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להביע  שנועד  זה  קדוש  משוש  בעת  אשרינו, 
בה,  הקביעות  המשך  ולחיזוק  תורה  של  כבודה 
להם  אשרי  המתחילים,  ואשרי  המסיימים  אשרי 

ואשרי חלקם. 
ה'  משנאי  חרב  תשכל  מחוץ  אשר  כזאת  לעת 
אשר נשאו ראש ואומרים ערו ערו להשתיק קול 
והחינוך  הגיוס  גזירות  ע"י  רח"ל  מישראל  התורה 
והפרנסות הטמאות וכו' וחפצים להרוס כל חלקה 
טובה, ומחדרים אימה מפגעי ונסיונות הזמן רח"ל 

"אין לנו שיור רק התורה הזאת". 
אחד  בלב  אחד  כאיש  ולהתאחד  להתלכד  עלינו 
בחז"ל  כמבואר  ולתעודה,  לתורה  חיילים  להגביר 
)ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח( א"ר יהודה כל זמן שיעקב 
מצפצף בקולו, אין הידיים ידי עשיו שולטות בו" 
זה כוחנו וזו מלחמתנו כמו שאמרו חז"ל )ובמסכת 
היו  עומדות  דכתיב  מאי  ריב"ל  "אמר  י.(   מכות 
רגלינו בשערייך ירושלם, מי גרם לנו שיהיו רגלינו 
עוסקים  שהיו  ירושלם  שערי  במלחמה,  עומדין 

בתורה". 
היצר  כנגד  המלחמה  ש"עיקר  היטב:  נזכור  הבה 
הרע היא רק על ידי התורה כמאמר רבותינו ז"ל 
אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, כי כח 
התורה גדול מאד שאפילו מי שנלכד בעבירות ח"ו 
ונדמה לו שאי אפשר לו לצאת משם, אם אף על 
פי כן היה קובע לו שיעורים קבועים לתורה בכל 
יום ויום, היה כח התורה מתגבר, עד שגם הוא היה 
הלכות  )לקוטי  סוף"  כל  סוף  ויוצא משם  נתתקן 

בציעת הפת ה-כב(.
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דלים הם המילים, דיו וקסת גם כן אינם מסוגלים, להביע 
אפילו במעט את עוצם הזכייה המופלאה שזכינו לה, אוצר 

עצום ובלום יקר מפז שאין מי שיוכל להעריכו 
גודל פאר  יפאר  ומי  ימלל  וליקרו כראוי, מי 
מאות  מכשבע  למעלה  שעלו  השעשועים 
ושבעים דפי הגמרא של 'סדר מועד' שנלמדו 
במסגרת  קהילתנו  מאברכי  רבים  ע"י  יחדיו 
'מפעל הש"ס' דף ליום, זה היה נראה כחלום 
את  ויותר  יותר  גילו  לאט  לאט  אבל  רחוק, 
האור המופלא של קביעות נפלאה זו והצטרפו 
החדשים  להם  חלפו  וכך  יתירה,  באהבה  לה 
והשנים המעטות והנה הצטבר הסכום העצום 

הנפלא והנשגב הזה.

מטשערין  לרב  מאנ"ש  אחד  פעם   "כשאמר 
הפסח,  ימי  עברו  כבר  הנה  הפסח,  ימי  אחר 
אמר לו הרב שלא נכון לומר כן, אלא צריך 
לומר שהפסח כבר נכנס ולא שעבר, "אריין 
גינומען דעם פסח", על פי מה שרבינו אומר 
מועד'  אקח  'כי  הפסוק  על  קל"ה  בתורה 
)שיש"ק  טוב"  היום  את  ולוקחים  שמקבלין 
על  כך,  עצמם  המועדים  על  ואם  ג-שלב(.  

תורת המועד על אחת כמה וכמה, סדר מועד ילקח אתנו 
לא  הזה  הקדוש  הלימוד  עולם,  ועד  מעתה  אתנו  ונשאר 
יעבור מתוכנו ולא יסוף מאתנו לעולמים, נצח נצחי נצחים 
ילוו אותנו המוני רבבות האותיות והתיבות ממאות דפים 
קדושים אלו שכל אחת מהן שווה בערכה כנגד כל התרי"ג 
מצות! לא סיימנו את 'סדר מועד' אלא רכשנו את האוצר 
מי  עולמים!  ולעולמי  לעד  הלזה  היקר 
ולא  להשתכר  יכול  מרגיש  לב  לו  שיש 

בהתאמצות  התעשרנו  היכן  עד  עצמה,  זו  מידיעה  מיין 
קטנה זו.

קצת  לפני  מועד  בשערי  היינו  עומדים 
והיססו,  הרבה  אז  עמדו  משנתיים,  יותר 
ולקבל  מלקפוץ  והתעצלו  מחשבות  חשבו 
רבים,  חשבונות  מתוך  זה  פעוט  עול 
שלא  עשרות  עשרות  התגברו  ולעומתם 
הרבו לחשוב, נכנסו בשלום ויצאו ברכוש 
גדול שאין דומה לו, ואף גם אלו שלא זכו 
אלא  מועד,  סדר  כל  את  בשלמות  לסיים 
חטפו שני שליש או מחצה מאוצר מופלא 
ועצום זה, מי ישער זכותם ומי יגולל יקרת 
תפארת זכייתם, הגרי"מ שכטער שליט"א 
כבר עורר רבות על כך, לא לבקש דוקא 
את השלימות באופן שעל ידי זה לא יעשו 
כלל חלילה, הן זהו גם מיסודי דרכי ה'תם 
חלישות  שום  על  הסתכל  שלא  הקדוש' 
אף  על  שביכלתו  מה  את  וחטף  הדעת 
שחבריו זכו יותר ממנו, ולא הניח לעמלק 
שזכו  אלו  טוב  חוטפי  דעתו.  שיחליש 
יום  את  עתה  עושים  ולשליש  למחצה  מועד  סדר  ולמדו 
החג על שהשכילו ורכשו את היקר שבאוצרות כל אחד 

לפי ערכו אשרי להם ואשרי חלקם.

וכאשר עומדים בשערי 'סדר נשים', הקריאה בוקעת מאליה 
לכל אחד ואחד מבני החבורות: "חדשים גם ישנים בואו 
לימוד מסכתות  זה של  וזכו בגורל מופלא  והפיסו", בואו 
המלכות  את  הבונה  הקדושה  כח  המה  הם  אשר  הש"ס, 
דקדושה, כמו שגילה לנו רבינו הקדוש, ובפרט כשנלמדים 

בלילות )ראה לקו"מ ח"א ג'(, וכדברי הרב מטשערין )פל"ח 
גמרא  ידי  על  הוא  לימוד המשנה  "שעיקר שלימות  שם(: 
כמאמר רז"ל )בבא מציעא ל"ג( גמרא אין לך מדה טובה 

שילמוד  הוא  השלימות  עיקר  כן  על  הימנה, 
ומסכתות  בלילה",  הגמרא  פירוש  עם  המשנה 
אלו הם עיקר הכנעת כח הסטרא אחרא כפי 
ו-ז'(  שבת  הלכות,  )לקוטי  נתן  רבי  שמאריך 
על ידי "ששים מסכתות של הש"ס, שהם כלל 
תורה שבעל פה שזהו בחינת אמונת חכמים" 

העומדים נגד כל כח הרע.

אשרי מי שכבר זכה ב'סדר מועד', עליו בודאי 
במשנה  להתחיל  שאת  ביתר  להתחזק  מוטל 
מרץ 'סדר נשים', אחר שכבר עיניו ראו יקרת 
הזכייה הזאת שזוכים לה בלימוד התמידי הלזה 
בשעה קלה בכל יום. וכך גם החדשים שעדיין 
לא התחילו, אוצו חושו רוצו וקבלו עליכם עול 
זוכים  יום  בכל  קצר  בזמן  באשר  זה,  קדוש 
אחד  כאיש  כולנו  שכזו,  מופלגת  לעשירות 
נתגבר על כל הקשיים הן בלימוד מסכת יבמות 
שהיא מהחמורות שבש"ס והן בזמנים עמוסים 

כמו אלו העומדים לפנינו ימי פורים ופסח, 
ועל כך אמרו חז"ל )אבות ג-ה( 'כל המקבל 
עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות 
ועול דרך ארץ', מי שיטה שכמו ללימוד 
זה מובטח מפי חז"ל שפרנסתו תבוא על 
יתמעטו  לפסח  ההכנות  קשיי  וכל  נקלה 

מאליהם.

'הדר קבלוה מאהבה', ימי הפורים הם ימי 
אדר  ומשנכנס  מאהבה,  התורה  קבלת 
ההזדמנות  זו  התורה,  בשמחת  מרבין 
הקדושה,  לתורה  אהבתנו  להוכיח 
חוק  ביומו  יום  דבר  בשמחה  להשתעבד 
ולא יעבור ללמוד את דף הגמרא הנכסף 
ואורייתא  שהוא  בקב"ה  בכך  ולהדבק 

וישראל חד הוא. 

