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כוחו של סיום הדף היומי
ומה נשתנה כאן שבאים בטענה לגוי שאינו
מתגייר ,הרי הוא גוי עובד עבודה זרה ,בפרט
נגיל ונשיש בזאת התורה ,כי היא לנו עוז
הגויים שהיו בימי חז"ל שהיו גרועים הרבה
ואורה .שמחה עצומה רוחשת בכל רחבי תבל,
מהנכרים שבזמנינו.
לרגל סיום הש''ס בדף היומי ,אשרי העם
שככה לו.
והנה בתוס' שם כתבו ושמא ניסא איתרחיש
להו ,וראיתי בספר העיתים שחיבר הרב רבי
ומספרים דבר נפלא ,שבימים אלו עצר שוטר
יהודה בר' ברזילי ששמע שהיה עמוד של אש
כושי בארה''ב ,יהודי שנסע במהירות מופרזת,
יורד מן השמים עליהם בכלה דאלול ובכלה
ורצה לרשום לו קנס .אך לפתע פונה הכושי
דאדר.
ליהודי ושואל אותו האם למדת היום דף
היומי? שואל אותו היהודי מה הקשר? אומר
ומה שדחק את תוס' לפרש שהיה נס ,משום
לו הגוי ,אני הייתי באירוע הענק
שהיה קשה להם מה רוצים מהגוי
של סיום הש''ס ,וראיתי
מה הוא רואה ,לכן כת' תוס' שהיה
מציאות שיושבים למעלה
נס ,ועל זה הטענה שאעפ"כ לא
מתשעים אלף אנשים ואף אחד
נתגייר ,והביאו שהיה עמוד של אש
לא שיכור[ ,ומזה כנראה הבין
יורד מן השמים.
כמה חשוב הדבר] ,ממילא אם
ומ"מ צריך להבין דבדרך כלל
למדת היום דף היומי ,אני
עמוד של אש אינו נראה לסתם
מוותר לך על הקנס .וכפי
בני אדם רק למיוחדים שבדור,
קידוש
לנו
הרי
ששמעתי זה סיפור אמיתי,
דכשיש עמודא דנורא בהלוית ת"ח ,ג"כ לא כל
השם מאין כמותו.
אחד זוכה לראותו .וכידוע שבהלוית הר"מ
קורדבירו זצ"ל היה עמודא דנורא וכתבו
שהאריז"ל ראה את זה ,ואע"פ שהיו שם
ונזכרתי מה שביאר פעם רבינו זצוק''ל את
הרבה צדיקים גדולים מ"מ לא ראו .וא"כ
מאמר הגמ' בסוף פרק ראשון דברכות (דף י"ז
בודאי שגוי לא רואה את זה ,ומה הטענה של
ע"ב) אמר רב אשי בני מתא מחסיא אבירי
רב אשי.
לב נינהו ,דקא חזו יקרא דאורייתא תרי
זמנא בשתא ולא קמגייר גיורא מינייהו.
ופרש"י שבחא דאורייתא תרי זמני בשתא,
אך הביאור הוא ,דהנה למשל היום
שהיו נאספים שם ישראל באדר לשמוע
באוניברסיטה לומדים אלפי סטודנטים,
הלכות הפסח מדרש דרב אשי ,ובאלול
ואעפ"כ לא יתפעל מזה אף אחד מזה שיש
לשמוע הלכות החג.
אלפי סטודנטים ,ולא יבוא ללמוד שם בגלל
ולכאו' הוא פלא מה שאומר רב אשי שנכרי
זה ,רק אם רוצה ללמוד מדע וכדו' ילך לשם.
כשרואה שיושבים בבית מדרש ואומרים
ומה התימה שכשראו הגויים שנאספו אלפים
שיעורים ואינו מתגייר ,זה ראיה שהוא מאבירי
לשמוע דרשה אצל רב אשי ולא נתגיירו ,למה
לב ,והיינו שאינו כשאר בני אדם ,דאם היה
זה צריך להשפיע עליהם.
אדם עם שכל ישר היה צריך להתגייר .ומה
אבל הפשט בזה דכשאנשים עושים דבר נקי
רוצה רב אשי הרי הם גויים?
לשם שמים יש לזה השפעה ,ואמנם לראות
משל פעם היו עושים "מלחמת שוורים" אצל
ממש לא כל אחד זוכה ,אבל כשאדם עושה
הגויים ,והיו באים אלפים ורבבות בני אדם
מצוה הוא נעשה מסובב באור רוחני,
לצפות במלחמת השוורים ,ולא יאמר אף אדם
וכשגומר את המצוה עולה האור לגן עדן וזה
שהוא פלא שלא אמר אחד מכל האלפים
נשאר בשבילו ,וכשעושים כל כלל ישראל
ורבבות שהוא רוצה ג"כ ללחום עם שור.
מצוה יש הרבה מאד מהאור הזה.

וכן מצינו אצל יונתן בן עוזיאל שאמרו (ב"ב
קל"ד א') שכל עוף הפורח עליו מיד נשרף,
ופי' הריטב"א דכשהיה עוסק בתורה היו
מתקבצין אצלו המלאכים לשמוע את תורתו,
ולכן לא היה יכול עוף לגשת לשם כלל שהיה
שם מלא במלאכים.
