בני הנעורים

הלכה פסוקה

הדף היומי

שאלה:
לקראת התחלת הש"ס בסדר הדף היומי .התחלתי
ללמוד את הדף ,אך הוא נראה לי לימוד מהיר ושטחי
מדי ,בלי להבין לעומק וגם בלי לחזור ולזכור .מה גם
שהקצב מתקדם כל יום ,ובוודאי שלא שייך ללמוד
תמיד באותו רמת הבנה.

תשובה:

זכינו ברוך ה' בסייעתא דשמיא בדורינו ,שיצאו לאור ספרים
וחיבורים ,המסייעים בהבנה ,ותכניות לימוד המעודדות את
החזרה ,בלא לפגוע בקצב ההתקדמות של דף גמרא ליום .אשרי
מי שיכול להצטרף למסגרות אלו.
אבל לגבי עצם הענין של הלימוד דף ליום ,צריך לדעת שיש בה
תועלת גדולה ועצומה ,גם אם לא מצליחים בכל יום להתרכז
להבין ולזכור ,מחמת ההתקדמות הקבועה ללא אפשרות עצירה
למטרת עיון או חזרה.
רביז"ל אמר "נכספתי מאד להמשיך את העולם אל עשייה,
שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור
וכיוצא .ואמר :שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד
שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנא
לצלן רחמנא לשיזבן ,אף על פי כן הכח של התורה גדול כל כך עד
שיכולה להוציא אותם מן העברות שרגילין בהם חס ושלום .ואם
יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה
איך שיהיה ,בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה ,כי
כח התורה גדול מאד" (שיחות הר"ן י"ט).
מסופר על ר' מאיר שפירא זצ"ל ששאב עידוד רב לרעיון הדף
משיחה זו של רביז"ל[ ,כידוע שהיה מיודד מאוד עם אנשי
שלומינו ,ואף היה בעל תפילה בקיבוץ ראש השנה של חסידי
ברסלב דפולין שהיה מתקיים בישיבתו הקדושה חכמי לובלין
בזמן ששערי הציון היו נעולים וסגורים].
כי הוא דרך לימוד שרביז"ל רצה להכניס בעולם ,לקבוע חוק
קבוע ולא יעבור ,דרך של שעבוד חיים לתורה הק' .התקדמות
עקבית כסדר דייקא ,דף אחר דף ,בקיץ בחורף ,בחול ובשבת,
בימים טרודים כבימים רגילים.
הלימוד הזה דורש קבלה והבנה שהתורה הוא חלק בלתי נפרד
מהחיים ,כמו שחרית מנחה מעריב ,זהו קבלת עול תורה .הן
למי שיש בידו לעסוק ולעמול בתורה באיכות יותר ,ובכל זאת
מתאמץ להוסיף שיעור קבוע ועקבי של "לימוד כך וכך כל יום".
והן למי שאין עיתותיו פנויות ללימוד התורה ,שבוודאי שיעור
שכזה ,עקבי ללא פשרות ,תקשר אותו ללימוד התורה ,וכמו שאכן
רואים בחוש בדורינו.
ועיקר ההצלחה בקביעות זו היא רק כשאין נחלשים אם עברו
כמה ימים ולא עמדו בזה ,כי תמיד יכולים להכנס לקביעות הזאת
מחדש .וכמו בתפילה אם החסיר אדם שחרית שלא במזיד,
הוא מתפלל שתי פעמים מנחה ,אך אחרי כמה ימים אינו יכול
להשלים את השחרית הזה ,כמו כן בקביעות הדף ,אם רואה
שיכול בקל להשלים מה שהחסיר ולהשתלב חזרה עם רכבת
הדף ,יעשה כך ,אך אם עברו יותר מדי ימים ,ישתלב מיד עם
הקביעות הכללית.

מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א  -מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

