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לקראת המחזור החדש של לימוד הד היומי
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ז ד יומי - חלק מהלו
מעלות יעקב הרב יהושע ויצמן ראש ישיבת הסדר 

, ח קהלת רבה ג אמרו במדרש 

רבנן דתמן בשם ר יצחק דהכא, ור טוביה 
בשם ר יצחק לטובתו אדם לומד תורה 

ושכח, שאילו היה אדם לומד תורה ולא 
שכח, היה מתעסק בתורה שתים שלש 

שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו, ולא היה 
משגיח בה לעולם כל ימיו, אלא מתו שאדם לומד תורה 

ומשכחה אינו מזיז ואינו מזיע את עצמו בדברי תורה.

מהו הער בשכחת התורה?

 השכחה הראשונה בה נתקל האדם היא ברגע לידתו,
ב נדה ל ע כפי שלמדנו בד היומי 

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו, לפנקס 
 שמקופל ומונח... ומלמדין אותו כל התורה כולה וכיון

 שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו
כל התורה כולה

לשם מה למד התינוק את כל התורה אם משכיחים אותה 
ממנו בצאתו לאויר העולם?

הלימוד הראשוני מטביע את דברי התורה בנשמתו של 
האדם. כאשר אדם נולד, והנשמה מתלבשת בגו ונפגשת 

עם העולם הזה, נעלמים ממנה דברי התורה.

אולם, המפגש הראשוני לא היה לשוא. כעת מוטל על 
האדם לחזור ולהיפגש עם דברי התורה הטבועים בו. אין 
זה לימוד חדש, אלא מפגש מחודש עם דברים מוכרים 

שהאדם נפגש עימם בעבר, ולכן הם מתמזגים בליבו 
ומשתלבים בחייו.

 משל למה הדבר דומה, לרב שסבב על פתחי נדיבים
לצור פדיון שבויים. כאשר בא אל גביר אחד 
ובקשו להיות שות למצוה גדולה זו, אמר לו 
י פרוטות בכל  הגביר, שאין לו ענין בנתינת ח

 יום, ואחרי מותו יתן את כל ממונו לצדקה
בפעם אחת. ענה לו  הרב בשיר

הכפרים. באחד  יחדיו  שגדלו  שוורים  בשני   מעשה 

קשה. בעבודה  ימיו  כל  לחרישה,  שור   -  האחד 

חסר. לא  ומאומה  קלים  חייו  לבשר,  שור   -  השני 
ויקונן פיו  את  ויפתח  התאונן,  גורלו  מר  על   הראשון 

וכלה  בזריחה  החל  רגיעה,  בלא  עובד  אני  היום  כל 
במלח  פת  שעורה,  גרגרי  כמה  ומאכלי  בשקיעה. 
מתבטל, היום  כל  לעומתי  וחברי  במשורה  מים    ו
איזה פי  על  מבין  אינני  מטלטל.  וזנבו  וסובא   זולל  

מחיי  הבית  בעל  . ו שוויון אי  כזה  אדוננו  יצר  הגיון 
שור לחרישה יוצר ובונה, חייו - חיים של יצירה,  ועונה 
כל שעה מזמנו יקרה. ושור לפיטום - חשוב רק במותו, 

 . על כן ממלאים כל תאוותו

מחפש  רצונו.  על  העולה  ככל  העושה  לאדם  ומכאן 
לא  א   - ממנו  יש  בשר  בטנו,  את  ומפרנס  הנאות 
בשורה יצר לו - א לא יצירה. ולעומתו העוסק בלימוד 
מזמנו רגע  כל  ועניין.  בסיפוק  חייו  את  ממלא   ובניין, 

יקר לכולם, מעשיו ניכרים ונזכרים לעולם.

 שור לחרישה רוצים בחייו, שור לפיטום רוצים במותו.
 כדי שחייו יהיו שווים ולא מותו, ראוי לו לאדם לתת בכל

 יום כמה פרוטות לצדקה, וכ תהיה הצדקה חלק מחייו,
ולא יתן אחר מותו את הכל, והצדקה תהיה חלק ממותו.

א בתורה כן. אילו היה אדם לומד פעם אחת ואינו שוכח, 
 הרי זו נתינה חד פעמית, גדולה ככל שתהיה, א איננה

חלק מחייו. השכחה, המחייבת את האדם לחזור על 
 תלמודו, הופכת את התורה לחלק בלתי נפרד מחייו

של האדם.

הד היומי הופ את התורה לחלק מהחיים, 
לחלק מהלו"ז. משום כ חשיבותו רבה כל 
. הלימוד איננו משהו של "פעם בחיים",  כ

אלא חלק קבוע מהחיים. בכ ערכו 
הגדול.
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עיצוב גרפי:

דבר העורך
מה, עוד עלון שבת ?

מאימתי בא כדי לפתוח  העלון 
את הלב. זוהי הזדמנות חדשה הניצבת 

בפתח, מחכה שתזמינו אותה להיכנס. הוא ייתן לכם 
חומר למחשבה על יתרונותיו של הלימוד, על הקשיים 

שהלומדים מתמודדים איתם ועל דרכים להתגבר 
עליהם. הוא ייתן לכם אפשרות לבחון את ההצעה 

שכבשה לומדים רבים ברחבי התבל. אז אנא, בואו 
פתוחים לשמוע, להכיר, לחוות.

 , מתיבתא העלון גם רוצה להכיר לכם את פירוש ה
אם עדיין לא זכיתם להכיר פירוש שיוכל לסלול 
עבורכם את השבילים אם תחפצו לצאת לדר 
המופלאה של לימוד הד היומי. יתרונותיה של 

מתיבתא הם רבים, ונראה כי נעשתה עבודה  ה
רבה כדי להתאים לכל אדם החפ ללמוד את 

ס. אנו מקווים בעלונים הקרובים להכיר לכם  הש
 קצת את העבודה שנעשתה על הפירוש ולבחון

קצת מאפשרויותיו הרבות.

כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא נהיה כאן ימים רבים. 
ו באב יתחיל המחזור החדש של לימוד הד  בט

היומי, ועימו ניפרד גם אנחנו. בזמן המועט שיש 
לנו, אנו רוצים לתת לכם טעימה קטנה מהמפעל 

ההיסטורי העצום הזה של הד היומי, ולקוות שאנו 
משאירים לכם טעם של עוד.

כי אם לא תתחילו עכשיו - מאימתי? 

 קריאה מהנה,
רועי אהרוני

המבטים שלכם, הסוקרים את השולחן שעליו 
מפזרים את העלונים, מדברים בעד עצמם. אני יודע 

מה אתם אומרים  למה אנחנו צריכים עוד עלון? 
כמה עצים ביערות הגשם צריכים להיכרת כדי לפרנס 

את תעשיית המילים האינסופית הזו? 

אז קודם כל, כדי להרגיע את הרוחות  אנחנו 
מתחייבים בעזרת ה להופיע על השולחן הזה רק 
פנחס, מטות-מסעי  בשלוש השבתות הקרובות 

, ולא יותר. כ שאין חשש למחויבות ארוכת  ודברים
טווח, אל תדאגו.

וחו מזה, שיש לנו סיבה ממש טובה. יום חג אמיתי 
לעם ישראל, חג שחל אחת לשבע שנים ומחצה 

תחילת המחזור החדש של הד היומי.

ג ו באב, יתחיל המחזור הי  בעוד כחודש, בט
 של לימוד הד היומי. רבבות לומדים מרחבי

ס, ואליהם עומדים  העולם עומדים לסיים את הש
, כמדי מחזור, עוד רבבות למסע  בוודאי להצטר

המופלא בנבכי התלמוד. 

 אי אפשר שלא להפליג בשבחו של הד היומי.
הוא קביעות חשובה לכל אדם החפ ללמוד תורה 
בכל יום. הוא הדר הטובה ביותר להגיע להיקפים 

רחבים של לימוד תורה בכלל ולימוד הגמרא בפרט. 
הוא המפגש המיוחד עם האוצר הבלום של החוכמה 

היהודית לאור הדורות. הוא הבסיס והיסוד לכל 
לימוד התורה שבעל פה.
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אם הייתם צריכים לבחור מהו הכלל הגדול בתורה  
במה הייתם בוחרים? אפשר שהייתם בוחרים בתשובה 

המפורסמת של רבי עקיבא המופיעה בספרא "ואהבת 
" או בהדרכתו של הלל הזקן "מה ששנוא  לרע כמו
, לחבר אל תעשה". א יש גם תשובה אחרת   עלי

מוכרת פחות ותמוהה הרבה יותר.

