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  :)תגובות הארות והערות יתקבלו בברכה( י"נכתב ע
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   - - - "שקל"עוד " סנט"עוד 
   ."לראות עולם"כמה שנים שהוא כמה 

 אף פעם התקציב המשפחתי לא איפשר לו ,"ראו עולם"כל כך הרבה שמע מחבריו ש
   ...הארץאפילו לא לטוס בשמי 

  . זהו
   - - - גמר אומר בליבו

   !"קופת חסכון"יש פתרון 
שהניח ברגשות מעורבים בתוך קופסת הקפה " מחצית השקל"הצליל המתכתי של 

   - - -הריקה שיכרו את חושיו 
  !החלום מתחיל להתגשם

  , לשטוף את העיניים איך עומד מגדל פיזה
  , איך נראה מגדל אייפל מקרוב ומרחוק

  ...  המלכה לא מגרשים זבוביםאיך משמר
  ... "כל העולם" אבל את ,"כל"לראות את 

   ...לא מסיפורי חברים
   ...לא מחוברות תיירות

   .פשוט לטייל בכל רחבי העולם
   - - -  להצטלם ליד הפירמידות,"עלהתה" לצלוח את ,"פטרה"לעבור ב

 ,ב גומי מהעץ לנסות לשאו, אלא להריח את עצי הקקאו,לא לעיין באלבומי גלויות
  .ולהרגיש את רסיסי הניאגרה, לשחות במי האמזונס

   . . .פרוטה לפרוטה מצטרפת
בחירת , סבב סוכני נסיעות, בקשות לויזות, תמונה לדרכון, סידורים בירוקרטים שונים

   - - -  אריזת מזוודות,תאריך
  .איפסון נקניק מעושן הידוע במסעי ניווטים, נטולי משקל" קרקרים"מלאי 

ותחבושת , אקמול ממוצע לכל יום, משחת שיזוף, בגדים קלילים, גדים חמיםב
  . . . אלסטית על כל צרה שלא תבוא 

אבל , זה קצת יותר מאלף, כפול שלושים וששחשבון זריז העמידו על דעתו שלושים 
 רכש עוד כעשר "כל בו פוטו"אץ ל, אם יצאו תמונות מטושטשות לא עשינו כלום

אף לבית הלבן כבר , מוכן ומזומןעכשיו הוא ! זהו... קרטון סוללות ,"פילים"קופסאות 
  . הוא לא יפספס, את בנייני התאומים, הגיש בקשה לביקור

   . . .כבר חודשיים ממלא הוא פנקס על פנקס היכן יבקר
  - - - ואילו תמונות כדי להנציח

בתוך " ישן ",עם קנגרו מיני באוסטרליה, "מאהל' טאג"בכניסה ל" ההודי"עם השומר 
  !?מי יודע... א"ואולי ירשו לו אף בתוך מדי נאס, שט בונציה, "בונגלו"

אולם ,  תבלשארץ ישראל יפה שבארצות" קוצקר"השריש לעצמו את מאמר ה
כאשר ירדו עם ישראל לגלות נטלו עמהם את יופי הארץ שהתפזרה על כל רוחות 

  .השמים
שער "יך בית הנתיבות בואכה רגליו עומדות בשער" לך לך"יום שני של פרשת 

  - - -" העולם
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   . . .חודשים עברו עליו בנעימים לטוב ולמוטב
צפן בליבו כל שבעת , בין העולם המערבי לעולם השלישי, ונגל אחד למשנהו'בין ג

  . . .כל מקום הנציח תמונה טובה ואחת לגיבוי, פלאי תבל
  ". . .א להדק חגורותנ"" ש בן גוריון"בעוד מספר דקות ננחת בנמל התעופה ע"

  . . . כל הלילה ישב לסדר את אלבומו האישי
  .עוד תמונה ועוד אחת 396 צריכה להיות לפני 364תמונה 

   - - -  הנבחרות100שם הניח את " אלבום משוויצון"סידר לו 
  - - -" אם רוצים יכולים"קבל עם ועדה יוכיח לכולם 

  .מצפון לדרום מזרח ומערב, כל העולם הוא עברעל 
זחוח כולו ומאושר עד ,  בבוקר הוא פוגש את רבי שלום שבדרון6:00בדרך לשחרית ב