וכל זה הוא כשעושים "מיט אגרויסע
ערלאכקייט" [בכונה גדולה וטהורה מאד],
ואנו איננו זוכים למדריגה גדולה כזו .אבל
חז"ל הקדושים ומהם רב אשי ,אמנם לא היה
כיונתן בן עוזיאל אבל היה נעשה מזה מין
השראה של קדושה שהיתה משפיעה על
אחרים ,ואפי' גוי שלא היה יכול לראות את
זה ,מ"מ היה נעשה כזה רוח
יכולה
שהיתה
קדושה
להשפיע שאפי' גוי היה צריך
להתגייר מחמת זה ,שהיה
צריך לקבל מזה יראת שמים,
ולא שייך אחרת ,ואם לא
נעשה גר ע"כ הוא אבירי לב.
ע"כ הדברים הנשגבים.
עוד זאת אידרש לבית ישראל,
כמה יש להתעודד מאותם יקרים ,שלא זכו
לחיות כל היום בבית המדרש ולהתענג כל
רגע מנופת צופה של תורה ,ומנועם אמריה,
אלא טרודים ראשם ורובם בקללת "בזעת
אפיך תאכל לחם" ,ועם כל זאת שומרים
בעקביות יום יום ,שנ''ה ימים בשנה ,ולא
מוותרים על הקביעות בלימוד הדף ,כמה
אהבת תורה זה מכניס בלב.
והרי זה דומה למה שאומרים על מרן הגר''ח
שמואלביץ זצוק'ל שכשהגיע לסוגיות של
למד מן הלמד בזבחים ,אמר שכעת לומד
תורה ''לשמה'' ,היות ואין שם סברות וחריפות,
רק לימוד לשם לימוד[ ,ובמאמר המוסגר ראה
אילת השחר בסוגיות אלו].
ועל דרך זה אותם יקירי דשופריא ,הבאים
במסירות ללמוד את הדף ,על כל הקושי
בהבנת הדברים ,ואין זוכים לשמוע ולהבין
סברא דאורייתא ולהתענג בהם ,הרי תורתם
היא תורה לשמה ממש ,ואהבת תורה
אמיתית יש כאן.
ובודאי יזכו בזכות זה לבנין וחתנין רבנן ,ואף
הם יזכו להיות "איהו גופיה צורבא מרבנן",
כלשון הגמ' בשבת.
וכפי ששיבח רבינו כמה פעמים ,יהודי יקר
מטורונטו ,שמיום שיצא לפנסיה ,התיישב

ללמוד בהתמדה ועמל ,עד שזכה להוציא
כמה כרכים של חידושים שנתחדשו לו ,ובא
מפעם לפעם לרבינו להביא כרכים חדשים
שהוציא ,ומאד מאד הי' רבינו משבחו שזכה
להתחיל בשנים מאוחרות כ''כ ,ולזכות לטעום
מתיקות והבנת התורה ,עד שהוא בבחינת
תלמיד חכם ,וממנו ילמדו וכן יעשו.
דבר נוסף נתעוררתי מתוך דבריו הנלהבים
של הגאון ר' ישראל בונים שרייבר שליט''א
במשאו בסיום הש''ס הנפלא של רשת
הכוללים ''ארחות תורה'' לע''נ מרת גיטל
דבורה בת ר' ישראל יצחק וירז'בינסקי ע''ה
אמו של יבלחט''א שלוחא
דרבינו להיות עמוד הישיבה
על כל פארותיה ,ידידנו הדגול
מאד הר''ר יעקב שליט''א,
להמשיך
השי''ת
יזכהו
ולהגדיל תורה ולהאדירה,
ולראות את חזונו של רבינו
מתגשם בהשלמת הבית
הגדול לישיבה הק' בקרית
אילת השחר בב''ב.
ואלו היו דבריו ,שאלה גדולה יש לי ,הרי בכל
יום יש לנו "עשרים וארבע שעות" ,ומתוכם
צריך לתפילה ושינה ושאר צרכים ,מקסימום
שתים עשרה שעות ,א''כ הי' צריך להיות דבר
פשוט שכל אברך לומד מינימום "שתים
עשרה שעות" ,ואם זה לא כך ,הרי הקושיא
היא להיכן נעלמו אותם שעות? חשבון נפש
נורא!
ונזכרתי שלפני כעשרים שנה ,פנה רבינו
לאברך א' שהכירו היטיב ,ואמר לו ישנו יהודי
שרוצה לעשות עמך יששכר וזבולון ,ויתן לך
כל חודש סכום מסויים ,אך הוא מתנה דבר
אחד שתלמד כל יום לכה''פ ''שתים עשרה''
שעות .ואותו אברך הי' רושם כל יום את
שעותיו ,לראות שהגיע לשתים עשרה שעות
לימוד.
ולפי מיעוט השגתי ,הזבולון הי' לא אחר
מאשר רבינו בעצמו ...ואפילו אם אני טועה,
אך ברור שאותו תורם עשה הכל כהוראת
רבינו .וממילא למדנו מזה עד כמה ראה רבינו
שזה המינימום שעות שאברך צריך ללמוד
ביום.
יתן השי''ת שנזכה להיות אנחנו וצאצאינו
וצאצאי עמך בית ישראל ,כולנו יודעי שמך
ולומדי תורתך לשמה.