העת  היא  זו,  דאורייתא  חדוותא  בעת 
חלקנו  בטוב  ולשמוח  התורה  ביקרת  באמת  להתחדש 
ונעימות גורלנו ולקבל על עצמנו להוסיף בקביעות הלימודים 
כרצון רבינו הקדוש, וכדבריו הנפלאים של 
בעוצם  ו'(  )על"ת  לבנו  במכתבו  מוהרנ"ת 
הגיעו  "אמרותיך הנעימים  וז"ל:  זו,  שמחה 
שהיינו  בעת  תורה  שמחת  ביום  אלי 
שמחת  קץ  לה  שאין  בשמחה  שמחים 
ישראל אשר זכינו להיות עם סגולתו ונתן 
לנו כלי חמדתו וקרבנו לעבודתו, אז בתוך 
ואשמח,  ראיתי  מכתבך,  הגיעני  שמחתנו 
שש אנכי על אמרותיך אשר הודיעני את 
אשר קותה נפשי אשר תודה לאל תורת ה' 
חזק  כנפשי,  חביבי  בני  נא  בידך,  תמימה 
ואמץ בכל כחותיך להתמיד בלמודך היטב, 

כי הוא חלקך בחיים". 

והדרך  מועד  סדר  עלך  ודעתן  עלך  הדרן 
תתנשי  ולא  מנך  נתנשי  לא  עלן,  ודעתך 

מנן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי.

 לא סיימנו את 'סדר 
מועד' אלא רכשנו 
את האוצר היקר 

הלזה לעד ולעולמי 
עולמים! מי שיש 
לו לב מרגיש יכול 
להשתכר ולא מיין 
מידיעה זו עצמה, 
עד היכן התעשרנו 
בהתאמצות קטנה זו.

חוטפי טוב אלו שזכו 
ולמדו סדר מועד 
למחצה ולשליש 

עושים עתה את יום 
החג על שהשכילו 
ורכשו את היקר 

שבאוצרות כל אחד 
לפי ערכו אשרי 
להם ואשרי חלקם.
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מאות אברכים מבני קהילתינו זוכים לסיים בס”ד בימים אלו 
והם מתכוננים  את כל סדר מועד במסגרת הלימוד דף ליום, 
השמחה  רגשות  נשים.  סדר  התחלת  לקראת  ורחימו  בדחילו 
האופפים את כלל הלומדים בשעה שהם מתבוננים ב”ה בסיפוק 
דפי  מאות  משבע  למעלה  לימוד  של  המבורך  היבול  על  רב 
כגון  בעליל  קלות  שאינן  מסכתות  בהם  זה,  במחזור  גמרא! 

שהתמידו  לאחר  ופסחים,  שבת  עירובין 
הקבוע  בעוגן  להחזיק  ובנחישות  במסירות 
בשנתיים  תבל  מוסדי  בהימוט  גם  הדף  של 
האחרונות ובאמצעות הלימוד העקבי והרצוף 
הזה זכו לעבור בשלום על כל “גל וגל” שהיכה 
בכדור הארץ, והם מציינים כעת בגיל ובאושר 

את סיום כל סדר מועד בתלמוד בבלי. 

רבים,  קהלים  מקיפה  עצומה  התעוררות 
כאשר נושא זה הוא ראשון בחשיבותו בקרב 
האברכים יראי ה’ בכל קהילות ישראל, והוא 
הופך לעיקר הנושא הנידון יחד עם הרצונות 
הלומדים  מעגל  אל  להצטרף  והכיסופים 
במעוז  להחזיק  שיצליחו  ובייחול  בתקווה 

התורה ולא להרפות חלילה.

שדברי  ב(  לב,  )ברכות  הק’  חז”ל  לימדונו  כבר 
זקוקים  כזאת  לעת  חיזוק,  צריכים  תורה 
הלומדים - יחד עם רגשי הערכה על מסירותם 
דיבורי  של  מרובה  לתוספת   - וקביעותם 

הרי  כך,  הוותיקים  ללומדים  ואם  חיזוק, 
זקוקים לחיזוק כפול  שהמצטרפים החדשים 

זו  שבמסכת  משום  איתן.  מעמד  שיחזיקו  מנת  על  ומכופל 
יתוודעו לראשונה למושגים חדשים שלא הורגלו בהם עד כה, 
ורווחים  נהוגים  אינם  ככולם  שרובם  והלכות  לדינים  גם  כמו 
כהיום )הלומדים במסגרת השולחן הערוך המבואר שע”י מכון הפוסקים 
היומי, שבימים אלו סיימו דיני חליצה, יודעים במה דברים אמורים(, ועל 

זו - הבנת מערך ההסתעפות  כולם הקושי העיקרי שבמסכת 
והשתלשלות המשפחתית המורחבת והמורכבת 
הסוגיות,  במהלך  צרותיהן  וצרות  הצרות  של 
כאשר גם ספרי העזר הרבים והמגוונים שדורנו 
התברך בהם שנועדו לבאר ולפשט את הדברים, 
מציגים לעין הקורא תרשימים ושרטוטים בעלי 
מגוון צורות הנדסיות עם שלל צבעים, שלעתים 
גורמים למעיין לתחושת בלבול ואיבוד בסבך, 
וברגע של חולשה עלולה ח”ו להתגנב המחשבה 
המוטעית מה לי לצרה ולצרות... אלכה ואשובה 

למסכתות קלות יותר...  

לחלוק  ננסה  הבאים  בשורות  כן  על  אשר 
שדלה  כפי  חיזוק  נקודות  כמה  הדל  מניסיוננו 
זיע”א,  הקדוש  רבינו  הנובע של  מבארו  דלינו 
את  עלינו  להנעים  כלים  לנו  יעניקו  שלבטח 

הלימוד בכלל ובמסכת יבמות בפרט.

א(,  אות  כא  בתורה  )וכן  קמא  ליקו”מ  כה  בתורה 
מבאר רבינו הק’, שצריך כל אחד להגדיל את 
שכלו הנקנה עד כמה שניתן וזה לשונו: “ושכל 
אחת.  בידיעה  דברים  הרבה  יודע  שאדם  מה  נקרא,  הנקנה 
כי קודם צריך לידע הרבה הקדמות קודם שיידע איזהו דבר 

ואחר כך כשמשיג את הדבר, משליך הקדמותיו ויודע את הדבר 
בידיעה אחת עכ”ל. ביאור הדברים הוא, שכל מטרת ביאת האדם 
לעולם, להפוך את שכלו שבכוח ושבפועל לשכל הנקנה שישאר 
קיים אצלו לנצח. משמעות הדבר בפשטות היא, שיוכל להקיף 
בשכלו עניין מורכב עם המון פרטים על ידי ידיעה אחת בלבד. 

לרתום  היא,  לכך  להגיע  הדרך 
השכל  לעזרת  המדמה  כח  את 
ויחדיו להתקדם צעד אחר צעד 
לעוד ידיעה ולעוד הקדמה ותוך 
על  ולהבינה  לשננה  כך  כדי 
בוריה עד שבס”ד זוכים להבין 
בכללותה  הסוגיא  את  ולהכיל 

ובשלמותה. 

דוגמא פשוטה ומוחשית לכך נוכל לקבל ממסכת יבמות דנן. ניטול 
לידינו את אחד מספרי הביאור המופלאים על מסכת זו )לעניין זה 
לספר(,  מספר  לדלג  ולא  קבוע  אחד  עזר  ספר  עם  להשתמש  ומומלץ  כדאי 

נתבונן בשימת לב על הטבלה או התרשים שלפנינו, נלמד בעיון 
משמש  מה  להבין  זמן  נקדיש  הנלווים,  וההערות  ההסברים  את 

פשרם  בהבנת  נתמקד  ריבוע,  או  עיגול  מלבן,  כל 
של הצבעים הממלאים את המשבצות, בתחילה זה 
שכל  נגלה  לכך  לכשנתרגל  אולם  זמן,  קצת  ייקח 
כך  היטב,  לנו  ומתחוורת  לנו  מתבהרת  התמונה 
ששורות ארוכות ברש”י )שעיקר הקושי בו, הוא לזכור 
והנשים( מובנים  האנשים  והשמות של  הפרטים  ריבוי  את 

על נקלה בעזרת הטבלה והתרשים.  ושוב, זה ברור 
שבתחילה נדרשים מאמץ והשקעה מסוימים, אולם 
ההנאה הצרופה שתושג לאחר מכן תפצה על כל 

ההשקעה והיגיעה.  