בפרשת השבוע מצווה הקב"ה את משה רבנו למנות את 
יהושע בן נון כמחליפו. משה רבנו הוא המנהיג המתאים 

ביותר להובלתו של עם ישראל במדבר, להנהגה הניסית. 
הנהגה זו, על כל גדולתה, אינה מתאימה להכנסת עם 

, ויהושע בן נון נבחר כמתאים להנהגה  ישראל לאר
המיועדת לאר ישראל. אילו תכונות של יהושע בן נון 

מאפשרות לו להיות המנהיג המתאים להכנסת עם 
? ישראל לאר

הרמח"ל במסילת ישרים מתאר לנו את התחבולה בה 
משתמש יצר הרע

זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד 
עבודתו בתמידות על לבות בני האדם עד שלא יישאר 

 להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דר הם הולכים,
כי יודע הוא שאילולא היו שמים לבם כמעט קט על 

דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, 
והייתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים 

החטא לגמרי. 

כוחו של יצר הרע הוא בהתמדה. הוא איננו פוגע במנות 
חד פעמיות, הבאות לאדם בשעת התגברות היצר. הוא 

מפלס את דרכו בהתמדה ובקביעות, מנסה להתיש את 
ריקים ממנו, כיוון  האדם בכל עת ולא לתת לו זמנים 

שהוא יודע שאם לאדם יהיה פנאי מיצר הרע, יוכל 
האדם להיטיב את דרכיו. משום כ הוא מתעקש 

להתמיד במלאכתו ולא לתת לאדם רגע פנוי.

מה הפיתרון לאותה תחבולה של יצר הרע? 
להשיב לו באותו מטבע.

יש דעה שלישית מהו הכלל הגדול 
ביותר בתורה, והוא פסוק המופיע 

בפרשתנו. ר שמעון בן פזי סובר כי הכלל הגדול בתורה 
הוא שאת "הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני 

תעשה בין הערבים". נראה כי ר שמעון בן פזי בחר 
בפסוק הזה כיוון שהוא מראה את הכוח של ההתמדה. 
פעמיים ביום, בבוקר ובבן הערביים, מצווים בני ישראל 

להקריב את קורבן התמיד, ששמו מראה את ההתמדה 
הגנוזה בו. ההתמדה היא סוד כוחנו. כמו שיצר הרע 

מנסה להתמיד ולא לתת לנו זמן להיטיב את דרכנו, כ 
ההתמדה החיובית שלנו יכולה לא לתת זמן ליצר הרע 

לשבש את דרכנו. 

זו אולי אותה סיבה שיהושע בן נון הוא המנהיג המתאים 
. התורה מספרת לנו כי  להכנסת עם ישראל לאר
"משרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתו האהל". 

יהושע בן נון, כבר מהיותו נער, מבין את כוחה הגדול של 
ההתמדה, ומשום כ הוא לא מש מתו האוהל. התמדה 

זו היא הכוח שצרי כדי להגיע להישגים רוחניים באר 
ישראל, היא מימוש כל הכוחות הטבעיים שבאדם. 

יהושע בן נון הוא המתאים, אם כן, להוביל את עם ישראל 
ממציאות ניסית למציאות טבעית. כוח ההתמדה הזה 

הוא שזיכה את יהושע בן נון לצאת אחר כ בראש צבא 
. ישראל, לנצח את מלחמותיו ולנחול את האר

ואי קונים את ההתמדה? בקביעות. ללא קביעות קשה 
לאדם להתמיד. הקביעות הדורשת מעם ישראל להקריב 

קורבן פעמיים ביום, היא זו שמאפשרת לעם ישראל 
לקנות לעצמו את כוח ההתמדה.

בעוד זמן קצר יחל המחזור החדש של לימוד הד היומי. 
זוהי הזדמנות מבורכת לקנות את יכולת ההתמדה 

החשובה כל כ עבור האתגרים שאנו מתמודדים עמם 
בחזרתנו לאר ישראל. נלמד אנחנו מתכונותיו של 

יהושע בן נון, "איש אשר רוח בו", וניצור לעצמנו 
קביעות בלימוד התורה שתתן לנו את היכולת 

להתמיד גם כאשר אנו משים מתו אוהל 
התורה עבור אוהלי הצבא והמילואים, נשמור 

על הקביעות בלימוד התורה ונזכה לחיות 
באר ישראל את החיים הראויים לה.

על תחבולת ההתמדה
לפרשת פנחס

בפרשתנו. ר שמעון בן פזי סובר כי הכלל הגדול בתורה 

על תחבולת ההתמדה

כוחו של יצר הרע הוא בהתמדה. הוא איננו פוגע במנות 
חד פעמיות, הבאות לאדם בשעת התגברות היצר. הוא 

מפלס את דרכו בהתמדה ובקביעות, מנסה להתיש את 
ריקים ממנו, כיוון  האדם בכל עת ולא לתת לו זמנים 

שהוא יודע שאם לאדם יהיה פנאי מיצר הרע, יוכל 
האדם להיטיב את דרכיו. משום כ הוא מתעקש 

להתמיד במלאכתו ולא לתת לאדם רגע פנוי.

מה הפיתרון לאותה תחבולה של יצר הרע? 

יש דעה שלישית מהו הכלל הגדול 
ביותר בתורה, והוא פסוק המופיע 

לאדם להתמיד. הקביעות הדורשת מעם ישראל להקריב 
קורבן פעמיים ביום, היא זו שמאפשרת לעם ישראל 

לקנות לעצמו את כוח ההתמדה.

בעוד זמן קצר יחל המחזור החדש של לימוד הד היומי. 
זוהי הזדמנות מבורכת לקנות את יכולת ההתמדה 

החשובה כל כ עבור האתגרים שאנו מתמודדים עמם 
בחזרתנו לאר ישראל. נלמד אנחנו מתכונותיו של 

יהושע בן נון, "איש אשר רוח בו", וניצור לעצמנו 
קביעות בלימוד התורה שתתן לנו את היכולת 

להתמיד גם כאשר אנו משים מתו אוהל 
התורה עבור אוהלי הצבא והמילואים, נשמור 

על הקביעות בלימוד התורה ונזכה לחיות 
באר ישראל את החיים הראויים לה.



אחד מגדולי רבני ירושלים היה שמח ביום שמחת תורה 
בהתלהבות גדולה ועצומה. ירושלים של אותם הימים 

הייתה מלאה בתלמידי חכמים וברי-אוריין, שוחרי תורה 
ואנשי ספר. כשהיה הרב יוצא בריקוד, היו יתר תלמידי 

החכמים נמשכים בעקבותיו ושמחים א הם בשמחה של 
מצוה, בהתלהבות וברגשי קודש, בעוד שפשוטי העם לא 

העזו להצטר למעגלי הרוקדים, ובחרו להצטנ בקרן זווית 
ולהביט משם על הנעשה בבית הכנסת.

באמצע הריקודים חתכה את השירה הסוערת דפיקה 
חזקה שהונחתה על בימת בית הכנסת. הכל הביטו לעברו 

של הרב.

"אחיי ורעיי  קרא הרב בקול נרגש  תנו דעתכם לשאלה 
אותה אמור לשאול כל אחד שמתבונן בסדרו של יום 

שמחת תורה ביום זה נוהגים לקרוא לתורה שני חתנים, 
חתן תורה וחתן בראשית. הכתרתו של חתן התורה מובנת 

היא מאוד סיימנו את התורה, ויש למסיימים לשמוח בה. 
חתן בראשית כשעדיין כלל לא  אולם מה מקום יש להכתיר 

התחלנו את התורה

"מכאן אנו למדים כלל גדול בתורה שמחת התורה אינה 
מיועדת רק למי שסיים את התורה. אלא אדרבה, היא 

פונה בעיקר אל אלו שפותחים ביום זה את לימוד התורה. 
אלו שמנצלים את ההזדמנות שניתנה להם לפתוח בלימוד 

התורה, ומקבלים על עצמם להצטר מהיום אל מעגל 
הלומדים.

הרב הסתכל אל פשוטי העם שעמדו בפינה וקרא לעברם 
"בואו, אהוביי, ותנו כבוד לתורה. קבלו על עצמכם לקבוע 

עתים לתורה, להצטר לשיעור תורה אותו נקים ונייסד 
כעת. נצא יחד במעגל מיוחד לשמחתה של תורה".

עין לא נותרה יבשה, כשכל בני אותה קבוצה התקרבו 
בצעדים מהוססים אל מרכז בית הכנסת, ועד מהרה יצאו 

חתני בראשית  כשהם מבטיחים שביום  בריקוד נלהב כ
חתני תורה שמחת-תורה הבא הם כבר ירקדו וישמחו כ

המשנה בסו מסכת תענית 
קובעת "לא היו ימים טובים 
 לישראל כחמשה עשר באב

וכיום הכפורים". מה הסיבה 
המיוחדת שיש לחגוג את יום 

חמשה עשר באב? במה שונה 
הוא משאר ימות השנה?

תענית ל"א, בבא בתרא קכ"א דנה בנושא זה  הגמרא 
בהרחבה, ובין השאר היא מביאה את פירושם של רבה ורב 
, שאמרו ששמחה זו היא שמחה מיוחדת על כ שביום  יוס

זה הפסיקו לכרות עצים לצור האש במערכת המזבח 
בבית המקדש.