ה בכל 'רב, מתרונן ליבו למראה המגיד הירושלמי" צפרא טבא"בברכת , אין קץ
זה הנה פה , תראה איזה יופי! ה'רב, כאן אייפל כל הגודל: הנה אלבום, העולם הייתי

   ...של משמר המלכה" גולם"פה זה ה, וזה קוברה אימתני, נמר שכמעט רדף אחרי
   !!!!ה כל העולם'רב

  ? האם היית בכל העולם, שאלו, בחביבות האופיינית לרבי שלום
  ?  אמות שבעולם דרכת' על כל הד
  !?על הכל פסעת! ?ממש כך

  !לםזה מטיילים בכל העו! זה לא ככה שדורכים על כל העולם! ה'רב
וגם בעונג שבת , בלונודן ובולטימור, בבנקוק וגם באיסלנד, הייתי בספרד וגם ברומא

  ...כמה טוב לראות עולם, אח, "פייוו גרין"ב
* * *  

הנציח , הסתובב מעט ברחבי העולם, אמר רבי שלום בקולו הנוקב, אותוראיתם 
  ... ו, תמונה פה ושם

  !!!- - -היה בכל העולם 
  - - -בלא להניד עפעף 

  "!כל העולם", כן
  ...עשרים דף, עשר, למדנו כל תחילת מסכת, ישבנו בהיכלי התורה

, הגדרתו של האבן האזל בתחילת בבא קמא, יסודו של הרב מבריסק בתחילת יבמות
שיטת הקצות החושן בתחילת , ן בתחילת חזקת הבתים"דברי קודשו של הרמב

  .האיש מקדש
  . . .מנה מהלכות שבתהלכות שהיה והט, למדנו הלכות תפילין

  - - -זעק רבי שלום 
  ???מה עם פרק הבית העליה בשלהי בבא מציעא

אולי , בבא בתרא??? "גט פשוט"האם אתם יודעים בכלל היכן נמצא פרק 
  !!!???בגיטין

" עתידה תורה שתשתכח מישראל כההוא תיר ההולך מעיר לעיר וממדינה למדינה"
  ) כב, א"ספרי פרשת עקב פי(
   - - -" מגדל איפל"צילם את " רההוא תי"

  !?"צרפת"וכבר היה ב
  !!!...בכל צרפת

  . . .תמונה על כמה דפים ממסכת בבא קמא 
  !!?בבא קמא" למדנו"ו

  !בבא קמא" כל"את 
  ...בנדרים" התפסה"ן בדין "זוכרים במעורפל את הר, "שניים אוחזין"מצלמים את 

  - - - למים דף פה דף שםצמ
  "!!!ס"השסיום "ובאים לחוג את 

  . . ."עתידה תורה שתשכח כההוא תיר"במדרש על מה אמרו 



* * *  
זה ביאר , ך"רבי אליהו לאפין שח עם רבי אהרן כהן על ביאור על פסוק בדברי התנ

ל את "ס לא מזכירים חז"מעניין שבכל הש"אמר רבי אליהו . בכה וזה ביאר בכה
ושלמי לא הזכירו את הפסוק גם בכל היר, נכון"נענה רבי אהרן ואמר "! הפסוק הזה

  "!הזה
  !ס לא הזכירו את הפסוק הזה"ל הש-כ-ב
  !ל הירושלמי לא הזכירו את הפסוק הזה-כ-ב

* * *  
  .לפעמים קשה יותר או קשה פחות, דף עוד דף

  - - -אחרי יום עבודה 
  - - -לפני יום עבודה 

  - - - עוד אביי עוד מר זוטרא, עוד שורה, עוד דף
  !לא לצלם מסכת

  !להיות תיירלא 
מפרק לפרק וממסכת למסכת מסדר , להוסיף כל יום דף, לטייל בכל דפי המסכת

  ...לסדר
  !ס"ש
הלומד ומשתדל להוסיף בכל יום על , משל על עסק התורה" רבהקובץ על יד י"

  )יא, ם באור הענין משלי יג"מלבי. (חכמתו ירבה ויחכם באחריתו
 