עוד נקודה חשובה שצריכים לומדי השיעור להשית 
אל ליבם, לדאוג לאחריות הכללית של חברי ולומדי 
השיעור, כי בעצם ההשתתפות של כל יחיד ישנה 
תועלת עצומה גם לכלל, הרי על כל אחד עוברים 
מעת לעת תקופות וזמנים של קושי וחבילי טרדין 
את  נכון  אל  להבין  פנוי  המוח  תמיד  לא  שונים, 
עומק הסוגיא, ואם בעקבות התרופפות הזמנית יחל 
היחיד להיפקד ממקומו, הרי שעם הזמן עלול הדבר 
להוביל להיחלשות כללית עד שכל קיום השיעור 
אשר  לעולמים...  דברים  היו  וכבר  להידלדל  עלול 
על כן ידע אל נכון כל משתתף בשיעור עד כמה 
חשובה היא עצם נוכחותו ולעתים לא פחות ממוסר 
השיעור, כי אף אם גדלה ושגבה מעלתו של מגיד 

השיעור, אם ייקלע למצב של חוסר משתתפים, הוא דומה לחזן 
ומתק  קולו  נעימות  יועילו  שלא  ביותר  המשובח  תפילה  ובעל 

סלסוליו אם חסרים מניין מתפללים...  

זאת ועוד, כמה טובה וברכה יש בו בסדר הלימוד הקבוע והיום 

ישנם  שבהם  וניסן  אדר  חדשי  בפרוס  כעת  נמצאים  אנו  יומי, 

הלימוד,  בקביעות  ועוז  בתוקף  נחזיק  לא  ואם  למכביר  טרדות 

עלולים לעבור ימים שלמים ללא לימוד מסודר, זכורני, לפני כמה 

שנים בימי ערב פסח הגיע לשיעור יהודי תלמיד חכם ונשוא פנים 

מאחר  להצטרף,  וביקש 

ההכנות  טרדות  שעקב 

נבצר  לפסח  המרובות 

וכעת  ללמוד,  הימנו 

שעת  לפניו  נזדמנה 

הכושר ללמוד את הדף... 

נתקלים  בהם  קושי  עוד 

הלומדים הקבועים, שישנם דפים או סוגיות שבהם נפערים “חורים” 

מחמת קושיות או חסרון הבנה, דבר זה עלול להביא לרפיון מיותר 

ידיים  להרים  לא  אנא,  להמשיך,  והרצון  החשק  איבוד  כדי  עד 

לנו  מורה  לזכור את הכלל שרבנו  עלינו  להתייאש,  ובוודאי לא 

ומלמדנו בשיחות הר”ן סימן ע”ו וז”ל: על ידי ריבוי הלימוד שילמד 

במהירות ויזכה ללמוד הרבה, על ידי זה יזכה לעבור 

ולחזור  לגמרם  שלומד,  הספרים  אלו  פעמים  כמה 

להתחיל ולגמרם פעם אחר פעם. ועל ידי זה ממילא 

יבין בפעם השני והשלישי כל מה שלא היה מבין 

בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם 

הדף  לומדי  על  שנמנה  מי  כל  ואכן  עיי”ש,  עכ"ל 

יכול להעיד על כך בפה מלא, כאשר ישנם דפים 

ובחוסר בהירות בפעם  וסוגיות שנשארו בעמימות 

מתבהרים  זה,  למקום  שוב  וכששבים  הקודמת,  

ומתבררים הדברים באופן מפליא.

הדף,  לומדי  אצל  כסדר  פלאי, שנחשף  עניין  עוד 

ליום  הדף  במסגרת  שלא  מסכת  שלימוד  שבעוד 

ערוך  לאין  מרובה  זמן  ולוקח  בקושי,  יותר  עולה 

שהסייעתא  משום  ליום.  הדף  במסגרת  מהלימוד 

דשמיא העצומה שנלווית ללימוד הזה, נובעת מכך 

שריבוי בני קהילתינו לומדים את אותו הדף, לימוד 

שכזה יש בו סגולה מיוחדת  הן לעצם הלימוד וכן 

סיום,  לכדי  להגיע  מלעילא  מיוחדת  כוח  נתינת 

שכידוע הס”מ מערים על כך קשיים מרובים למנוע 

נרמז  שכן  אמרו  רשומות  ודורשי  מסכת,  מלסיים 

בראשי תבות של שמו  “סיום מסכת אין לעשות”, 

את  )ולסיים(  ללמוד  שחפץ  מי  לכל  נוספת  סיבה  אפוא  זוהי 

מסכת יבמות להצטרף כעת למעגל הלומדים במסגרת הדף ליום, 

בהצלחה ובברכה מרובה.

לעתים 
גורמים למעיין 
לתחושת בלבול 
ואיבוד בסבך, 

וברגע של 
חולשה עלולה 
ח”ו להתגנב 
המחשבה 

המוטעית מה לי 
לצרה ולצרות... 
אלכה ואשובה 

למסכתות 
קלות יותר...  

משום 
שהסייעתא 

דשמיא העצומה 
שנלווית ללימוד 

הזה, נובעת 
מכך שריבוי 
בני קהילתינו 
לומדים את 
אותו הדף, 
לימוד שכזה 
יש בו סגולה 
מיוחדת  הן 

לעצם הלימוד 
וכן נתינת 

כוח מיוחדת 
מלעילא להגיע 

לכדי סיום
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ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. 

לא בכדי ארע שנחגוג את התחלת מסכת יבמות – סדר נשים וסיום 
סדר מועד ביום שנולד בו משה.

במעשה המגילה כשביקש המן הרשע להשמיד את כל עם היהודים 
ח''ו, הפיל פור שנפל על יום ז' אדר שבו ביום מת משה.

המן עשה חשבון פשוט, ביום בו המזל רע כ"כ, ודאי יוכל להוציא 
לפועל את זממו אשר זמם על כלל ישראל. מה לא ידע המן? ואיזה 

טעות חלה בחשבונו?

המן לא ידע שבו ביום גם נולד משה! דהיינו שדווקא היכן שנראה 
לו בחשבונו שכאן ינחלו כשלון וע"י זה יוכל לשלוט על עם ישראל 

ח''ו, דווקא כאן נולד משה ונהיה "ונהפוך הוא!"

לקראת  ומתחדשים  מועד  סדר  יחד  מסיימים  אנו  ב''ה  ולענייננו, 
התחלת סדר נשים.

אפשר לבחור לשקול את דרכנו לעתיד במידת קל וחומר, אם בסדר 
מועד הקל, בקושי שרדתי את חוק לימוד דפי הגמרא, כעת שעוברים 
אנו ליבמות החמור מה לי להתחיל בכלל, מה תתן לי ההתחלה אם 
כבר כעת עיני צופיות מראש על חוסר הסיכוי להצליח, שמא עדיף 
היאוש מראש! אולי כדאי לוותר על המערכה שתדרוש ממני כוחות 

נפש ורוח.

הקל  'בעל   – 'משה'  בו  "יום שמת  תוצאה של  מייצר  כזה  חישוב 
וחומר'"!!

ולעומת זה יכול כל אחד לבחור בחשבון של "ונהפוך הוא", דווקא 
על  אקבל  יותר,  קשים  בפרט  ויבמות  בכלל  נשים  שסדר  מכיוון 
עצמי להתחזק יותר ולהתעקש יותר ולהשקיע יותר מקודם ולהתמיד 

''יום שנולד  יותר מבעבר בדף הגמרא בכל יום, מזה נתהפך ונהיה 
בו 'משה' – 'אתה'"!!

מעבר לכך יש לזכור שע''י הלימוד בהתקשרות לרבינו הק', ובפרט 
ולא  חוק  אצלו  שיהיה  להמשיך...  "נכספתי  שאמר  רצונו  בקיום 
"נולד משה רבו" דהיינו הצדיק, וכדברי  יעבור", נזכה עי''ז שיהיה 
רבינו ז''ל "רק תביאו אבנים וטיט ואני אעשה מזה בניינים נפלאים", 
עלי  שעומד  והייאוש  הדעת  החלישות  על  'מתגבר  ''שאני'  שע''י 

להפילני, עי''ז דווקא, רביה"ק בונה 'בנינים נפלאים'.

רבינו הק' צריך ממך רק את הרצון וההתחדשות לקיים עצתו, כל 
נה ע"י עבודתו. היתר יָבּ

ויותר מזה, ככל שנדמה לך שאתה רחוק יותר מהלימוד הק', לימודך 
יקר יותר, רביה"ק מחשיב ומייקר התאמצות זו פי כמה וכמה, והוא 
יכול  הוא  אליו  נתקשר  יותר  שהרחוק  ע''י  כי  דייקא,  לזה  ממתין 

להגיע למדרגה גבוהה יותר! )כדברי מוהרנ''ת בליקוה"ל(.

חבר יקר בהזדמנות פז זו שים עיניך בראשך, ואל תזלזל ח''ו בעצמך 
ובמעשיך, כי אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל צריך לך 
בכלל,  התורה  בלימוד  מחדש  להיוולד  זו  הזדמנות  נצל  דייקא, 
ובפרט בלימוד קבוע זה, ועי''ז רבינו - משה משיח, יוולד ע"י עליה 

למדרגות חדשות לסייע לך, חזק ואמץ!!

יתברך לסיים את סדר מועד הנלמד  עומדים אנו בחסדי השם 
על ידי מאות בני קהילתנו מידי יום ביומו, והשמחה וההתרגשות 

עולה על גדותיה.