על מה, אם כן, השמחה? רבינו גרשום בפירושו למסכת 
בבא בתרא מבאר "שהיו עסוקים לכרות עצי המערכה  היו 
מתבטלין בתלמוד תורה אבל אותו יום פסקו ועשאוהו יום טוב 

 שמכאן ואילך היו עוסקין בתורה"

אמנם רק אנשים בודדים עסקו במלאכת כריתת העצים 
למערכה, א היכולת שניתנה להתחיל ללמוד תורה  

ניתנה באותו יום לכלל ישראל! אין ימים טובים לכלל 
התחילו  ישראל יותר מהיום בו הפסיקו עם כריתת העצים ו

עם לימוד התורה... זוהי שמחת ההתחלה!

בימים אלו מסיים קהל גדול את לימוד הש"ס במסגרת 
הד היומי בתלמוד הבבלי. אולם שמחה זו, ככל שהיא 

משפיעה על כולנו, היא עדיין מוגבלת. היא שייכת בעיקר 
לאותה קבוצת מסיימים. לעומת זאת, שמחת ההתחלה 

היא שמחה חוצת-גבולות! היא שמחת העם כולו! בשמחה 
חתני בראשית כולנו מתחילים, כולנו פותחים ד  זו כולנו 

חדש בלימוד התלמוד הבבלי. 

כמה נאה הוא הדבר שהיום בו רבבות אלפי ישראל יתחילו 
בלימוד הש"ס במחזור הקרוב הוא יום חמשה עשר באב  
יום המבטא יותר מכל יום אחר את ההתחדשות וההתחלה 

של לימוד התורה יום אשר בו הוסרו מפריעי הלימוד וניתנה 
האפשרות לכל אחד ואחד להצטר ללימוד התורה

לכבוד שמחה גדולה זו, המאחדת את כלל ישראל כולו, 
עוז והדר את העידית שבמהדורות התלמוד בבלי,  מציעה 

מתיבתא  אשר ייחודה בהיותה שווה לכל נפש מהדורת 
המפוארת, על פירוש הגמרא הקולח והנהיר ועל כל שלל 
מדוריה הנפלאים, אשר כל אחד מוצא בהם טעם. יחד, 

יוצאים אנו לדר חדשה ומבטיחה... דר העולה בית אל.

 האם ניתן לרכוש גמרות לד היומי לזיכוי הרבים מכספי מעשר?
הרב יובל שרלו: בוודאי.     קצר ולעניין

הוא משאר ימות השנה?

תענית ל"א, בבא בתרא קכ"א דנה בנושא זה  הגמרא 
בהרחבה, ובין השאר היא מביאה את פירושם של רבה ורב 

כולנו - חתני בראשית
עוז והדר הרב מנחם מנדל פומרנ    ראש מתיבתא העולמית 

מתיבתא עור ראשי של התלמוד המבואר 

"בואו, אהוביי, ותנו כבוד לתורה. קבלו על עצמכם לקבוע 
עתים לתורה, להצטר לשיעור תורה אותו נקים ונייסד 

כעת. נצא יחד במעגל מיוחד לשמחתה של תורה".

עין לא נותרה יבשה, כשכל בני אותה קבוצה התקרבו 
בצעדים מהוססים אל מרכז בית הכנסת, ועד מהרה יצאו 

בריקוד נלהב כ
שמחת-תורה הבא הם כבר ירקדו וישמחו כ

    קצר ולעניין    קצר ולעניין    קצר ולעניין
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החולם הקטן

חלום אחד של ילד 
קטן הפך לאחד 

יבוא יום וכל עם  יש לי חלום אמר הילד הקטן לחבריו. 
ישראל ילמד את אותו ד גמרא, וכ תהיה שפה משותפת 

. לכל היהודים בכל תפוצות ישראל

חלומות שווא  החברים חדלו ממשחקם, הביטו בו בזלזול ואמרו 
? ידברו. למה נראה ל שתצליח במקום בו אחרים לא הצליחו

הילדים המשיכו לשחק, א הילד הקטן נשאר נטוע במקומו... 
מהורהר.

הרב מאיר שפירא נולד בצפון רומניה, צאצא לרבי פנחס שפירא 
, ובעל אילן יוחסין שמגיע עד לרבי משה מאשפירא, אחד  מקורי

מבעלי התוספות. 

ם שפירא בחריפותו, ומשום כ  כבר בילדותו התבלט המהר
לא נמצא לו מלמד מתאים. אביו, שהשכיל להבין את גודלו של 

 , האוצר המונח בין ידיו, ניגש לרב העיר, הרב שולם מושקובי
וביקש ממנו למצוא מלמד לבנו, מאיר. הרב ענה לאב שהוא 

עצמו מלמד את שני בניו הגדולים, א הוא מוכן לצר ללימוד זה 
גם את מאיר, חר פער הגילאים ביניהם. 

מהר התברר כי פער הגילאים לא היווה בעיה  הרב מאיר 
השתלב היטב בין הלומדים המבוגרים, כאשר בזמנו החופשי 

שיחק, כיאה לבני גילו, עם בניו הקטנים של הרב ובאותה העת 
גם, כמו שראינו קודם, חלם חלומות. 

כשבגר, התחתן הרב מאיר שפירא עם מלכה טויבה, עבר 
לגליציה ולמד שם תורה. מהר מאוד הוא הפ לרב של גלינה, 
והתחיל לפעול בדר שראה בה את האידיאל הנשגב ביותר 

החינו התורני.

לכו בנים

לרב שפירא ולרעייתו לא היו ילדים, א הוא היה טוען תמיד כי 
יש לו שני בנים. השני, כ היה אומר, הוא הישיבה ישיבת חכמי 

, יהודים  לובלין המפורסמת, שבחנוכתה השתתפו כ-
מרחבי פולין ומחוצה לה.

על חזית בניין הישיבה כתב הרב שפירא את הפסוק מתהילים 
. תלמידיו שאלו אותו  לכו בנים שמעו לי יראת ה אלמדכם

לפשר בחירת הפסוק. הוא הסביר כי בחר בפסוק זה כיוון שיש 
בו מסר חשוב לתלמידיו. נעים זמירות ישראל היה צרי לכתוב 

? אלא, ענה הרב  לכו , ומדוע כתב  בואו בנים שמעו לי

לתלמידיו, יש כאן אמירה עמוקה 
מאוד אתם נמדדים ביראת 

השמיים שלכם רק כשאתם הולכים 
ומתרחקים מהישיבה. רק אז ניווכח 

האם באמת השכלתם לנצל את 
זמנכם בישיבה והפכתם ליהודים 

כשרים, יראי שמיים.

הבן הבכור

אחרי הולדת הבן השני, הגיע תורו של הבן שיזכה בבכורה 
הד היומי. הרב שפירא לא שכח את אותו חלום ילדות שזכה 
ללעג של בני רבו. הוא החליט להביא את החזון לאומה בסו 

ג, במהל הועידה הגדולה של אגודת  נאומו בט באלול תרפ
ישראל בוינה. הוא הזכיר להם את כל המסכתות שנותרו עד 

הד היומי יוכל להצילן  היום מוזנחות ויתומות, ושמפעל 
מתהום הנשייה. הוא סיכם ואמר 

אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר ילמדו באותו יום את 
אותו ד גמרא  היש ל ביטוי מוחשי יותר לאיחוד העליון 
בין קודשא ברי הוא, אורייתא וישראל? נוסע יהודי, ותחת 

 , בית שחיו מסכת ברכות, מישראל לארצות הברית... לבסו
כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית, נכנס לבית המדרש 

ומוצא יהודים עוסקים באותו ד שבו עמד היום ומצטר 
ללומדים בחדווה, מתפלפל עם הלומדים והם משיבים לו. 

. נמצא שמו הגדול מתאדר, מתגדל ומתקדש

באולם הכינוסים עבר זרם מחשמל. כל הציבור נעמד על 
ם שפירא, הריע ומחא כפיים במש  רגליו לכבודו של המהר
דקות ארוכות. שלושה שבועות לאחר מכן, בליל ראש השנה 
ד, התחיל המחזור הראשון של הד היומי. עוד באותו  תרפ

נכנס  ר מגור אומר כי הוא  לילה שמעו חסידיו של האדמו
. החסידים הנרגשים לא חיכו א רגע  ללמוד את הד היומי

והתרוצצו מיד בחפשם אחרי גמרות של מסכת ברכות. 

