביו. 
יצליחו  לא  יותר  כי  בטוח  היה  הוא  אמר.  כך  אדם, 

להפתיע אותו.
מה בקשתך האחרונה, יהודי, פנה הסוהר אל שבר 

הכלי שניצב לפניו.
שילך  דבריך  מעושי  מאחד  בקש  אנא,  רשב"א. 
בשם  ספר  מהם  ויבקש  יהודים  של  כנסת  לבית 

"רשב"א". זוהי בקשתי האחרונה.
ובתוכו  בחדרו,  הרשב"א  היה  קצר,  זמן  כעבור 
חיזוק  ודברי  וידוי  שהכיל  אלמוני  מיהודי  מכתב 
פתחו  בזריזות,  הרשב"א  את  נטל  הוא  ואמונה. 
לא  הוא  בשקיקה.  לקרוא  והחל  המיועד,  במקום 
לגם מן המים הזכים שהוצבו בחדרו, עיניו לא פזלו 
לחדרו  שהוכנסה  והעבה  הטריה  הלחם  פרוסת  אל 
האדמה  תפוחי  ריחות  הגיעו  לא  אפו  ואל  כמחווה, 
את  להבין  הכל.  זה  רשב"א.  שהתקררו.  המהבילים 

הגמרא.
הקדוש  לרשב"א  נשק  הוא  קלה,  שעה  לאחר 
מאות  בעלת  תזמורת  צלילי  בריקוד-חייו.  ופתח 
נגנים המו באוזניו. רגליו הלאות ניתרו מעל לקרקע, 
רוקדים  של  בזרועותיהם  השתלבו  השבריריות  ידיו 
העמים  מכל  בנו  בחר  אשר  אמחייה.  אלמוניים. 
הצטרפו.  נוספים  כלייזמרים  תורתו.  את  לנו  ונתן 
מוסיקה  האוויר,  את  פילחו  וקלרינטים  חצוצורות 
הרחוב  אל  גלשה  הצינוק,  את  מילאה  שמימית 
הקפוא, אל מרחבי היקום וכל עצי היער חוללו עמו. 
כאשר  באחת  התעופפו  הצוננים  האדמה  תפוחי 
כיצד  בעצב,  הרהר  חייו  כל  'הורה'.  ניגנה  התזמורת 
אירע  אילולי  מחמדו,  בנו  של  חתונתו  נראית  היתה 
יחיד,  בן  ספק,  בלי  רוקדים,  היו  'הורה'  שאירע.  מה 
של  רבונו  הנה,  יחד.  איתו  רוקדת  היתה  העיירה  כל 
רק  שלך.  כולי  כל  לכבודך.  'הורה'  רוקד  אני  עולם, 

שלך. גופו בער כלהבה. קירות הצינוק נמסו, התאדו 
אתה  ברוך  לעיניו.  נגלה  אדיר  נשפים  ואולם  להם, 
הרשב"א,  את  חבק  הוא  מהר  חיש  התורה.  נותן  ה' 
באחת  דפדפו  הנגנים  תורה,  כספר  נשאו בזרועותיו 
תורה.  שמחת  בשירי  ופצחו  הניגונים  בחוברות 
בצד.  לעמוד  נותר  לא  איש  התרחבו.  המעגלים 

הגמרא מובנת, הרשב"א מתוק מדבש.
על  נמלטו  הנגנים  דום.  נאלמה  התזמורת  לפתע, 
נפשם. קירות הצינוק שבו וסגרו עליו. בני יקירי מה 
יהא עליו. דמעות רותחות זלגו מעיניו. הוא בכה את 
כל ארבעים שנות הגעגועים לבנו מחמדו, מרדכל'ה 
הקטן, תכול העיניים. מעולם לא היה מסוגל לחשוב 
בזכרונו  מעלהו  היה  תדיר  בגוברין.  גבר  כעל  עליו 
שיניים  פיקחון,  של  מבט  מלאך,  של  חיוך  רך,  כילד 
קטנות, צחורות, והילוך קופצני. מרדכל'ה, מרדכל'ה. 
"רבין.  הרוטטות.  כתפיו  את  לפפו  חסונות  אצבעות 
ועמוק  עבה  קול  יגמר".  הכל  מעט  עוד  תבכה.  אל 
בקע מגרונו של הסוהר הגברתן שהובילו אל כיתת 

היורים.
"תרצה לקחת איתך את הספר שלך?"