ב"ה כולנו חכמים כולנו נבונים וכולנו עוסקים בתורה הקדושה 
גם כאשר  ואחד הממעיט.  אבל  ביומו, אחד המרבה  יום  מידי 
קובעים אנו את עצמינו ללימוד מידי יום ביומו, היצר עושה את 
לאחור  מתבוננים  עצמינו  את  מוצאים  מאיתנו  והרבה  עבודתו, 

ומוצאים את ידינו כמעט ריקות, 

לכו חזו כמה הם אלו שאין להם סדר והספק קבוע שזכו לסיים את 
הש"ס, הרי הם ממש מתי מעט, ואילו אלו הקובעים ומצטרפים 
יושבי בית המדרש אלא  זה, אף שלא תמיד הם  ללימוד קבוע 
עוסקים על המחיה ועל הכלכלה, זוכים פעם אחר פעם להתחיל 
העולה  בסולם  מעלה  מעלה  ולעלות  ולסיימם  וספרים  מסכתות 

בית קל,

ועל כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון, בשנתיים האחרונות 
שעברו עלינו, שבהם עברנו תקופה כלל לא קלה לכלל ישראל, 
שמחוץ תשכל חרב האימה, וכל מה שהפך והיה אצלינו כשכל 
הנקנה שאין צריך כלל לעמול עליו, היינו צריכים לשבר מניעות 
מרחוק  אליהם  לכסוף  אפילו  או  להשיגם  כדי  ומשונות  שונות 
ותפילה במניין בביהכנ"ס  וכלות כהליכה למקווה  ועינינו רואות 

ועד הראש השנה של רבינו הק', 

ביומו  יום  מידי  חמד  אברכי  ישבו  זה  ובזמן 
לעשרות  שנצטרף  עד  דף,  ועוד  דף  ללמוד 
מסכתות  ולסיים  להתחיל  דפים,  ומאות 
את  לתאר  ואין  לשער  אין  וחמורות,  קלות 

יגיעה  מכל  העולמים  כל  לבורא  השעשועים שיש 
וטירחה והשגה של כל אחד ואחד

י'( "כל  וכדאי לחזור על דברי רבינו הק' בספר המידות )לימוד 
הצלחת  היא  בעצמה  הזאת  הידיעה  התורה...  במשפטי  ידיעה 
הנפש" וכן ידוע שיחה בין אנ"ש ש"מי שזוכה לסיים את הש"ס 

זוכה לצלם אלוקים".

דף  וכל  שורה  כל  זה,  את  זה  ומאירים  משלימים  אלו  ושיחות 
לעוד הרבה הצלחות  ידי שמצטרפת  ועל  היא הצלחתינו  גמרא 
ה'  בחסדי  הזוכים  אלו  אלוקים,  צלם  את  משלימים  יחד  כאלו 
להשלים את סדרי זרעים ומועד זכו לחלק גדול בצלם אלוקים. 
בואו כולנו יחד להצטרף אליהם, בראש ובראשונה לשמוח על 
זכייתם שעל ידיה נזכה להכלל בתורתם, וכל אחד ואחד יקבל 
על עצמו בעת רצון זו סדר קבוע חוק ולא יעבור, להצטרף ללגיון 

של מלך ואם לא עכשיו אימתי. 

ואחד,  אחד  וכל  כאחד  כולנו  בקרוב  יחד  כולנו  נשמח  ואי"ה 
לשמור  וללמד  ללמוד  לטובה,  עלינו  הבאים  הסדרים  בסיום 

ולעשות ולקיים.

לומדי הש"ס בכל מקומות מושבותיהם חוגגים עתה ציון דרך 
ליקטו  בהם  ימים  שנתיים  מקץ  הארוכה.  בדרכם  משמעותי 
דף אחר דף יום אחר יום והנה צברו באוצרם כשלש עשרה 
מסכתות, מסיימים את סדר מועד ובתנופה מחודשת מתחילים 
תיכף את סדר נשים. גם אנכי הקטן זוכה הפעם יחד עם רבבות 
אלפי ישראל לשמוח בשמחת התורה, לא שזו עבורי הזדמנות 
ראשונה ללמוד במסגרת כזאת, שהרי גם בעבר היו לי תקופות 
ארוכות בהם הייתי מחובר לסדר הדף בגמרא במסגרת כזאת 
או אחרת. אך משום מה כעת הנני חש התרגשות בלתי רגילה 
לי  שגורם  מה  הגדולה,  לשמחה  מיוחדת  התחברות  של  סוג 

לחזור טיפה לזכרונות ימי הבראשית של המחזור הנוכחי.
חורף תש"פ, חגיגות סיום הש"ס נערכו בכל מקום, ומהם אירועי 
ענק באודיטוריומים ואיצטדיונים. גם כאלו שאינם ממש מקהל 
פוליטיקאים,  מזה...  פרנסה  עשו  המעטה  בלשון  הלומדים 
בכל  העולמי שנשמע  ההד  עם  יחד  חגגו  זמרים,  פרסומאים, 
גורס  שאינו  לחוג  המשתייך  אחד  בתור  ממול  עמדתי  פינה. 
צרמוניות זרות ומדיר רגליו מאירועים שאינם לרוחו והרגשתי 
מנותק מכל הנושא. ואז במחשבה שניה חשבתי לעצמי, אם 
למה  מהחגיגה  רווחים  לגרוף  מותר  השונים  לאינטרנסטיים 
ש'לי זה יהיה אסור...' תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה יבוא 
ויטול, למה שאתן להם את הקרדיט והבעלות על לימוד קבוע 
של דף ליום כאילו זו היא ירושתם הבלעדית... בפרט שבעצם 
זו היא עצה מקורית של אותו זקן רבינו הקדוש שנכסף מאד 
להמשיך את העולם לעשיה שכזאת, שיהיה חיוב לכל אחד 

ללמוד לימוד קבוע בכל יום.
היתה השוואתו של  ההיא  אחד מהסיסמאות שפורסמו בעת 
המובא  לסיפור  הדף  לימוד  את  זצ"ל  ישראל  מגדולי  אחד 
הוא  וכך  כעת.  להתחיל  אנו  עומדים  אותה  יבמות  במסכת 
הייתי  אחת  פעם  אליעזר  רבי  "אמר  קכ"א:  בדף  הגמ'  לשון 
מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על 
תלמיד חכם שבה ומנו רבי עקיבא וכשעליתי ביבשה בא וישב 
ודן לפני בהלכה אמרתי לו בני מי העלך אמר לי דף של ספינה 
נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי מכאן אמרו 
חכמים אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו..." כלומר 
כאותו  כמוהו  ביומו  יום  מדי  גמרא  דף  של  קבוע  שלימוד 
ולעבור בשלום את סערות  ניתן לצלוח  דף של ספינה, עמו 

הספינה  גם בעת שנשברה  הים 
לנענע את הראש מול כל גל וגל 
ולהגיע בשלום אל היבשה וחוף 

המבטחים. 
לדרך  יצאנו  רב  עידוד  עם 
הארוכה לא מעט בזכות מפעל 
קהילתינו  אברכי  של  הש"ס 
וגידים,  עור  לקרום  אז  שהחל 
בס"ד גם ייסדנו שיעור דף ליום 
הממשיך ת"ל עד עצם היום הזה, 

כן יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנות חיים. באותה שעה 
עדיין לא העלינו בדעתינו לאיזה ים סוער קפצנו, ולמול כמה 
גלים ומשברי ים אדירים נצטרך לנענע את הראש בתקופה 
בשמחה  הראשונה  ברכות  מסכת  את  סיימנו  רק  הבאה. 
וירוס מסתורי מארץ  ובהתרגשות עצומה, והנה שמועות על 
סין הרחוקה ההולך ומתפשט בכל העולם כולו. לא שיערנו 
אז עד כמה ישפיע הדבר בימים הבאים על כל אורח חיינו, 
הימים מתקדמים ועמם הדפים במסכת שבת הארוכה, למרות, 
הדף,  עם  המתוח ממשיכים  המצב  בגלל  דווקא,  נכון,  ויותר 
בימים הראשונים השיעור עוד ממשיך, אחר כך במצב של 
אי וודאות לנוכח שמועות על חולים ונפטרים רח"ל, הסגרים 
עקלקלות"  ארחות  ילכו  נתיבות  והולכי  ארחות  "חדלו  החלו 
פחד ללכת לבתי המדרש, הצקות של השלטונות והמשטרה, 
לבד  פעמים  וממשיכים  הראש  את  מנענעים  בדף  מחזיקים 