ם שפירא קרם עור וגידים, ולאט לאט  בנו בכורו של המהר
כבש מקומות רבים. נראה כי גם אלו שמחאו כפיים לרב בוינה 

. הרעיון התנחל בלבבם של  לא האמינו שהרעיון יצליח כל כ
יהודים רבים ממקומות שונים, וזכה לתמיכה נרחבת מגדולי 

, שהיה כבר קשיש באותה תקופה, הערי  חפ חיים הדור. ה
כל כ את הרב שפירא על מפעלו זה, שכשבא האחרון 

ראוי  חפ חיים להתיישב לכבודו ואמר  לבקרו, התאמ ה
. שאקבל את רב הד היומי בכבוד המתאים

לאחר הסיום הראשון של מסכת ברכות, כתב הרב שפירא 
אל אחינו החרדים לדבר ה ולתורתו  לכל הלומדים 

הקדושה... כיום הזה כבר שומעים אנו ממדינתנו ומשאר 
הגולה הד קול אלפים ורבבות יהודים, כן ירבו, שלומדים ד 

קבוע מדי יום ביומו... הזדרזו וזרזו איש את רעהו ללמוד הד 
היומי, הן היחיד הן בציבור, וה הטוב יזכנו בקרוב לסיים את 

ס בתוככי ירושלים... החותם בלב מלא געגועים לתורתנו  הש
. הקדושה, הקטן מאיר שפירא

 חלום אחד של ילד קטן הפך לאחד המפעלים הגדולים
בלימוד התורה בדורות האחרונים    סיפורו של הרב מאיר שפירא 

אביהם של ישיבת חכמי לובלין ושל מפעל הד היומי
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יום אחד, בתחנת רכבת, פגש הרב שפירא באדם שהיה נשוי 
. הרב שפירא ביקש לפגוש אותה,  ר משא לבתו של האדמו

את זוכרת שהיינו ילדים קטנים  וכשנפגשו הוא אמר לה 
הד היומי ואתם נהגתם  ודיברתי אית ועם אחי על חלום 

 , לבטל את דבריי ולצנן את התלהבותי? איני מקפיד על כ
היינו בס הכל ילדים קטנים. אבל בקשה אחת לי אליי 

את מופקדת על חינו ילדי ישראל זכרי לעולם אל תזלזלי 
בחלום של ילד! אם הייתי בנוי כאדם שכאשר לועגים לו הוא 

נשבר  את יודעת מה עם ישראל היה מפסיד? את יכולה 
לתאר לעצמ את עם ישראל ללא הד היומי? לכן בקשתי 

מכל הלב  א פעם אל תלעגי לחלום של ילד. ילד יהודי 
  . יכול להגיע רחוק-רחוק על פי חלומו

פניו מזרחה

כשאחד מצירי אר ישראל הציע לרב מאיר לעבור עם 
אילו באתם אליי לפני  ישיבתו לאר ישראל, ענה לו הרב 

שתכננתי את לובלין כמקום הקמת הישיבה, הייתי ללא ספק 
 . שוקל בדבר ומחליט להקים ישיבתי באר הקודש

ג תכנן הרב שפירא את עלייתו  למרות זאת, בשנת תרצ
אין שלמות  לאר ישראל, ורצה לבנות בה את ישיבתו 

במה שאנו בונים בגולה. לא התחלתי לבנות באר ישראל, 
לא הערכתי את הרצון של עם 

ישראל... עכשיו רכשתי לי ניסיון, 
עכשיו אני מקווה, ברצות השם, 

 . להקים בירושלים ישיבה
כהכנה למסע הוא החל ללמוד 

את סדר זרעים ואת ההלכות 
העוסקות במצוות התלויות באר 

יחד עם עשרה מתלמידיו.

הרב, שהיה נוהג להתפלל 
בפסח בבית הכנסת של החוזה 

מלובלין, הגיע באותה שנה 
לבית הכנסת בשמחת תורה, 

והודיע לתמהים על מעשהו 
זה, כי בפסח הקרוב לא יוכל 

להשתת בתפילת החג בבית 
הכנסת, כיוון שהוא כבר יתפלל 

באר ישראל. 

א הרב שפירא לא זכה לעלות 
לאר ישראל, ונפטר כשבועיים 

לאחר אותו שמחת תורה. רבי 
הנ היהודי  ד ספד לו ואמר  מנדל אלתר מפאביאני הי

הראשון שתזכה היום לקבלת פנים מיוחדת במינה בעלמא 
ס ייצאו לקראת  דקשוט. כל התנאים והאמוראים של הש

, כי על ידי תיקון לימוד הד היומי גרמת  לקבל את פני
. שרבבות יהודים דובבים יום יום את שמותיהם ואמרותיהם

אחרית בניו

ישיבת חכמי לובלין עמדה 
על תילה עד בואם של 
ש בשנת  הגרמנים ימ

ש. הגרמנים, שגירשו  ת
עוד שנה קודם את 

תלמידי הישיבה, נכנסו 
לישיבה ושרפו אותה עד 

היסוד. את הספרייה 
התורנית הענקית 

שהייתה בישיבה הם 
שרפו בטקס פומבי 

בכיכר השוק, לעיניהם של 
יהודי לובלין. בביטאון הנוער 

הייתה זו  , הם כתבו  דויטשה יוגענד צייטונג הגרמני, 
גאווה להחריב את כל האקדמיה התלמודית הזאת, שהייתה 

נודעת כגדולה ביותר בפולין. השלכנו החוצה את כל הספרים 
הקדושים של היהודים והצתנו אותם. עשרים שעות שלמות 

השתוללו הלהבות. יהודי לובלין עמדו מסביב ובכו, אולם 
הוזמנה תזמורת צבאית והצלילים העליזים של המוזיקה 

. החרישו את יללתם

לאחר השואה חזרו היהודים ללובלין ובכו 
למראה החורבן. בבניין הישיבה פעל 

בית ספר לאחיות כחלק מאוניברסיטה 
קתולית, ובבית הקברות נשדדו המצבות 

ונהרסו קברים רבים. א למרבה הפלא, 
האוהל שעל קברו של הרב שפירא נותר 

בשלמותו. לאחר שנים של משא ומתן 
עיקש עם ממשלת פולין, הותר לעלות את 
עצמותיו להר המנוחות בירושלים. ישיבת 

חכמי לובלין, בנו השני של הרב מאיר 
שפירא, הוקמה בשנית בבני ברק, והיא 
נמצאת היום בשכונה הנקראת על שמו 

 . זכרון מאיר של מייסדה, 

ובנו הבכור? למרות שלא זכה הרב שפירא 
ס בירושלים כפי שחלם,  לסיים את הש

ס רבים נעשים בעיר הקודש מדי  סיומי ש
שבע שנים, כחלק ממיליונים הלומדים 

את הד היומי בכל העולם. סיומים 
אלו הם עדות חיה לחשיבות 

המפעל הגדול 
שהקים, ועדות 

להתגשמות הענקית של חלום 
אחד קטן... 

במה שאנו בונים בגולה. לא התחלתי לבנות באר ישראל, 
לא הערכתי את הרצון של עם 

ישראל... עכשיו רכשתי לי ניסיון, 
עכשיו אני מקווה, ברצות השם, 

כהכנה למסע הוא החל ללמוד 
את סדר זרעים ואת ההלכות 

העוסקות במצוות התלויות באר 

בפסח בבית הכנסת של החוזה 
מלובלין, הגיע באותה שנה 

לבית הכנסת בשמחת תורה, 
והודיע לתמהים על מעשהו 

זה, כי בפסח הקרוב לא יוכל 
להשתת בתפילת החג בבית 
הכנסת, כיוון שהוא כבר יתפלל 

א הרב שפירא לא זכה לעלות 
לאר ישראל, ונפטר כשבועיים 

לאחר אותו שמחת תורה. רבי 
הנ היהודי  ד ספד לו ואמר  מנדל אלתר מפאביאני הי

לאחר השואה חזרו היהודים ללובלין ובכו 
למראה החורבן. בבניין הישיבה פעל 

בית ספר לאחיות כחלק מאוניברסיטה 
קתולית, ובבית הקברות נשדדו המצבות 

ונהרסו קברים רבים. א למרבה הפלא, 
האוהל שעל קברו של הרב שפירא נותר 

בשלמותו. לאחר שנים של משא ומתן 
עיקש עם ממשלת פולין, הותר לעלות את 
עצמותיו להר המנוחות בירושלים. ישיבת 

חכמי לובלין, בנו השני של הרב מאיר 
שפירא, הוקמה בשנית בבני ברק, והיא 
נמצאת היום בשכונה הנקראת על שמו 

 . זכרון מאיר של מייסדה, 

ובנו הבכור? למרות שלא זכה הרב שפירא 
ס בירושלים כפי שחלם,  לסיים את הש

ס רבים נעשים בעיר הקודש מדי  סיומי ש
שבע שנים, כחלק ממיליונים הלומדים 

את הד היומי בכל העולם. סיומים 
אלו הם עדות חיה לחשיבות 

המפעל הגדול 
שהקים, ועדות 

ישראל... עכשיו רכשתי לי ניסיון, 
עכשיו אני מקווה, ברצות השם, 

כהכנה למסע הוא החל ללמוד 

העוסקות במצוות התלויות באר 

בפסח בבית הכנסת של החוזה 

להשתת בתפילת החג בבית 
הכנסת, כיוון שהוא כבר יתפלל 

א הרב שפירא לא זכה לעלות 
לאר ישראל, ונפטר כשבועיים 

ישיבת חכמי לובלין עמדה 

בכיכר השוק, לעיניהם של 
יהודי לובלין. בביטאון הנוער 

הייתה זו  , הם כתבו  דויטשה יוגענד צייטונג הגרמני, 
גאווה להחריב את כל האקדמיה התלמודית הזאת, שהייתה 

