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  אשכבתיה דרבי

כל דהוה : נפקא בת קלא ואמרה, ההוא יומא דאשכבתיה דרבי"     

לכאורה :). ג"כתובות ק" (יי העול� הבאבאשכבתיה דרבי מזומ� לח

הרי ? כיצד מזכי� בעול� הבא את אלו שאינ� ראויי� לכ�, העני� תמוה

וא� האד� לא , עול� הבא הוא דרגה רוחנית שהאד� רוכש לו בעבודתו

בהכרח ? אי� יתכ� שיתנוה לו במתנת חנ�, הגיע אליה בכוחותיו הוא

 –לו למדרגה כה גבוהה שאלו שהיו באשכבתיה דרבי התע, צרי� לומר

עד שנהיו  –פטירת הצדיק חוללה בה� מהפכה ושינוי ערכי� כה גדול 

  .ונהפכו להיות בני העול� הבא, נתקו עצמ� מעלמא דשקרא, לאחרי�

יש הבוכי� מפני שמורגלי� . ויש בכיה של אמת, יש דמעות חיצוניות     

ו ה� בכיות בכיות כאל; שצרי� להוריד דמעה על הסתלקות של צדיק, ה�

וצרי� , עיקר הצער צרי� להיות פנימי. ואי� לה� חשיבות, של נשי�

וכל שכ� ? וממי ילמד מעתה, על שאבד ממנו הצדיק: לבכות על עצמו

מדוע ; כשישי� אל לבו מדוע לא למד כל צרכו כשהצדיק היה עדיי� חי

שעה שהיה יכול , החמי$ את ההזדמנות של המצאות הצדיק בקרבתו

שיחו , לעקוב אחר תנועותיו, להתבונ� בכל הליכותיו, רתולשאו% מתו

כש� שסבת פטירת הצדיק היא , צרי� להגיע לידי דמעות פנימיות. ושיגו

  .כפי שיבואר בהמש� הדברי�, בעל מגמה וכוונה מיוחדת, פנימית
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פניו , פניו למעלה סימ� יפה לו

למטה סימ� רע לו פניו כלפי הע� 

פניו כלפי כותל סימ� . סימ� יפה לו

  ):ג"כתובות ק(   .                  רע לו

שוא� . שכל ימי חייו פניו למעל מי   

להרי� עצמו למדריגה עליונה יותר זהו 

אבל א� פניו למטה , סימ� יפה לו

מאלות תאותיו החומריי� זהו סימ� רע ל

פניו כלפי הע� א� השתדל לזכות ג� , לו

אות� ולנשא� סימ� יפה לו אבל א� פניו 

  :כלפי כותל ביתו סימ� רע לו
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ח בהדי "חנינא לר' ל ר"חייא א' חנינא ור' כי הוו מינצי ר

ו נשתכחה תורה מישראל מהדרנא "ידי קא מינצית דאי חד

חייא אנא עבידנא דלא תשתכח ' ל ר"א, לה בפלפולי

וכתיבנא חמשה חומשי תורה ' כו' דאייתינ� כיתנא כו

             'לחמשה ינוקי ומתניתא שיתא סדרי לשיתא ינוקי כו

  ).ג"כתובות ק(

התורה האחת שלטה השקפות ה� בתכסיס הפצת לימוד  שתי   

שגדולי הדור התעניינו ביותר ללמד תורה , בתקופת ימי הבניי�

והמה , לבחורי� בעלי כשרונות שהקדישו כל עתותיה� לתורה

, בהצליח� בלימוד� הפליאו את הע� בחריפות� ופלפול�

ובכ� השתדל כל אחד ללמד , בכבוד� התימרו הוריה� ומיודעיה�

כ� היה פלפולה של , ח"לת ג� הוא את בנו תורה ולהשיא בתו

  :תורה הגור� העיקרי שלא תשתכח תורה מישראל

שטה זו היה לה מקו� א% כל עוד שהיינו ע� שוכ� לבדד  אבל   

בתו% חומות הגיטו שכל כבודו של אד� מישראל היה רק בפני� 

אבל כאשר נפרצו החומות והתחילה אפשריות לנחול , בי� אחיו

במצב זה גדולי� מעשה חייא , כבוד ג� בלעדי ידיעת התורה

לא רק בי� אלו , המשתדל להפי& תורה בכל שדרות הע�

אלו המועטי� כי א� על גדולי , המקדישי� כל חייה� לתודה

ללמד לכל אחד כפי , התנוקות, הדור להתעניי� בחינו% הפעוטי�

  ):כוכבי אור(האפשריות תורה וידיעת היהדות 

 øèééì äùî áøä)éðåéìâ éìåùá(  
  

  ?עת לשחוק
  .והתניא מת מתו� השחוק סימ� יפה לו

  :)כתובות קג(
  

לאכי שאד� בא עד שערי מות ומ, בשעה     

זע� ומלאכי רחמי� סובבי� אותו לקד� את 

  ?הא� עת היא לשחוק, נשמתו

אמר "פי דברי ב� עזאי &ואמרתי לבאר על     

: המותה לחסידיו' ב� עזאי יקר בעיני ה

ה מודיע לצדיקי� היקר "אימתי הקב

סמו� למיתת� שנאמר ? שמתוק� לה�

אותה שעה ה� רואי� . המותה לחסידיו

  ".ושוחקי�

עשה ברבי אבהו שהיה מסתלק מ� מ"ו     

 ל� וראה כל הטוב שמתוק� לו לעול�העו

  ".כל אלי� דאבהו: הבא התחיל שמח ואמר

ובכ� האד� המת מתו� שחוק סימ� יפה לו 

  .שמצפונו טהור ובר לבבו

 