ולפעמים בחברותא.
חשבנו שרק אנחנו בתור כאלו המחזיקים בדף של הספינה 
נוכחנו לשמוע שכך  והנה  כגל של מים,  מתייחסים לתקופה 
נוספים.  גלים  שבעקבותיו  ראשון  גל  הרשמי,  שמו  הפך  גם 
הקיץ החל ונראה שהגל החל לדעוך, הקלות בסגרים ואפשרות 
יציאה גם למחוזות בהם השיגרה השתבשה לגמרי. ואז התחיל 
גל פרטי. בשלהי  זה היה  מה שנקרא ה"גל השני" שבשבילי 
כחודש  במשך  למשכב  ונפלתי  בוירוס  נדבקתי  תמוז  חודש 
של  רגעים  היו  ההיא,  הקשה  בתקופה  להיזכר  קשה  ימים, 
בדף  חזק  החזקתי  לי",  הרחבת  "בצר  ב"ה  אך  אונים,  חוסר 
של הספינה... לא אשכח את אותם דפים בפרק חבית "תורה 
שלמדתי באף" עם בני שיחי' בטלפון באפיסת כוחות, להרגיש 
תותים  וענבים  זיתים  סחיטת  של  סוגיא  לימוד  בעת  סחוט 
עד שיצאתי  הראש  גם  לנענע  ב"ה שהצלחתי  אך  ורימונים, 

מהגל בשלום.
הלא  זו  בתקופה  ברסלב  חסידי  של  הנוראים  אלול  ימי 
חרוטים הם לנצח בדברי הימים, ואנחנו מחזיקים בכח בדפי 
להגיע  נואשות  בנסיונות  הדרכים,  עירובין הקשים בטלטולי 
אל הציון הקדוש לקיבוץ ראש השנה, אלה אזכרה ואשפכה 
ועתה...  אלוקים...  בית  עד  אדדם  בסך  אעבור  כי  נפשי  עלי 
תהום אל תהום... כל משבריך וגליך עלי עברו... כמה כיסופים 
וגעגועים ל"רעבינס ראש השנה"... ושוב מתחזקים עם הדף... 
ובלילה  חסדו  ה'  יצוה  יומם 
שירה עמי...  בחצר בית הכנסת 
בצל  שבלונדון  בבריידן  ברסלב 
של  הנדיבה  אורחים  ההכנסת 
דשם,  היקרים  שלומינו  אנשי 
על אם הדרך לבלארוס, בחניות 
ובאיסטנבול,  בוורשא  הביניים 
ובצ'ייקה...  במינסק  בהמשך 

העירובין  ענייני 
ם  י ד מ ל נ ה
זהמשך בעמוד ט"ו ו
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לקראת סיום סדר מועד, בה מציינים מפעל הש''ס ציון דרך משמעותית במפעל חיינו, הלא 
לילות  המתמסרים  המפעל  חברי  ישבו  ולהאדירה,  תרה  ולהגדיל  לתורה  חילים  להרבות  היא 
כימים למען לומדי הש''ס, להעלות זכרונות מתוקים מימי ראשית המפעל לפני שלוש שנים, 
כשהיה ראשיתך מצער כאשר מספר הלומדים היתה מתי מספר, עד שהגענו הלום כאשר מאות 

אברכים מירושלים ובית שמש לומדים ומסיימים יחד מסכת אחר מסכת.
יום ערב פסח דשנת תשע''ט, כאשר התעתדו לסיים מסכת חולין,  אבן היסוד הונח לקראת 
הגו כמה אברכים יקרים לסיים את המסכת בקרב קהל ועדה הק' בירושלים עיה''ק, וכיבדו את 
מתפללי בית המדרש דקהילתינו ]דאז[ בית הוראה ברח' חיים עוזר בירושלים, ואכן נערך לאחר 

התפילת שחרית דערב פסח הסיום מסכת הראשונה ע''י המפעל. 
הש''ס  הקטנות שבסוף  למסכתות  סיומי מסכת  נערכו  הקיץ דשנת תשע''ט  תקופת  כן משך 
)בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קינים, תמיד, מידות( זה בסעודת  פת שחרית, וזה 
לאחר סדרי הכולל 'אש דת למו' דקהילתנו, כך הלכה והתלהטה אש התורה, ועוד חברותות 
נקבעו ללימוד משותף בש''ס, כמו גם לומדים יחידים שהצטרפו בזה אחר זה, ולקראת סיום 
הש"ס כבר מנה מספר הלומדים בקרב חברי קהילתנו בירושלים לכמאה לומדי הש''ס שלומדים 

מידי יום ביומו את הדף חק ולא יעבר.
את  בתמצית  לסקר  המפעל  חברי  בזה  באו  וכאן 

סיומי המסכתות בזה אחר זה.

שמעתם פעם על "רכב יוקרה"? סביר להניח שגם אם שמעתם 
פעם על זה, אם ידעתם במה מדובר סיבבתם את האצבע על 

הרקה, לאות של...

טוב מה אני מלאה את אחינו בני ציון היקרים המסולאים בפז 
בשטויות שכאלו, כולנו יודעים שיש דבר שנועד להעביר בני 
אדם ומשאות מהכא להתם, ומהתם להכא, הנקרא בלשון העולם 

"רכב" מלשון הפסוק בפרשת בשלח, אבל מה לו וליוקרה?

אז כדי לברר את העניין פנינו למוכרי חפצים שכאלו לשמוע 
מהם, איך הם מעיזים לבקש מבני אדם עבור דבר זה מחירים 
שכאלו ]לא נשאיר אתכם סקרנים ונספר לכם שמחירם מתחיל 
הורדת  טקס  ועד  רכישתם  שמזמן  שקל[  מליון  בחצי  לפחות 
הניילונים, מפסידים כבר רבע מסכום זה, ואילו אחרי תקופה די 
קצרה ש"התענגו" על שימושם בדבר זה הצליחו להיפרד מעוד 

חצי משוויו!

ובכן הם מסבירים שרכב זה הוא "כרטיס ביקור" ו"הצהרת הון" 
עבודה  יום  אחרי  בעליהם  את  לפנק  מסוגלות  האלו  ומכוניות 
מתיש וכן עוד גיבובי מילים כאלו. וסיימו את דבריהם שככל 
שהסמל של המכונית נחשב יותר, כך מטפס המחיר לשמיים. 
מיועדים  דיברנו שהם  לא  כלל  פאר" שעליהם  "רכבי  גם  ויש 
כלשונם לאנשים שלא דופקים חשבון ומחירם תתפלאו לשמוע 

מגיע גם לשני מליון שקלים.

ִעם  נֹוְסִעים  "ְוַגם  תפילה  מבעל  במעשה  הק'  רבינו  ובלשון 
ָזָהב  ּבְ דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ ּבַ ים  ְמֻכּסִ ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּסּוִסים  י  ּכִ ַמְלָאִכים, 
ֶהם,  ּלָ ל ַמְלָאְך ׁשֶ ְך ׁשֶ ל סּוס ֶאָחד עֹוָלה ֶלּסַ ּסּוי ׁשֶ ּכִ ְוַכּיֹוֵצא, ַעד ׁשֶ
ה זּוגֹות ַמְלָאִכים  לׁשָ ִרים ׁשְ ּקֹוׁשְ ּנֹוְסִעים ִעם ַמְלָאִכים, ׁשֶ ִנְמָצא ׁשֶ

ֶהם" ֶאל ָהֲעָגָלה ְונֹוְסִעים ִעּמָ

ובואו ננסה לקרב דבר זה אל שכלינו, לצערינו הרב ישנם בני 
אדם שאין להם בעולמם אלא ד' אמות של ממון בלבד, ואצלם 
כל שוויותו של האדם נמדדת כמה ממון קיבץ תחתיו, וכאשר 
מסתובב בין חבריו רוצה להראות מה הוא ה"כרטיס ביקור" שלו 
תפארת  יקר  ואת  מלכותו  כבוד  עושר  את  יכירו  שכולם  כדי 
גדולתו, ואם הצליח להניח ידו על "רכב יוקרה" ומסתובב עם 
בגדי שש עם שני והתבוננו ... מי ידמה ומי ישוה לו, וככל שידו 
משגת שופך כספו וזהבו ומפרנס את אוחזי העיניים כפי גדולת 

השגתו,

ממנו  כי  מלמדינו,  הקדוש  רבינו  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
ניקח לעבוד את ה' אלוקינו, ביום מן הימים נגיע כולנו למקום 
ששם נצטרך להראות את כרטיס הביקור שלנו, ושם נצטרך 
למסור הצהרת הון אמיתית מה וכמה מהונה של תורה צברנו 

תחת ידינו.