כשבא הרב שפירא 
לבקרו התאמ 

חפ חיים להתיישב  ה
 לכבודו ואמר:
 ראוי שאקבל

את רב הד היומי 
בכבוד המתאים

שבע שנים, כחלק ממיליונים הלומדים 
את הד היומי בכל העולם. סיומים 

אלו הם עדות חיה לחשיבות 
המפעל הגדול 
שהקים, ועדות 

להתגשמות הענקית של חלום 

את הד היומי בכל העולם. סיומים 
אלו הם עדות חיה לחשיבות 

המפעל הגדול 
שהקים, ועדות 

להתגשמות הענקית של חלום 
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Â‰ÈÏ‡ ˙Â˘ .ÂÏ‡ ÌÈÚ È˘ Á‡Ï ‡Â‰ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ÔÓÊ .['ÌÈÈÚ‰ ÔÈ' ‡˜‡"Ù)

(ÔÈÚ ‰"„ ‡"Ó.['˙ÈÚ' ‡È‰ ˙ÂÈ˘Ó˘ ‰˘Ó ‡ÒÈ‚‰ ÌÏÂ‡] .
.„È'Ú'Â˘Ï ÏÈÁ˙Ó ‰Ê ÔÓÊ˘ ÌÂ˘Ó ÔÎ ‡˜Â ,˘Ó˘‰ ˙‡È Á‡˘ ÔÓÊ‰ ‡Â‰

˜"„ .ÂÈÈÚ 'ÌÈÂÚÓ' ÌÈ„‰Â „Ï „ ÔÈ ÔÈÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ Â˘ ,Í˘ÂÁ‰ÙÒ)
(Ú ÍÚ ,ÌÈ˘˘‰‡"‚‰Â .(Ë Ê ÈÏ˘Ó)ÔÓÊ˘ Ì˘ ÏÚ ,'Ú' ˙‡˜ ‰ÏÈÏ‰ ˙ÏÈÁ˙˘ ˙Î

Ô"Ó ‰Ê ÔÈÚ „ÂÚ ‰‡Â] .‰ÏÈÏ‰Â ÌÂÈ‰ ÌÈÂÚÓ ‰Ê(Â È ˙ÂÓ˘)˙ÂÓ˘ Â‡ÈÂ ,
Í"˙˘ ÌÈÙ„‰(‰ÏÈÏ ÍÚ).[

.ÂËÌÈ˘ÙÓ‰'Ô˙ÓÂ˙ ÏÂÎ‡Ï ÌÈÒÎ ÌÈ‰Î‰˘ ‰Ú˘Ó' Ë˜˘ ‡˙‰ ÔÂ˘Ï ÏÚ Â„ÓÚ
ÌÚÂ ÈÓ‡ .'Ô˙ÓÂ˙ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ‰Î‰˘ ‰Ú˘Ó' Ë˜ ‡ÏÂ(‰Ú˘Ó ‰"„)ÔÈ‡ ÔÎ‡˘ ,‡È

‡Ó‚ ‡ÂÓÎ ,ÚÓ˘ ˙‡È˜ Ì„Â˜ ÏÂÎ‡Ï ÔÈ‡˘ ÌÂ˘Ó ,ÂÊ ‰Ú˘ ÌÈÏÎÂ‡ ÌÈ‰Î‰ÔÓ˜Ï)
(:„Á"Ïˆ‰ ÌÏÂ‡] .‰ÏÈÎ‡ ÌÈ˙ÂÓ ‡Ï‡ ÌÈ‡ ÂÊ ‰Ú˘ÓÂ ,(‰Ú˘Ó ‰"„)ÔÎ˙È˘ ˙Î

,‰ÂˆÓ ‡È‰ ‰ÓÂ˙ ˙ÏÈÎ‡˘ ÔÂÈÎ ,ÚÓ˘ ˙‡È˜ Ì„Â˜ ‰ÓÂ˙ ÏÂÎ‡Ï ÌÈ‰ÎÏ ˙ÂÓ˘
Ï‡˘È ˙‡Ù˙Â .[˘„˜Ó ‰„ÂÚÎ( ˙Â‡ ÔÈÎÈ)ÂÈ‰ ÌÈ‡˙‰ ÔÓÊ˘ ,Á‡ ÔÙÂ‡ ‡È

„Ú ÔÎ ÏÚ ,‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘Ï ÍÂÓÒ ÏÂËÏ ÌÈÏÈ‚ ÂÈ‰˘ ÔÂÈÎÂ ,ÈÚÏ ıÂÁÓ ˙Â‡Â˜Ó‰
,ÏÂÎ‡Ï ÂÒÎ ˜ ‰Ê ÔÓÊ˘ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ˙Ú ‰ÚÈ‚‰ Î ‰ÈÚ‰ ÂÒÎ˘

ÌÈÓÎÁ È˙Ù˘ ˙Î È˘ÈÏ˘ Â‡È .˘ÓÓ ÂÏÎ‡ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ(ÔÈÒÎ ‰"„)Â˘ÂÈÙ 'ÌÈÒÎ'˘ ,
.‰‰ËÏ ‰‡ÓÂËÓ ÌÈÒÎ

Â‡ÙÓ Ú"Ó‰ ˙"Â˘(‡ 'ÈÒ),'Ô˙ÓÂ˙Ï ÔÈÒÎ' ‡È‰ ‡ÒÈ‚‰ ÌÈ˘È ÌÈÙÒ ÈÎ ,‡È‰
ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ÈÙÏ˘ „ÓÏÏ ‰˘Ó‰ ‰‡ ÂÊ ‡ÒÈ‚ ÈÙÏ .'Ô˙ÓÂ˙ ÏÂÎ‡Ï ÔÈÒÎ' ‡ÏÂ
ÏË˘] 'ÌÂÈ ÏÂË'˘ ÌÂ˘Ó ,‰ ˙Ú‚Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,‰ÓÂ˙ ÏÂÎ‡Ï ˜ ‡Ï ÌÈ‰ÎÏ ÂÒ‡

.ÂÚ‚Ó ‰ÓÂ˙‰ ˙‡ ÏÒÂÙ [Â˘Ó˘ ÈÚ‰ ‡ÏÂ
.ÊËÔ‰ÎÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ ˙Ú „Ú ‰ÓÂ˙ ÏÎÂ‡ ÂÈ‡Â ,'ÌÂÈ ÏÂË' ‡˜ ÏËÂ ‡ÓË˘

‡Ó‚ .'˘Ó˘ Ú‰' ˙‡˜‰(:„Ú ˙ÂÓÈ ,„ÂÓÚ‰ Í˘Ó‰).
‰ÎÂÓ ‰ÓÂ˙‰˘ ÔÙÂ‡ Â„Ó˘ „ÓÏÏ È„Î ,'‰ÓÂ˙' ‡ÏÂ 'Ô˙ÓÂ˙' ‡˙‰ Ë˜

ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙ .‰˙Î‰ ÎÚ˙‰Ï „ÂÚ ÍÂˆ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï(‡"Ó ‡"Ù)Â‡È ‰‡Â .
ÌÚÂ ÈÓ‡ ÛÒÂ(Ô˙ÓÂ˙ ‰"„).

.ÊÈÂÓÊÌÈÎÂÎ ‰˘Ï˘ ÌÈ‡ ˘‡Î ‡Â‰ 'ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ' Ï˘(:‰Ï ˙˘)‡Ó‚‰ .(Ì˘)
ÌÈ‡‰ ÌÈË˜ ÌÈÎÂÎÏ ‡ÏÂ ,ÌÂÈ Ì‚ ÌÈ‡‰ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÎÂÎÏ ‰ÂÂÎ‰ ÔÈ‡˘ ˙‡Ó
ÌÈÎÂÎ Ì‰ ‰Ó ÌÈ‡È˜ ÏÎ‰ ÔÈ‡Â Á‡Ó .ÌÈÈÂÈ ÌÈÎÂÎÏ ‡Ï‡ ,‰ÏÈÏ‰ Í˘Ó‰ ˜
Ô˙È ‡Ï Â ÔÂÚÓ‰ ÌÂÈ .ÌÈË˜ ÌÈÎÂÎ ‰˘Ï˘ Â‡È˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ,ÌÈÈÂÈ
.˙Â‡‰Ï ÌÈÎÂÎ‰ ÌÈÎÈˆ ÂÈ‰ Î˘ ÂÈ Ú˘È˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈÎÂÎ ˙Â‡Ï

‰ÂÈ ÂÈ È„ÈÓÏ˙(‡‰Â ‰"„ "Ú ÔÏ‰Ï).
ÈÈ‡Ó‰ ˙Î(‰˘Ó‰ ‰"„)ÈÓÏ˘ÂÈ‰ ÈÙ ÏÚ(‡"‰ ‡"Ù)Â‡ÈÈ˘ ÍÈˆ˘ ,[Â˙ÒÈ‚ ÈÙÏ]

.‰ÊÓ ‰Ê „Â‡Ó ÌÈ˜ÂÁ ÌÈ‡˘ ‡È‰ ‰ÂÂÎ‰˘ ˘ÈÙÂ ,ÌÈÎÂÓÒ ÌÈÎÂÎ ‰˘Ï˘
.ÁÈÈ"˘(„Ú ‰"„).