רחבות.  כתפיים  הסוהר.  של  בדמותו  הביט  הוא 
שפתיים  בקפדנות.  קצוץ  שפם  צבאית.  תספורת 
תכלת.  עיניים  התנוך.  קצה  על  לידה  כתם  חיוורות. 
מריקודו  לחלוטין  תשוש  היה  הוא  מרדכל'ה!!! 
זרועותיו  אל  קרס  הוא  חושים  וברפיון  הסוער, 
כקרח  קרים  מים  הנבוך.  הסוהר  של  החסונות 
העירוהו מעלפונו. "מרדכל'ה, מרדכל'ה. בני מחמדי. 
בוא  שלי,  תינוק  מרדכל'ה,  אבא,  הנה  מצאתיך!!! 
לאבא", התחנן ופרש את זרועותיו הרועדות. הסוהר 
מבט  בו  נעץ  המבולבל,  האסיר  מן  לרגע  התרחק 
קשוח והפטיר, "לא יעזרו לך כל מהתלות שבעולם".

בידיים קלילות הוא הניף את האסיר המייבב על 
זרועותיו ונשאו אל מקום ההריגה.

הרובים  עומדה.  על  הכן  ניצבה  היורים  כיתת 
המצוחצחים כוונו לעברו. הוא הרעיף אהבה וחיבה 
אל 'מרדכל'ה' שלו, והחל להסס, שמא טעיתי. אולי 
מאוויי השתלטו על מחשבותי והפכון לחזיון. אולי. 

הגיע הזמן.
יגיחו  שמבעדם  הקנים  לועי  לתוך  הביט  הוא 
הכדורים שיפלחו את גופו עוד רגע קט, והחל לחזור 
על הסוגיה שכה אהב. מרצחיו יקחו את גופו אך לא 
תפרח  נשמתו  אך  השלג,  על  יפול  בשרו  נפשו.  את 
אל-על אחרי שהוא הבין את הגמרא. ידיו האזוקות 
והגמרא  הלימוד,  בשעת  כהרגלו  להתנועע  החלו 
גובר  בקול  מפיו  התפזמה  עליו  אהובה  היתה  שכה 

והולך. "אמר רבא, אי, אי, אייי, אי, איי".
זעקה אדירה פילחה את חצר הנידונים למוות.

"טאטע", "אבא", "אבא"...
עוד  הוא  גופו,  את  המרצחים  כדורי  פילחו  טרם 
הספיק לשמוע את מרדכל'ה שלו בוכה לעברו בקול 
זוכר  אני  רבא,  אמר  אבל'ה,  "ט-א-ט-י-נ-י-ו,  גדול, 
את זה, שם בבית הקטן, היית מנגן ככה את הגמרא".

קולות הירי הדהדו בחצר הריקה.
"א-ב-א, אבא, אמר רבא".

גופו שותת הדם של האבא המיוסר נפל שדוד על 
השלג הצח. אבל בנו נותר כדי לספר את הסיפור, על 

ניגון הגמרא של האבא שהציל אותו מבאר שחת.
על מעשים קדושים מעין אלו, איננו מעיזים 

(מאורות הדף היומי)    להוסיף מילה, פן נגרע, חלילה. 

נפשי יצאה בדברו סיפור לחג השבועות 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ואיתמר  פנחס  משפ‘,  וכל  הי"ו  מגנזי  טינו  בן  ורפי  אפל  שלום 
בן  רחמים  הי"ו,  אילה  בני  ושרה  ישי  הי"ו.  אביגיל  בני  (תומר) 

מונירה. 

לרפואת
תחי‘  עישה  אליס  עישה,  אליס  בן  דוד  זינת,  שרה  בן  ראובן 
בת תמו, התינוקת בת שבע אסתר בת אביטל, מאיר בן אליס 

עישה, אביעד מאיר יהודה בן עדית טל ומונירה בת נמקי.

לעילוי נשמת
מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל, 
ע"ה.  רבקה  בת  יעל  ז"ל,  דוד  בן  ראובן 

שושנה פורן בת טאוס ע"ה. 
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