ָלָאָדם  "ָראּוי  כ"ח(  )שיה"ר  הק'  רבינו  יחד בדברי  ונעיין  ובואו 
ם  ּלָ ּכֻ ְוִלְלֹמד  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ָפִרים  ַהּסְ ָכל  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ ְוֵיֵלְך  ֲעֹבר  ּיַ ׁשֶ
הֹוְלִכים  דֹוִלים ׁשֶ ִרים ַהּגְ ְמָצא ַהּשָׂ ּנִ מֹו ׁשֶ ָכל ָמקֹום, ּכְ ְהֶיה ּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ּיּוַכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶזה  ַעל  ַרּבֹות  ּומֹוִציִאים הֹוָצאֹות  ְמִדינֹות,  ּבַ ְועֹוְבִרים 
ִרים  ַהּשָׂ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִדינֹות  ּמְ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ְולֹוַמר  ֵאר  ְלִהְתּפָ ן  ּכֵ ַאַחר 
ְהֶיה  ּיִ מֹו ֵכן ָראּוי ׁשֶ ֶזה ּכְ א ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ַוְרׁשָ ֵאר ְולֹוַמר: ָהִייִתי ּבְ ְלִהְתּפָ
ֵדי  ּכְ ַהּתֹוָרה,  ל  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ְמקֹומֹות  ָכל  ּבְ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם 
ָכל  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ֵאר  ְלִהְתּפָ ּיּוַכל  ׁשֶ

"ל". ּנַ ים ּכַ דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ַהּסְ

קדושות  מדינות  מיני  בכל  ולהיות  לטייל  זכו  מחברינו  הרבה 
במדינת ברכות, במדינת שבת, במדינת עירובין פסחים ושקלים, 
וכן במדינות ראש השנה יומא סוכה ביצה תענית מגילה מועד 

קטן וחגיגה.

היצר הרע כבר עושה את שלו וצועק מה היא התועלת כמה הם 
כבר זוכרים מכל זה? האם זה נקרא לימוד? ורבינו הק' מגביר 
א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ "ּוֶלָעִתיד  זו  שיחה  ומסיים  דקדושה  קול  כנגדו 

ה".  עֹוָלם ַהּזֶ ַמד ּבָ ּלָ ֶ ל ַמה ּשׁ יִרין אֹותֹו ּכָ ַמְזּכִ

ועכשיו אח יקר בין אם אתה מה"תיירים" שכבר ביקרו בכמה 
מדינות  ובין אם עדיין נשארת בביתך, אין צורך להוציא דרכון 
חדש, הדרכון שלנו מוכן ויש בו הרבה דפים ריקים שמצפים 
להתמלאות בחותמות כניסה וחותמות יציאה בואו ונכנס כולנו 
טוב  מרב  המלאה  לטובה  עלינו  הבאה  "יבמות"  למדינת  יחד 
ה"כרטיס  את  הדפוס  לבית  ונוריד  בואו  לבא,  לעתיד  הצפון 
ביקור" שלנו פשוטו כמשמעו: מחכה לנו ביקור בדפי "יבמות" 
המקנה לנו הון רב, שישמש אותנו להצהרת הון ביום "ותשחק 

ליום אחרון" 

התורה  לטייל בכל המקומות של  אותנו להתחיל  מזהיר  רבינו 
אינו  זה  ופאר  מקום,  בכל  ולומר שהיינו  להתפאר  כדי שנוכל 
דומה כלל חס ושלום להתפארות הנ"ל שֵריקה היא מכל תוכן, 
זה כל מהותינו והוייתינו כדברי רבינו הק' )ליקוטי מוהר"ן תורה 
א  ֶאּלָ ֵאינֹו  ִמיָתתֹו,  ְלַאַחר  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִקּיּומֹו  ר  "ְוִעּקַ קמא(  כ"ה 
בדיבוק  יחד  בואו  יָתה"  ַהּמִ ְלַאַחר  ָארֹוָתיו  ַהׁשְ ְוֶזה  ְקֶנה,  ַהּנִ ֶכל  ׂשֵ
חברים להשתמש באוצרותינו היקרים, שעדיין גנוזים וחתומים, 
ולהגדיל ולמלאות את שכלינו, בשכל הנקנה, תורת ה' הקדושה 
והטהורה, שהיא גדולתנו ותפארתינו, עוז והדר לבושה ותשחק 

ליום אחרון.
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סביב שולחנות מלאים כל טוב, ערוכים במלוא החן והיופי, כראוי לכבודה של תורה, נתאספו ובאו זקנים 
עם נערים מבני קהלתנו הק’, לחגוג ברננה את ‘סיום והתחלת הש”ס’, שנלמדו ע”י עשרות מבני קהילתנו.

את המעמד ליוו טובי יודעי שיר, אשר כיבדו את ה’ בגרונים, וניגנו בנעימה את זמירות מלוה מלכה, יחד 
עם שירי תודה והודאה ובשבח לימוד התורה.

בפתח המעמד נשמע דיבורים חוצבי להבות אש, ע”י אחד מבני החבורה הע”י בשבח לימוד הש”ס בסדר הקבוע, וכפי שכבר אמר 
רביז”ל ‘נכספתי שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכל בכל יום...’, כמו”כ הודה על העבר על כל הטוב אשר גמלנו עד הנה, 

ויחד עם זאת בבקשה על העתיד, שיעזרנו הלאה לסיים עוד ועוד אי”ה

כמו”כ נשמע שיחה מאלפת מפה מפיק מרגליות הרה”ח ר’ שמואל פלברבוים שליט”א, שהביא מן הגורן ומן היקב, לאמץ ולחזק את 
לומדי התורה.

גולת הכותרת היתה, כשהרה”ח ר’ אברהם ירבלום שליט”א, ניגש לסיים את הש”ס בדחילו ורחימו, יחד עם ההדרן כנהוג, רגלי כולם 
נישאו טפח וטפחיים מעל הקרקע ברגעים נעלים אלו.

הס הושלך לעבר הקהל כשהגה”צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט”א, הגיע בטלטולי דגברא, להשתתף בשמחתם של לומדי התורה 
ומסיימי הש”ס, תוך שאינו מסתיר את רגשותיו הגואים, כשהוא מכריז ‘אשריכם ואשרי חלקכם’.

את הש”ס התחיל הרה”ח ר’ אברהם ירבלום שליט”א, כשבמתק לשונו הרחיב לבאר את התחלת מסכת ברכות בטוב טעם ודעת.

לאחמ”כ פצחו קהל המשתתפים בריקודי עוז ותעצומות, להודות לבורא נפש כל חי, אשר זיכנו להיות מחבל נחלתו, ולקיים רצונו 
בשמחה, ובמחיאת כף אל כף להודות ולהלל לק-ל נותן התורה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, יחד עם בקשה להבא, שלא 

יטשנו לנצח.

אשרי עין ראתה אלה, בדיצת קהלינו, קהל קדושים רוגשים בשמחת התורה.

ברננה,  נחגג  בש"ס  הראשונה  המסכת  סיום  את 
בבוקרו של יום השבת קודש – זכור, לקיים זכרהו 

מאחר שבא להשכיחו.

בוקרו של שבת,  נערך מיד לאחר תפילת  הסיום 
ערוכים,  שולחנות  סביב  רבה,  הקידושא  בשעת 

ומלאים מזן אל זן בכל מיני מעדנים.

ר'  הרה"ח  מפי  נשמעו  יום  של  לכבודו  דברים 
שמעון צבי שפירא שליט"א

לקראת ר"ח אייר
ללומדי  מיוחד  מגנט  חולק 
עם  המסכתות  ומסיימי 
וכמובן  לערש"ק,  תזכורות 
'לא  העיקרית,  התזכורת 

לשכוח ללמוד את הדף'...

לקראת הסיום נשלח לבתי הלומדים והמסיימים, חוברת 
מושקעת בשם 'במצוות שבת גרוסה' עם תוכן עשיר, על 

רצון  שמקיים  מאלו  להיות  בחלקינו,  שנפל  הזכיה  גודל 
כמו"כ  יום,  בכל  וכך  כך  שילמדו  נכספתי..  שאמר  צדיק, 
עצות וחיזוק מהחברים, איך להתחזק וללמוד מידי יום ביומו.

מוהר"ן,  אנשי  ביהכנ"ס  שע"י  באולם  נערך  הסיום  סעודת 
מו"צ  שליט"א  ירבלום  מאיר  ר'  הרה"ג  נתכבד  ה'הדרן'  באמרית 

דעדתנו ומרבני עיה"ק צפת ת"ו.

אליהו  ר'  הרה"ח  מפי  ומחזקים,  מעוררים  דברים  נשמעו  כמו"כ 
ללומדי גודלבסקי שליט"א ממשפיעי אנ"ש בבני ברק. נערכה  עשירה  מלכא  מלוה  סעודת 

המעמד  בשעת  חולק  כמו"כ  המסכת,  ומסיימי 
דיסק ממעמד סיום הש"ס שנערך שנה קודם לכן.

מפי  זכייתנו,  בגודל  דיבורים  נשמעו  במעמד 
הרה"ח ר' ישראל זאב פרידמן שליט"א.

והמסיימים,  הלומדים  בבתי  חולקו  במינו  מיוחד  במבצע 
זה  ארוחת צהריים מכובדת לכל בני הבית, ובמעמד מיוחד 
של  אלו  )שבימים  הגדולים  עם  הקטנים  הבית  בני  גם  זכו 
לקראת חג הפסח אינם בבתי החינוך( לשמוח יחד עם ראש 

המשפחה בשמחתו הגדולה של סיום המסכת.

כשהם  הפסח,  בימי  ללימוד  מיוחדות  גמרות  חולקו  כמו"כ 
עטופים בניילון ונקיים מחשש חמץ.