È"˘ .ÌÂÈ „ÂÚÓ Î ˙ÈÚ ÏÏÙ˙‰ÏÂ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡Â˜Ï Â‚‰ È"˘ Ï˘ ÂÓÊ(Ì˘)
‡ˆÂÈ ÂÈ‡ ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡Â˜‰˘ Ô‡Î ‡ÂÓ È‰˘ ,ÍÎ ÏÚ ‰˘˜Ó

ÈÓÏ˘ÂÈ ‰‡Â‰˘ ‡˙ÈÈ ÈÙ ÏÚ] È˘Ó ‡Â‰Â ,Â˙ÂÁ È„È(‡"‰ ‡"Ù)˙‡È˜ ‰˙Â‡˘ ,[
„ÂÓÚÏ È„Î ˜ ‡Ï‡ ,ÚÓ˘ ˙‡È˜ ˙ÂˆÓ Ì˘Ï ‰Ó‡ ‡Ï ‰ÏÈÏ‰ Ì„Â˜ Â‡˜˘ ÚÓ˘
ÔÎ˘ ÔÂÈÎ˘ ,ÛÈÒÂÓ È"˘ .‰ÂÁ È„È ‰ ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ ÔÎ‡Â ,‰Â˙ È„ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÙ˙Ï
,ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Á‡Ï ˙ÙÒÂ ÌÚÙ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡Â˜ÏÂ ÂÊÁÏ ÂÏ‡ ÌÈÏÏÙ˙Ó ÌÈÈÈÁ
ÏÚ Û‡ ,ÂÊ ‰ÂÁ È„È ‰ ‡ˆÈ ‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ‡Â˜‰ Ì„‡˘ ,ÌÈÈÒÓ ‡Â‰Â

˘"‡ ‰‡Â] .‰Â˘‡‰ ‰˘Ù‰ ˙‡ ˜ ‡˜˘ ÈÙ(‡ 'ÈÒ)‰ÂÈ ÂÈ È„ÈÓÏ˙Â‰"„)
(˙ÎÂÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡Â(‡˙ ‰"„)ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ÂÊ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ÏÚ ÍÏ ˘È˘ ‰Î‰ ˙Â„Â‡

.[‰ÂÁ È„È ‰
˙ÂÙÒÂ˙(È˙ÓÈ‡Ó ‰"„)ÏÚ ÌÈ‡Â˜ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ÔÂ‚Î ,˙ÂÈ˘Â˜ ‰ÓÎ È"˘ È„ ÏÚ Â˘˜‰

ÔÈ‡Â ÚÓ˘ ˙‡È˜ ˙ÂÎ ˙‡ Ê‡ ÌÈÎÓ ÔÈ‡ ÚÂ„Ó ÔÎÂ ,˙ÂÈ˘Ù‰ ˘Ï˘ ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÓ‰
‰‡È˜ ‰˙Â‡ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ˙ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÎ‡˘ ‡È‰ Ì˙Ú„Â ,‰ÏÈÙ˙Ï ‰ÏÂ‡‚ ÌÈÎÓÂÒ
ÌÈ‚‰Â‰˘ ,Â˙Î Ì˙ ÂÈ Ì˘ .‡ :ÌÈÙÂ‡ È˘ Â‡È ÂÊ Ì˙ËÈ˘ ˙‡ .ÌÂÈ „ÂÚÓ˘

‰„Â‰È ÈÎ ÌÈ˜ÒÂÙ ÔÎ(.ÂÎ ÔÓ˜Ï),'‰ÁÓ‰ ‚ÏÙ' „Ú ‡Â‰ ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÔÓÊ˘ ÂÒ‰
Û‡ Â˙Ú„ÏÂ ,˙ÈÚ ˙ÏÈÙ˙ ÔÓÊ ÏÈÁ˙Ó ‰Ê ÔÓÊ Á‡Â ,‰ÚÈ˜˘‰ ÈÙÏ ÚÂ ‰Ú˘ ÂÈÈ‰„
È" Ì˘ . .Â˙˘Ó È„Î ‡Ï˘Â ,‰ÁÓ‰ ‚ÏÙÓ ‡Â‰ ˙ÈÚ Ï˘ ÚÓ˘ ˙‡È˜ ÔÓÊ

ÔÓ˜Ï ‡˙ÈÈ˘ ÌÈ‡˙ Ì˙Â‡Î ÌÈÂÒ ÔÎ ÌÈ‚‰Â‰˘ ,Â˙Î("Ú)Ì‰È„Ó ‡˙Ó˘ ,
˘"‡‰Â .Â˙˘Ó È„Î ‡Ï˘Â ,ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ Ì„Â˜ ‡Â‰ ‰ÓÊ ˙ÏÈÁ˙˘(Ì˘)ÛÈÒÂ‰

˙ÏÈÙ˙Ï ÌÈˆ˜˙Ó ÂÈˆ‰˘ ÌÂ˘Ó ,„Ï ˜Á„‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÚ„ Ô˙Â‡ ÏÚ ÂÎÓÒ˘ ,‡Ï
‡ÏÂ Â˙ÈÏ ÍÏÂ‰ „Á‡ ÏÎ ‰È‰ ÌÈÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈÎÈˆ ÂÈ‰ Ì‡Â ,‰ÁÓ‰
ÂÈ È„ÈÓÏ˙ „ÂÚ ‰‡ È"˘ ˙ËÈ˘Â .ÂÈˆ ˙ÈÚ ÏÏÙ˙‰Ï Â˘ ÌÈˆ˜˙Ó ÂÈ‰

‰ÂÈ(‡Ï‡ ‰"„)Ú˘Â‰È ÈÙÂ(Ì˘ 'ÒÂ˙).
.ËÈÂ˘ÈÙÔÏ‰Ï ‰Ú‰ ‡ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ ,‰˘„Á ‰˜ÒÈÙ Ô‡Î ˙Á˙ÂÙÎ ‰˘Ó‰ ˙‡

‡Ó‚‰ È„Ó(.‚).Ì˘ ‰‡ ,ÊÚÈÏ‡ È È„Ó ‡È‰ ‡˘È‰ Û‡ Ì‡ ‰„‰
.Î'˙Ó˘Ó'È"˘ .Â˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰ÂÓÓ Ì„‡˘ „È˜Ù˙Ï ÈÂÈÎ ‡È‰(Ê ‚ „Ó)‰‡] .

.[‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÓ˘Ó˘ „È˜Ù˙‰ ˙Â„Â‡ ‰‡‰ ‰Ú‰
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ביום חמישי, י"ד באב, יסיימו 
עשרות אלפי יהודים את לימוד 

הש"ס. למחרת, ביום שישי, ערב 
, יתחיל סבב  נחמו נחמו עמי שבת 

נוס של לימוד הד היומי. אצר 
לפניכם המלצה להצטר למפעל, 
המלצה שכתבתי לפני כשבע שנים 

וחצי עם תחילת המחזור הקודם, 
הכוללת שמונה נימוקים בעד ההצטרפות

נימוק ראשון: "אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון". אין 
ספק שמסגרת הד היומי היא המסגרת הלימודית הכי 

מצליחה בעולם. בכל רחבי הגלובוס פזורים אנשים רבים 
. קשה לפספס את הנוכחות  ד יומי מאוד הלומדים 
המרשימה של הלומדים, זאת בייחוד לאור העובדה 

שבשנים האחרונות גדל מספר הלומדים בצורה 
אסטרונומית.

מסגרת ענקית כזאת, חייבת להיות דבר טוב. העובדה 
שכל כ הרבה אנשים, מכל כ הרבה מקומות, מכל 

כ הרבה שכבות, ובמש כל כ הרבה שנים  לומדים 
בהתמדה, מעידה יותר מכל נימוק שכלי אחר, על 

התועלת המרובה שבמסגרת.

אחת המסיבות לסיום הקודם של הש"ס התקיימה 
. למרבה ההפתעה, כל הכרטיסים  מדיסון סקוור גרדן ב

אזלו חצי שנה לפני האירוע. זאת, בעוד שאפילו כרטיסים 
ורדן, אוזלים רק  . שבו משחק מייקל ג . . למשחק 

ר הרב אהרן ליכטנשטיין  חודש או חודשיים לפני. מו
העיר פעם, שבמאבק בין רבי מאיר שפירא, מייסד הד 

ורדן, זכה דווקא הרב הזקן. היומי, לבין מייקל ג

נימוק שני: קיום המצווה שמוטלת על כל יהודי ללמוד את 
ט כתב  אג"מ יו"ד ח"ד לו כל התורה. הגר"מ פייינשטין 

שיש מצווה על כל אחד מישראל ללמוד את  בתשובותיו 
כל התורה כולה... והיינו שצרי להשתדל שילמוד בכל 
יום פרק אחר... וכשהתחילו להתרשל, הונהג ע"י הגאון 
ר מאיר שפירא שיהיה ד יומי כללי קבוע בכל העולם. 