כאשר אדם קובע עצמו בקביעות זו ,כמעט שאין זמן לדאגות.
הדאגה היחידה היא האם הספקתי היום את הדף.
רביז"ל אמר שכל הסיבה שאין לומדים תורה ,הוא משום שרוצים
להתרכז ולהבין בשלמות ,ולחזור ולזכור ,שאף שבוודאי צריך
לעמול ולהשקיע באיכות הלימוד ,אבל ברוב המקרים זה בעצמו
המניעה ללמוד ,מחמת שלא תמיד המח מרוכז ,ולא כולם בעלי
תפיסה מהירה וחדה ,וממילא מאבדים את הקשר ללימוד ,כי
נדמה כאילו הלימוד שאינו בשלמות אינו נקרא בשם 'לימוד'.
וגם מי שהשי"ת זיכה אותו לכשרון ולהבנה בתורה ,בכל זאת,
כמה זמן מתבזבז בימים טרודים שאין בהם את היישוב הדעת
להתיישב בחברותא ,או בבית מדרש שקט וכדומה .זה הרעיון של
"לימוד כך וכך כל יום" ,חוטפים איך שיהיה.
אין זה סותר את הלימוד באיכות ,רביז"ל לא שלל את העיון ,הוא
שלל את הישיבה בחוסר מעש .הלימוד לא אמור להיות תלוי
בשום גורם חיצוני ,של ריכוז וצלילות ,חברותא או מג"ש מתאים.
כשיש שעבוד לקביעות ,הרכבת נוסעת ,לא מאבדים קשר עם
התורה .משועבדים לנשמה לתת לה מזון בכל יום – תורה ,כמו
שהגוף צריך לאכול משהו כך צריך ללמוד בכל יום.
כשיסדו את תקנת הדף היומי ,היה ברור הדבר שלא כולם יבינו
לגמרי את הדף ,אבל המציאות הוכיחה שהלימוד הזה הכניס
וקשר את כלל ישראל ללימוד התורה .אנשים שלא היו קשורים
כלל לתורה התקשרו מחדש לתורה ,התורה נהייתה שייכת
לכולם[ .לא כמו פעם שחשבו שלאנשים פשוטים יש ללמד
לימוד קל בהספק קטן יותר ,בהתקדמות איטית לפי רמתו.
כי בוודאי כך צריך להתחיל ,בלימוד איטי ,להתקדם דרגא אחר
דרגא ,כיתה אחר כיתה ,אבל בכל זאת צריך את החק קבוע בו
מתקדמים בתורה הק' ,וכפי שרואים בחוש איך הדף חיבר אלפים
ורבבות לתורתנו הקדושה].
כי יש כח גדול בחוק קבוע ומתקדם .עצם החיבור לדף ,אדם
בא לשיעור כל יום אפילו שהוא חצי רדום .או שהוא בא הביתה
מותש מיום עמוס של עבודה [גם עבודת ה'] ,או שחוזר מאוחר
בלילה מחתונה ,ובזריזות עובר על הדף איך שהוא ,והנה תוך זמן
קצר סיים מסכת ,אמנם בלי הבנה מלאה ,אבל יש לו יד במסכת,
הוא קשור לתורה ,וכך בעקביות הוא מסיים ש"ס .זה תוצאה של
שעבוד ,שיהיה עול בכל יום ,לחשוב גם היום מתורה.
וכאמור ,צורת לימוד זו היא גם לתופסי תורה ,שיש בידם לעיין
ולחזור וכו' ,בכל זאת צריכים את הקביעות בו מתקדמים בלימוד
התורה ,וזה מה ששומר על האדם בימים בהם אינו יכול ללמוד.
וכבר המליץ אחד מחשובי אנ"ש ש'הדף' היומי הוא הודף ודוחף
את האדם לתוך הלימוד ,נותן חשק לתורה' .הדף' מביא רצון
וכיסופים להיות קשורים לתורה ,פותח לאדם את הרצון להיות
'מבקש' ,התקדמות חובה ,גם אם רואה שהוא לא שלם בהבנה,
אדרבא זה מביא אותו לכסוף להתקשר יותר לתורה.
אין הכוונה דווקא להספק של 'דף' ,מי שיש בידו ללמוד כמה
דפים ביום אשרי חלקו ,העיקר שיהיה "חוק ולא יעבור" ואז
בוודאי יזכו לצאת מכל העבירות ,לבוא לקדושה שלימה ,להיות
תמיד קשורים לאור ה' המתלבש בתורה.

מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם

א] מקור הדין.
בגמרא (כתובות קיא ):וברמב"ם (פ"ו מהלכות דעות ה"ב ובספר המצוות עשה
ו) :מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם ,כענין
שנאמר 'ובו תדבק' ,וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה? אלא כך אמרו חכמים
בפירוש מצוה זו ,הדבק בחכמים ותלמידיהם .לפיכך צריך אדם להשתדל
שישא בת תלמיד חכם ,וישיא בתו לתלמיד חכם ,ולאכול ולשתות עם תלמידי
חכמים ,ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם ,ולהתחבר להן בכל מיני חיבור,
שנאמר (בפרשת השבוע ,דברים יא כב) 'ולדבקה בו' .וכן צוו חכמים ואמרו
(אבות פ"א מ"ד) ,והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם.
ובספר החינוך (מצוה תלד) הוסיף :העובר על זה ואינו מתחבר עמהם וקובע
בלבו אהבתם ומשתדל בטובם ותועלתם ,בעת שיכול לעשות כן  -מבטל
עשה זו ,ועונשו גדול מאוד וכו'.
ב] לישא בת תלמיד חכם ולהשיא בתו לתלמיד חכם.
(א) כאמור לעיל מהגמרא והרמב"ם ,הוא מצות עשה מן התורה ,וכן נפסק
בשו"ע (אבעה"ז סימן ב ו) :לעולם ישתדל אדם לישא בת ת"ח וכו'.
(ב) שכרו לעתיד גדול מאוד ,כמ"ש חז"ל (ברכות לד ע"ב) :כל הנביאים לא
נתנבאו הטובות והנחמות ,אלא למשיא בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח.
וגם בעולם הזה שכרו שבניו יהיו תלמידי חכמים (יומא עא ,ילקוט שמעוני
יתרו רסח ,מהרש"א פסחים ח"א מט.):
(ג) לעולם ימכור כל אשר לו וישא בת תלמיד חכם וישיאנה לת"ח (פסחים
מט .).וטוב שיקח לו בת ת"ח במעט ממון ,מאחרת בהרבה ממון (א"ח ,לוניל,
נשים).
(ד) אף אם אחים שלה הם עמי הארץ ,יעדיף בת ת"ח ואין לחשוש שמא
יהיו הבנים דומים לאחי האם (ספר יחוסי התנאים [מגדולי הראשונים] ערך
ברכיה).
(ה) גדר 'תלמיד חכם' לענין זה  -אף על פי שלענין כמה דברים ,נפסק שאין
בזמן הזה ת"ח ,אך לענין 'להשיא בתו לת"ח'  -גם בזמן הזה יש תלמיד חכם
(ברכי יוסף אהע"ז שם סק"ב-ד).
ג] מצוות עשה לעשות פרקמטיא לתלמיד חכם  -והיינו:
(א) שמתעסק בממונו או בסחורתו של הת"ח ,והרווח לתלמיד חכם( .אמנם
להרמב"ם הוא 'מטיל מלאי').
(ב) נותן ממון כדי להדפיס ספרי הת"ח ,ואפילו אם מקבל בחזרה הקרן ,וכל
שכן אם אינו מקבלו בחזרה (לב שומע בהתנצלות המחבר).
(ג) נותן לת"ח הלואה (תולדות יעקב יוסף ,בראשית).
(ד) נותן לו דרך פדיון שיתפלל עבורו (יפה ללב ח"ג רנג כה).
(ה) שותפות יששכר וזבולון  -לכאורה אינה נחשבת עשיית פרקמטיא לת"ח,
כיון שבזה הזבולון עוסק בממון עצמו ונותן הרווחים ליששכר כדי שיוכל
ללמוד .אכן דעת השו"ת תשב"ץ (ח"א ריש סימן קמד) שגם באופן זה נחשב
כעושה פרקמטיא לת"ח .אך לכל הדיעות שכרו גדול מאוד[ .ואי"ה עוד חזון
למועד בירורו].
ד] וכן 'מטיל מלאי לת"ח'  -והיינו:
(א) שנותן סחורה לת"ח להתעסק בה .ושכרו גדול מאוד ,ראה שבת סג.
ופסחים נג ע"ב.
(ב) שקונים לת"ח סחורה בזול וקונים ממנו ביוקר .ואם יודע לסחור ,מלוים
לו מעות לסחור בהם (שו"ע יו"ד סימן רנג יא ,ערוה"ש שם סי"ח ,אהבת חסד
גמ"ח סוף פ"ו).
(ג) והוא הדין בכל דבר שהת"ח יוכל להתפרנס ע"י זה (אהבת חסד שם).
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רביה"ק בעולם.
בהוקרה
חברי מערכת

'עלה לתרופה'

בלי כוכביות ,בלי אותיות קטנות ,עם 'אירו-פנים'-

פשוט להגיע לאומן

מילוי
טופס
הרשמה

PASPORT

דרכון
בתוקף

אירו-פנים טורס
שירותי תעופה וקרקע לכל היעדים בעולם

אמצעי
תשלום
בתוקף

מזמינים כרטיס עכשיו:

כל כך פשוט.

02-800-80-80