נערכה  ועשירה  דשינה  שחרית'  'פת  סעודת 
סיומים  שרשרת  נערכו  ובו  תורה,  של  לכבודה 
משעת בוקר מוקדמת לאחר תפילת ותיקין, עד 

לשעות לפנה"צ המאוחרות.

זכייתנו,  בגודל  דיבורים  נשמעו  הסיום  בסעודת 
מפי הרה"ח ר' משה גלזר שליט"א, מחשובי אנשי 

שלומינו מעיר עמנואל.
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סעודת הסיום התקיימה כראוי לכבודה 
השבת,  מעדני  מיטב  עם  תורה,  של 
ומסיימי  לומדי  ולתפארת  לכבוד 

המסכתות.

בשעת הסעודה, נאם הרה"ח ר' אליעזר 
חשין שליט"א מבית שמש.

הסיום נערך סביב שולחנות ערוכים, כראוי לכבודה של תורה.

שליט"א,  יארבלום  אברהם  ר'  הרה"ח  עורר  חמים  בדיבורים 
להתחזק בלימוד קדוש זה, ואף להוסיף נדבכים בהבנת הגמ' 

על בוריה.

שהזהירנו  הקדושים,  ר"ה  ימי  לקראת 
השנה,  ראש  על  אצלו  להיות  רביה"ק 
כשהמוני חסידי ברסלב כבר שהו בעיר 
עוז לנו אומן, סמוך ונראה לציון רביה"ק, 
סיום  מעמד  וערכו  המפעל,  חברי  טרחו 
מיוחדת במינה, בעיירת ברסלב בביהכנ"ס 

שהוקמה סמוך לציון מוהרנ"ת זי"ע.

בשעה היעודה עלו לומדי ומסיימי הש"ס 
הקדוש  לציבור  שחיכו  האוטובוסים  על 

ליד מתחם 'קריה נאמנה', ומשם נסעו לעבר עיירת ברסלב.

תפילה  יחד  שפכו  זי"ע,  מוהרנ"ת  לציון  החשוב  הציבור  בהגיע 
הוכן  שם  המדרש,  בית  לכיוון  ירדו  ולאחמ"כ  הלב,  בהתעוררות 
מבעוד מועד סעודה כיד המלך, עם מיטב המעדנים כראוי לכבודה 

של תורה.

סיום המסכת, כמו"כ גם התחלת מסכת ביצה, נערך ע"י הרה"ח ר' 
ישראל זאב דויטש שליט"א מבית שמש, כמו"כ נשמעו דיבורים 
בגודל שבח מעלת הלימוד הקבוע, מפי הרה"ח ר' אברהם שמואל 

קורנבליט שליט"א

קהילתנו  בני  המוני 
להשתתף  ובאו,  התקבצו 
ולתת  התורה,  בשמחת 
התורה,  ללומדי  יקר 
כאשר מעמד הסיום נערך 
מעוטר  והדר,  פאר  ברוב 
שונים,  מכלים  בכלים 

כיאות ללומדי התורה.

המשתתפים  המוני  פצחו  אז  הסיום,  נערכה  היעודה  בשעה 
גורלינו  ועל ששפר  יהדותינו,  בשמחת  לשמוח  עוז,  בריקודי 

להיות מן הלומדים מדי יום ביומו.

לאחמ"כ נשמעו דיבורים כגחלי אש, מפי הרה"ח ר' יעקב נתן 
אנשין שליט"א

לאחר המעמד קבלו על עצמם המשתתפים החשובים בחתימת 
ידם להתמיד בקביעות הלימוד מדי יום ביומו, בין המקבלים 

נערך הגרלה על כרטיס טיסה לציון רביה"ק באומן.

ומה נאדר היה המראה, כשקהל הקדש רוגשים בסילודי קודש 
ש"ס  א  בין  איך   : בגאון  ולהכריז  התורה,  בשמחת  לשמוח 
איד, וכשטוהר נתון על זיו פניהם מצטרפים בלהב אש קודש 
ומקבלים עליהם באהבה רבה, ללמוד את הדף דבר יום ביומו, 

חק ולא יעבור.

מעמד הסיום נערך במתכונת 'שבת אחים', להתענג בתענוגים...

דיבורים בגודל המעמד נשמעו מפי הרה"ח ר' איתמר לייפער 
שליט"א

בסעודות  נערכו  הסיומים 
מלוה מלכא רבתיות שנערכו 

בבתי המדרשות.

הדסה  אהל  מדרשינו  בבית 
קרמר  צבי  ר'  הרה"ח  נאם 
מדרשינו  בבית  שליט"א, 
תפארת הנחל נאם הרה"ח ר' 
נחמן דוב היילפרין שליט"א, 
בבית מדרשינו משכן שלמה 
צבי  שמעון  ר'  הרה"ח  נאם 

שפירא שליט"א

ירושלים עיה"ק - הזמן: ליל שישי תצוה תשפ"ב המקום: 
אולם שע"י ביהכנ"ס אנשי מוהר"ן נשא דברים: הרה"ח ר' 

יואל משי זהב שליט"א.

בצפרא  רבה  קידושא  הזמן:   – שמש  בית  הדסה  אהל 
דשבתא פר' תצוה תשפ"ב המקום: היכל בית המדרש נשא 

דברים: הר"ר יחזקאל מענעדלאוויטש הי"ו

הזמן: סעודה שלישית שב"ק   - בית שמש  משכן שלמה 
פר' תצוה תשפ"ב המקום: היכל בית המדרש נשא דברים: 

הרה"ח ר' אברהם שמואל קורנבליט שליט"א.

בצפרא  רבה  קידושא  הזמן:   - שמש  בית  הנחל  תפארת 
דשבתא פר' תצוה תשפ"ב המקום: היכל בית המדרש נשא 

דברים: הרה"ח ר' אלכסנדר פראנק שליט"א.

התקיימו  הסיומים  מעמדי 
והמסייימים  הלומדים  לכלל 
שעסקו והיו שרויים בתענית, 
עם כיבוד עשיר לרגל שמחת 

התורה.

ירושלים עיה"ק - הזמן: ליל שישי פר' בשלח תשפ"ב המקום: 
אולם שע"י ביהכנ"ס אנשי מוהר"ן נשא דברים: הרה"ח ר' נתן 

מיימון שליט"א.

אהל הדסה בית שמש - הזמן: ליל שישי פר' בשלח תשפ"ב 
איתמר  ר'  הרה"ח  דברים:  נשא  המדרש  בית  היכל  המקום: 

לייפער שליט"א.

תשפ"ב  בשלח  פר'  שב"ק  הזמן:   - בית שמש  משכן שלמה 
קידושא רבה לאחר התפילה המקום: היכל בית המדרש נשא 

דברים: הרה"ח ר' צבי קרמר שליט"א.

תפארת הנחל בית שמש - הזמן: מוצש"ק פר' בשלח תשפ"ב 
פריינד  ישעי'  ר'  הרה"ח  בבית  המקום:  מלכה  מלוה  סעודת 
אולמאן  שמעון  מאיר  ר'  הרה"ג  דברים:  נשא  שליט"א. 

שליט"א, מו"צ דעדתינו ומרבני בית שמש.

צעירי האברכים דביהמ"ד תפארת הנחל בית שמש - הזמן: 
המקום:  מלכה  מלוה  סעודת  תשפ"ב  בשלח  פר'  מוצש"ק 

נתן  שמעון  הר"ר  בבית 
נשא  שליט"א  גולדברגר 
יחזקאל  הר"ר  דברים: 

פראנק הי"ו.
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אשת חיל מי ימצא
פון אלע שעצונג,  ווייט  ווייט  דיין שטוב,  פון  ווינקל  אין 
כבוד, גדולה, וואס ווערן געשיקט צו די העכערע שיכטן  
געווען  בוחר  האבן  וואס  זעלנער  געטרייע  די  פאלק  פון 

בתורה,
פלאץ,  דיין  טאקע  ווייסט  דו  חיל,  אשת  טייערע  זיצטו 
דיין ווערד, האסט עס אזויפיל געהערט, אבער וויפל, וויפל 
דארפסטו עס נאך הערן, חזרן, און זיך דערמאנען אז יא, 
ווי שווער דער שטן ארבעט עס צו דערדריקן וואס א דור 
שפעטער, וואס א יאר שפעטער, מיט וואס א קינד מער 
בלע''ה, איז עס ט-י-י-ע-ר! טייערער פון יעדן פארמעגן, 

און איז ווערד א-ל-ע-ס!