. שבלימוד זה מקיימין לימוד כל תורה שבע"פ

 נימוק שלישי: מחויבות. אין מסגרת שממחישה
 את המחויבות שלנו ללימוד, יותר מהמסגרת

של הד היומי. השעון דופק  גם כשמחתנים את הבן 
וגם ביום העצמאות, גם במילואים וגם כשיש לח 

בעבודה. פספסת יום  תרגיש בכ מיד, אתה בפיגור 
. בניגוד לתחומים אחרים, כאן לא ניתן לרמות  של ד

את עצמנו. אנו יודעים בדיוק היכן אנו נמצאים וכמה 
למדנו. כ מתמסרים ללימוד בצורה אמיתית.

נימוק רביעי: ידע. גם אם איננו מבינים הכל, וגם אם אנחנו 
זוכרים מעט מאוד, אנו מקבלים במסגרת הזאת מושגים 
רבים מאוד. אנחנו לא נזכור את כל מהל הסוגיה, אבל 
נצא עם ידע רב ומקי של כללים והלכות. יתרה מזאת, 

אפילו אם את המושגים הללו לא נזכור  שכרנו הוא בכ 
שבפעם הבאה שניתקל בהם  הם לא יהיו סינית עבורנו. 

הד היומי מזכה אותנו בהיכרות עם עולם התורה. גם 
אם לא נזכור דבר, לפחות פגשנו את התורה.

נימוק חמישי: אמצעי עזר. אדם הרוצה ללמוד אבל 
זקוק לאמצעי עזר, ימצא במסגרת זו כמות אדירה 

של אמצעים. רשת שיעורים ענפה הפזורה בכל מקום, 
שיעורים באמצעות האינטרנט, דפי עזר לסיכום ולהבנה 

ועוד אמצעים שונים ומגוונים הפזורים כיום בשטח.

נימוק שישי: כל ישראל חברים. בכל מקום באר שאליו 
נגיע, קיים שיעור בד היומי. גם אם אנו נקלעים לעיר 

לא מוכרת וגם אם אנו נוסעים ברכבת, תמיד נוכל 
למצוא שיעור או חברותא ללימוד. אנשים שונים הבאים 

. ממקומות שונים יכולים ללמוד ביחד את אותו ד

נימוק שביעי: רכישת כלים ללימוד גמרא. מי שר כל יום 
קילומטר, יידע בסו לרו מהר. העובדה שאנו לומדים 

בכל יום ד גמרא משפרת בטווח הרחוק את יכולת 
הלימוד שלנו.

  נימוק שמיני: סיפוק. לימוד הד היומי גורם לנו
 להתרומם מעל שגרת היום-יום. אנו מצליחים

להספיק בנוס לעיסוקי העולם הזה 
החשובים לכשעצמם, כמובן גם 
דברים נוספים. הד היומי מצליח 

להרחיב את תחום העיסוק שלנו גם 
לעולמות רוחניים יותר.

 שמונה בעקבות הד
הרב עמיחי גורדין    ר"מ בישיבת ההסדר "הר עציון"
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אחרי שבע שנות לימוד,
נתאסף לחגוג את סיום לימוד הש“ס ברב עם והדר

בהשתתפות מרנן רבנן ותלמידיהון די בכל אתר ואתר

יום חמישי י“ד באב תשע“ב )02.08.12( בבנייני האומה

מעמד

סיום הש“ס המרכזי

 siumshas.a7.org/heb  :נפתחה ההרשמה דרך האתר
הפקה: אשחר&ותקין | הפקה מוזיקלית: עמית בן עטר

רבנים | גבאים | מגידי שיעורים  צרו קשר לתיאום והרשמה מרוכזת - חלי 0545-680014
הכניסה ללא תשלום - בהרשמה מראש דרך האתר

אהרן רזאל

siumshas.a7.org/heb

מקהלות הילדים
‘פרחי עציון’ ו’פרחי חורב’

בניצוחו של דודי ליבוביץ

siumshas.a7.org/hebsiumshas.a7.org/hebsiumshas.a7.org/heb

יצחק וידידיה מאיר

נפתחה ההרשמה דרך האתר: 

בניצוחו של יותם סגלמקהלת החזנות “נעימות יתנו”

שיעור לנשיםטהרותקודשיםנזיקיןנשיםמועדזרעים

הרב מיכה הלוי, הלכה
רבה של

פתח תקווה

הרב יעקב שפירא,
ראש ישיבת

מרכז הרב

הרב ישי בוכריס, 
דיין בבית הדין הרבני

הרב משה דימנטמן,
ראש כולל לדיינות, 

רחובות

הרב ראם הכהן, 
ההסדר  ישיבת  ראש 

עותניאל

הרב שבתי רפפורט,
ראש בימ”ד לתורה,

בר אילן

הגב’ 
שולמית 
אליצור,

חוקרת הפיוט

הרבאגדה
שלמה ריסקין, 
רבה של אפרת

הרב יהושע וייצמן, 
ראש ישיבת 

ההסדר במעלות

הרב שלמה אבינר,
רבה של בית אל,

וראש ישיבת "עטרת כהנים"

הרב ישעיהו הדרי, 
ראש ישיבת הכותל

הרב יהושע שפירא,
ראש ישיבת רמתן גן

הרב אליהו זיני,
רב הטכניון וראש 

ישיבת "אור וישועה"

19:00 שיעורים

20:00 אירוע מרכזי הכולל מעמד סיום הש”ס, דברי תורה ומופעים
בהשתתפות הרבנים שליט”א: הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב זלמן מלמד

הרב אברהם צוקרמן, הרב מרדכי גרינברג, הרב חיים סבתו, הרב שמואל אליהו, הרב דוד סתיו, 
 ועוד רבנים נוספים, מגידי שיעורים מכל הארץ ותלמידי הדף היומי )עזרת נשים פתוחה(

סיום הש”ס
תשע”ב

ארגון�רבני�צהר



הרב מנחם מנדל פומרנ
עוז והדר ראש מתיבתא העולמית 

כולנו - חתני בראשית

מבצע 

מאיר אהרונוב
נשוי, אב לשלושה וסב לתשעה

יהלומן ■ גר בסביון

”אני לומד כחלק מקבוצה בבית הכנסת המרכזי של סביון, 
בשיעור של הרב בלוך. מדי יום לאחר תפילת שחרית אנו 

לומדים את הדף היומי.

”בשלב מסוים התחלתי לקבל את החוברות של המתיבתא, 
ולקחת אותן איתי לשיעור. החוברות מקלות על הבנת הנלמד, 
ללא ספק. היום כבר יש לי את כל החלקים של המתיבתא, מה 

שמצריך לא ארון מיוחד כי אם ספריה מיוחדת.

”קשה מאוד להתמיד בלימוד הדף היומי. אני נמצא בחלק 
מהזמן בנסיעות או באירועים, ואני נאלץ לפספס את השיעור. 

כשנוצר פער רציני, אני משלים אותו על ידי החוברות של 
ה“מתיבתא“.

”לימוד הדף היומי אינו קל עבורי; איני בא מרקע ישיבתי 
כלשהו. אך עושים את ההשתדלות ללמוד – אנחנו מחויבים 

לעסוק בתורה.

”בעזרת ה‘ בעוד כחודש אני מסיים את המחזור השני של 
לימוד הדף היומי, ומתחיל מיד את המחזור השלישי. למה לא?“

 אם התחלתי ללמוד ד יומי, האם באפשרותי להפסיק בכל זמן שארצה
או שצרי התרת נדרים?

 הרב דב ליאור:
 אם עשית התרת נדרים בערב ר"ה ואמרת את נוסח מסירת המודעה -  אין בזה בעיה

 של נדר ואתה יכול להפסיק. אבל אם כשהתחלת ללמוד ד יומי קיבלת
את זה על עצמ בתור נדר א על פי שמסרת מודעה, יש בזה בעיה וצרי התרה.

יהושע דהן
 נשוי, אב לשמונה ■ תובע עירוני

בוגר ישיבת ההסדר בשילה ■ גר בפדואל

 ”אני לומד את הדף היומי כבר מהמחזור שעבר, כאשר במחזור
הנוכחי אני מסיים בפעם הראשונה את הש“ס מתחילתו ועד סופו.

”פעם הייתי לומד בשיעור או בחברותא, אבל היום אני לומד לבד עם 
החוברות של ה“מתיבתא“. זו צורה נוחה מאוד ללימוד כדי לעמוד בקצב 

היומי ולהעמיק בצורה בסיסית.

 ”הצטרפתי ללימוד הדף היומי כיוון שהוא משהו שמאחד
את כל עם ישראל בכל מקום שהוא, כאשר כולם לומדים את אותו דף 

באותו היום.

”מנסים להתמיד בכל יום, אבל זה לא תמיד קל. אני מ“פ במילואים 
ביחידת חי“ר, ובזמן שאני במילואים זה ממש לא קל להתמיד. אבל בשביל 

זה יש את החוברות, ואני יכול להשלים ביתר קלות לאחר המילואים.