היתה כאניות סוחר
זיצטו אינעווייניג אין קאבינעט און פירסט ווי א מייסטער 
וואסערן  שטורעמישע  די  איבער  מלוכה  דיין  קאפיטאן 
פון עקבתא דמשיחא, וואס טאקע געבט דער כח פאר א 

אידישע מאמע צו טאן און טאן?
די אמתע שמחה מיט איר חשובע שטעלע! און שמחה קומט 
יעדע סעקונדע  פון  וויסן די אמתע טייערקייט  פון דעת, 
די  אריינכאפן  כאפן   – זיין  ממשיך  קען  מאן  מיין  וואס 
טייערסטע פארמעגן – וועסטו אפשר אריינלאזן די דינע 
פיילן פון דעם בעל דבר און פרעגן, וואס רעדסטו צו מיר? 
קוק די שיף, גרויס, מעכטיג, צושפרייט זיך מיט א פראכט 
אויף א ריזיגן פארנעם איבער די וואסער, ער קען זיך נישט 

אליין א עצה געבן צו אנקומען וואו ער דארף ??
טייערע אשת חיל! חזר זיך עס, ווי ביטער איז פארן שיף 
ווען דער קאפיטאן איז נישטא...ווי אויסגעשטעלט איז ער 

צו אלע סכנות איבער די כוואליעס!!

ווי זיס, און פארזיכערט איז דער שיף ווען אינעווייניג באהאלטן, זיצט א געניטער קאפיטאן, וואס קען די וועגן, ווייסט די מיטלען 
פון הסתפקות במיעוט, אריינטראפען די שמחה וואו מען דארף, שעצונג, באגלייטן מיט תפילות, און דער עיקר העלפן היטן יעדע 

מינוט ווי א טייערע בריליאנט וואס מען דארף עס אוועקלייגן צו מאכן די גרעסטע רווחים.

בטח בה לב בעלה
יא ווי אינטרעסאנט עס הערט זיך צומאל, ווען מען רעדט פון די פאקטישע מיטהאלטן די ידיעה אין מיין מאנ'ס תורה, צו יעצט 
איז עס ש''ס, אמאל שולחן ערוך, וכו' דער עיקר תורת השם תמימה, ניין? איך דארף וויסן אז יעצט איז עס א סיום פון סדר מועד? 
וועלכע חלק ש''ס עס איז און וועלכע חלקים טיפער עס ווארט זיי ווייטער?? יא! שאץ עס נישט אונטער-ווייל---עס איז דיין 

ביזנעס!
אויב דו ביזט א שותף אין א ריזיגן  ווערדפולן ביזנעס, אפילו דו ווייסט ניטאמאל ווי אזוי מען ליינט די קליינע שורות פון דעם 
תקנון וואס פירט די ביזנעס, וועסטו וועלן הערן, וואס מער, דיין הארץ וועט קלאפן און האפן פאר יעדע קלענסטע הצלחה, דו 
וועסט שעפשען ווארעמע תפילות דו וועסט נישט באהאלטן דיינע רצונות צו הערן יעדע פארשריט צו פארשטיין אפילו אביסל 

פון וואס עס רעדט זיך, ווייל עס איז דיינע! דיין ביזנעס גלייך אויף גלייך און אזוי פירט זיך א שותפות.

ושלל לא יחסר
ווי ארעם זענען ווערטער צו פרובירן דערציילן די גליק פרייד און זכיה פון דיין חלק!

ווייל אויף די וועלט ווערן אלע פארשווארצט..
וואויל איז דער וואס פארשווארצט זיך פאר אייביגע קנינים...

''אשרינו אשרינו אשרינו ''אלף אלפי אלפים וואס מיר זענען זוכה זיך צו פארשווארצן און האנדלען דא אויף די וועלט מיט די 
אמתדיג'ע ניצחיותדיג'ע קנינים וואס זייער ווערד וועט אנהאלטן לעולמי עד ולנצח נצחים --- 

אונזערע מוחות, זענען צו באגרעניצט צו רעכענען און באגרייפן דעם אמת'ן שאץ כל זמן מיר לעבן אין די פארשטעלטע וועלט, 
אבער לאמיר דאס זיך חזר'ן נאכאנאנד פאר אונז און די גאנצע שיף וואס פירט זיך:

עס איז טייער, טייער .. פיל מער ווי איך ווייס! פיל טייערער ווי יעדע ווערדפולע זאך אויף די וועלט, און דורך עס חזר'ן זאל אונז 
באנעמען אזא שמחה וואס זאל באגיסן און ארומנעמען אלע ארום אונז, די שמחה וואס וועט אונז פארבינדן מיט פעסטע שטריקן 

צום נותן התורה – קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל – חד הוא! 
יהי רצון מיר זאלן אלע זוכה זיין עס זאל פליסן די אהבה, שמחה, הערכה, אין אונזערע בלוט, אריבער גיין צו אונזערע דורות --- 
ונזכה לראות בנים ובני בנים ברסלבע'ר חסידים צדיקים יראים ושלמים, עוסקים בתורה ובמצוות לשמה מחובר און מקושר צום 

צדיק האמת וואס גיבט אונז די אמת'ע קיום התורה!

טיף אינעווייניג פארמאכט פאריגלט אין א ווינקל פון שיף איז 
דא א קליין קאבינעט, אומזעבאר כמעט פאר די אויגן, אבער 
דארט דווקא זיצט דער כח וואס פירט די שיף, באשליסט 
וועלכן ריכטונג, און מיט וועלכע מיטלען, איר צו פירן איבער 

די רוישיגע וואסערן.. 
און יעצט א ווארט געצילט צו די וואס זיצן דארט אינעווייניג...

מקבלים משמעות למעשה כשאנו זרוקים מרשות היחיד לרשות 
בגומל,  הגבול  על  הכביש  בצידי  הקרקע  על  שרועים  הרבים, 

מחזיקים חזק בדף של הספינה... 
חודש שבט תשפ"א בעיצומו של לימוד מסכת פסחים הארוכה 
בקור  שם  שבארה"ב  בליקווד  נכר  בארץ  הגולה  בתוך  ואני 
האמריקאי מתחמם לאור הדף ליום, זה עתה החל משתולל בארץ 
ישראל ה"גל השלישי" תקופה קשה מאד, התנכלות סדרתית לבתי 
הכנסיות, להיכלי התורה והחינוך ולשמחות ישראל. שם באמריקה 
היה רגוע במקצת, סבור הייתי כי הגל הזה אינו עומד הפעם בכיוון 
שלי, לצערי התבדיתי. טלפון בהול שקיבלתי מארץ ישראל בישר 
אבי שיבלחט"א  וגם  קשה  באופן  בנגיף  נדבקה  ע"ה  אמי  כי  לי 
המוטל אף הוא על ערש דוי )בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהבך 
לעפרא(. ברגע האחרון טרם סגירת שמי התעופה חזרתי ארצה, 
עוד הספקתי כמה ימי פרידה עד אשר "כאבל אם קודר שחותי". 
הלב,  משמחי  הישרים  ה'  מפקודי  שבוע  למשך  להפרד  נאלצתי 

וב"ה שהצלחתי אחר כך להשלים את אותם הדפים החסרים.
עוד כמה מסכתות  עוד שנה שלימה בה הפלגנו עם  מאז עברה 
בזמני שמחה  שונים  ובמקומות  שונים  במצבים  נלמדו  הם  שגם 
שונות  טירדות  של  עתים  לצד  ב"ה,  וכו'  צאצאים  נישואי  של 
ומשונות, במסעות על פני מדינות שונות ביניהם כמובן הנסיעות 

בין  אלו  כל  הקודש שבאומן, שהצד השוה שבהם שמול  לציון 
ומנוס  לי  "משגב  העולמים  כל  מבורא  קבלנו  למוטב  ובין  לטב 
ביום צר לי" מתנת שמירה מיוחדת המתאימה לכל הזמנים ולכל 
הדעת  יישוב  בטחון,  באמונה,  גדוש  אנרגיה  מטען  המצבים, 
וסייעתא דשמיא, הוא אותו דף של ספינה המשמש תמיד כקרש 
ההצלה לבלי להסחף אל הים הסוער, מתחילים בהתחדשות את 
המסכתא הקשה שבש"ס מסכת יבמות, קופצים למים הסוערים 
של ים התלמוד בהחלטה אמיצה ועקשנית שמחזיקים בכח בדף 
נסיונות  בכל  עלינו  לשמור  ה'  בעזר  הדף שימשיך  הספינה,  של 
באושר  הנצחי  עתידנו  את  ויבטיח  לנפשינו  מרגוע  יתן  החיים, 

בשובה ונחת.    
לסיום, בשעה שהדברים יורדים לדפוס, הדברים מקבלים משנה 
תוקף לנוכח קולות המלחמה הנשמעים בעולם, ומול זה 'יש לנו' 
שלשה 'אין לנו' "אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים" 
"אין לנו אלא דברי בן עמרם" ו"אין לנו שיור רק התורה הזאת" 
נשען באלוקינו, נסמוך על כוחו וזכותו של הצדיק ונאחז חזק בדף 
התורה בקביעות כי היא מגנא ומצלא. וכשמלכויות מתגרות זו בזו 
נצפה לרגלי משיח ועוד טרם יראו השורות אור, עודנו ב'חגיגה' 

נשמע קול מבשר מבשר ואומר, הנה זה בא, כי בא מועד.
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