”אני מתכוון בעזרת ה‘ להמשיך ללמוד גם במחזור הבא. מסכת יבמות 
לא נעשית קלה יותר, אבל ההתמדה נותנת לך יכולת להתגבר.

”אני מזמין אנשים להצטרף ללימוד הדף היומי. בהשקעה יומית לא גדולה 
במיוחד מגיעים להיקף גדול. זה שמסיימים בסוף את הש“ס זה צ‘ופר – 

הדבר העיקרי הוא הלימוד היומי“. 

    קצר ולעניין

 גם אני לומד
ד יומי
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מוקד הזמנות: 1800-22-55-66

מבצע מיוחד לרגל התחלת הש"ס

מתיבתא כיס מתיבתא דרכי נעם מתיבתא ובלכתך בדרך

מתיבתא לדרך במגוון פורמטים



. למדתי בישיבה תיכונית. עד היום אני סוחב טראומות מלימוד הגמרא ומתקופתי בישיבה.א  ני בחור בן 
, משלים ואגדות  פשוט לא התחברתי ללימוד הגמרא, לא הבנתי מה רוצים ממני. יש לציין כי לאמונה, מוסר, תנ

אני מתחבר מאוד.

אנס נוס לגמרא.   כיום, לאחר  שנים, חזרתי ללמוד על בסיס ד יומי. אני מנסה להתגבר על הטראומה ולתת צ
אבל השאלה שוב עולה לי  מה רוצים ממני? למה אני צרי להיכנס לתוככי מחלוקות של גדולי עולם, לכל הפיתולים, 

? מה שגורם לי ללכת לאיבוד בקלות  הסברות והמעבר בין נושא לנושא בתו הסוגיות 
אוי נו! איזו  בעיה נוספת היא שלפעמים אני נתקל בתשובה של תנא או אמורא לקושייה שהקשו עליו, ואומר לעצמי 

 קטנוניות! מה זו התשובה הזו???“, וזה עוד בלשון המעטה.
אבל מבין שזה  תמים תהיה לא מבין למה זה טוב  , בבחינת  לשמה כמו כן, יש לציין שאני מתמיד בלימוד מהסיבה של 
, ובכל זאת לומד. כמו שאני הול למוסכניק  אני לא הול ללמוד את רזי מקצוע המכונאות. מה מעניין אותי איזה בורג  טוב

מתאים לאיזה אום? כ בגמרא.

? צרי ללמוד האם ישנו איזה תמרי או קו מחשבה אחר כאשר אני בא ללמוד גמרא, חו מכ ש

תשובת הרב ש יוס וייצן:

חסד עשו איתנו גדולי האמוראים שחיברו לנו את התלמוד 
כמו שהוא בפנינו. הגודל של היצירה התלמודית הוא בכ 
שהיא מכניסה אותנו לכור ההיתו של התורה שבעל פה. 

כל התפתחות תורה שבעל פה היא על בסיס התלמוד. 
לא יכולה תורה להתפתח שלא דר התלמוד. נתנו לנו 

את הזכות להצי אל בית היוצר התורני. אין יכולת להיות 
תלמיד חכם ללא אחיזה בתלמוד. אתה יכול ללמוד 
ם, ספרי הלכה ודרוש, אולם הכל זה כלי שני או  רמב

שלישי. אתה לא נפגש עם המקור. זה גם טוב, זה גם חשוב, 
זה גם מקרב ומחבר אל הקודש, אולם זה לא כלי ראשון.

כל יהודי יכול להיות מחובר אל הקודש. התורה היא 
ה. מי שלומד תורה הוא כאילו אוחז  הלבושים של הקב

. במל עצמו אי אפשר לאחוז  הוא  בלבושים של המל
אש אוכלה. אולם הוא נותן לנו לאחוז בבגדיו. בין בגדיו גם 

יש הבדלים. יש בגדים חיצוניים שרחוקים יותר מהמל 
. כל אחד יעשה כפי יכולתו.  ויש בגדים שקרובים אל המל

באמת אין טעם שתהיה מוסכניק, אולם התורה היא 

המזון לנשמה. היא יכולה לעורר את החלקים הרוחניים 
, היא יכולה לחבר אות פנימה. זה נכון גם  שבקרב

מבחינה סגולית וגם מבחינה ממשית. גדול תלמוד המביא 
לידי מעשה. ככל שאדם לומד יותר הוא מבין יותר את מה 

שהוא עושה, הוא מכיר יותר את מי שאמר והיה העולם.

חבל שיש ל רתיעה מהלימוד. אולם ייתכן שעתה, 
כשאתה אדם מבוגר ואין א אחד שמלחי אות ואתה 

, תוכל לשוב  יכול ללמוד לפי מה שמתאים ל
אל התלמוד. ייתכן שעדי שתיקח חבורתא קבועה 

ותלמד איתו יותר לאט עם ספרי עזר. אולם אם אין ל 
יכולת ללמוד באופן קבוע עם חברותא, אזי הלימוד של 

הד היומי הוא מצויין. הוא גורם לקביעות ויש בו את 
המעלה שרבים לומדים אותו וניתן לשוחח על כ עם מי 

שנפגשים.

בכל אופן, כל הכבוד לכ שאתה מתנהג בתמימות 
וממשי ללמוד. עיקר העיקרים הוא קשר לתורה. יש מעלה 

אם תצליח גם ללמוד ישר מתו התלמוד ללא מתווכים.

 האם מותר להישאר עם ציצית ותפילין בשיעור ד יומי לאחר תפילת שחרית?
הרב אברהם יוס מצווה ללמוד עם התפילין, ובלבד שלא ידבר עמהם דברים בטלים.

. למדתי בישיבה תיכונית. עד היום אני סוחב טראומות מלימוד הגמרא ומתקופתי בישיבה.

האם מותר להישאר עם ציצית ותפילין בשיעור ד יומי לאחר תפילת שחרית?
הרב אברהם יוס מצווה ללמוד עם התפילין, ובלבד שלא ידבר עמהם דברים בטלים.     קצר ולעניין
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 . לאיזה סדר מששה סדרי משנה יש תלמוד בבלי
על כל המסכתות?

 א. מועד
 ב. נזיקין
 ג. נשים

ד. קדשים

. איזו מסכת מן התלמוד הירושלמי נלמדת במסגרת 
הד היומי?

 א. תמיד
 ב. שקלים

 ג. נזיר
ד. הוריות

. איזה מהמספרים הבאים איננו פותח פרק בגמרא?

 א. 
 ב. 
 ג. 

ד. 

. לאילו מן המסכתות הבאות יש תלמוד בבלי?

 א. תמיד
 ב. קנים

 ג. מידות
ד. עדיות

 . כמה מחזורים שלמים של הד היומי
הספיק ללמוד ר מאיר שפירא מלובלין לפני פטירתו?

 א. 
 ב. 
 ג. 

ד. 

. איזו מסכת נלמדת לאחר מסכת ביצה בד היומי?

 א. תענית
 ב. ראש השנה

 ג. יומא
ד. מגילה

עוז והדר ס ברדיו קול חי בשיתו  חידון התחלת הש

. ענו על סוגיות הד היומי דברמן עם אריאל ברמן והרב חיים הורבי  האזינו בכל יום לתכנית 
מתיבתא  הגמרא המבוארת של עוז והדר,  מתו הפרק הראשון על מסכת ברכות של 

ס, מאזין מאושר אחד מתיבתא מהודרים מדי יום. וגם, רגע לפני התחלת הש  ותזכו בכרכי 
מתיבתא המלא הכולל  כרכים!! ס   יזכה להאיר את ביתו ולקבל את ש

, ראשון עד חמישי בין השעות  ל- דברמן ס עם עוז והדר בתכנית   מתחילים את הש
.92.8FM 93 וFM ,ברדיו קול חי

תורתך שעשעי

 ענו על  השאלות שלפניכם, שלחו את התשובות
oz@bhi.co.il לכתובת הדואר האלקטרוני

ותוכלו לזכות בפרסים
בין הפותרים נכונה בכל שלושת השבועות הקרובים 

ס מתיבתא המלא, הכולל  כרכים!!!  יוגרל ש
ס קטן. , יוגרלו עוד  סטים של ש  בנוס

בהצלחה

האזינו בכל יום לתכנית 
מתיבתא  הגמרא המבוארת  מתו הפרק הראשון על מסכת ברכות של 

מתיבתא מהודרים מדי יום. וגם,  ותזכו בכרכי 
יזכה להאיר 

ס עם עוז והדר בתכנית  מתחילים את הש
ברדיו קול 
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כולנו רוצים להתחיל את הש"ס בהתחדשות,
להבין בצורה בהירה את הגמרא והראשונים

ולמצוא את הטעם האמיתי בתורה.

מתיבתא - הגמרא המבוארת שמאירה את עולם 
התורה עם הביאורים הברורים והיסודיים ביותר.

מוקד ההזמנות: 1800-22-55-66

הא! מתוק מדבש!
בזכות מתיבתא

הכל מובן!

אז אתה מבין
את הפשט?




