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שבועות
התרש רתבבל לב תבשל

היה זה ביום אביב שטוף שמש. שימי ואבא פסעו לבית הכנסת לשמוע את שיעור 
ההלכה השבועי. השיעור באמת היה מיועד למבוגרים, אך הרב פרידמן מסר את 
זה באופן כל כך מעניין כך ששימי אהב מאד להשתתף, אפילו אם הוא לא הבין 
את כל מה שהרב אמר. הוא תמיד למד משהו חדש וכתוצאה מכך כבר ידע שימי 

הלכות - יותר מכל שאר חבריו.

בזמן שהם הגיעו לקהילת בני אביגדור, קידמם בליל של קולות חזקים שגרמו 
לשימי להביט למעלה. להפתעתו, הוא ראה טרקטור ענק ואדום מתקדם באטיות 
לכיוון פתח בית הכנסת! והנהג, היה לא אחר מאשר ריצ'רד בזויגנשטיין, האיכר 

המקומי.

“שלום ריצ'רד!” נשמע קול מוכר מפתח בית הכנסת. שימי הביט לכיוון הפתח 
וראה את הרב פרידמן מנופף לשלום לאיכר. “אני כל כך שמח שהצלחת להגיע 

היום!”

והחליק  הטרקטור  את  החנה  כשהוא  גדול,  בחיוך  ריצ'רד  אמר  הרב!”  “שלום 
ממרומי המכשיר הענק. “אני כל כך מתרגש לבא ללמוד תורה! ולא תאמינו, כבר 
יותר מחצי  יודע  כבר  אני  בית' שלי.   – ה'אלף  היום בלימודי  “למד”  הגעתי לאות 

כמות האותיות!”

שימי המשיך להביט בסקרנות כשהאיכר ריצ'רד החנה את הטרקטור והתקדם 
לכיוון הפתח. “האם גם הוא מגיע לשיעור היום?” הוא תהה מה אדם שאפילו לא 

יודע את כל האותיות יכול להרוויח משיעור שכזה.

בזויגנשטיין,  אדון  שימי,  של  ולהפתעתו  הכנסת,  בית  תוך  אל  פסעו  כולם  הם 
התיישב בספסל הקדמי, ממש לידו וליד אבא. הרב הגיש לכלם דפים עם של תשובה 
מאת ה'איגרות משה' והתחיל את השיעור. השיעור היה מעניין מאד בו הוא דיבר 
על אדם שאינו זוכר אם הוא אכן אמר את ברכות התורה ושביכולתו לכוון לצאת 
'אהבה רבה'. הם קראו את התשובה מאת הרב  ידי חובת ברכות התורה בברכת 
משה פינשטיין בפנים, ובזמן ששימי לא הבין את כל מה שהרב אומר הוא עדיין 
הרגיש שהוא נהנה ושהשיעור היה מדהים והוא למד כמה דברים מעניינים אודות 
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ברכות המצוות ואיך אהבה רבה יכול לפתור את ברכות התורה במצבים מסוימים.

בזויגנשטיין. הוא היה  לכיוונו של מר  פזל  כמה פעמים במהלך השיעור, שימי 
אינו  ב'איגרות משה' אם  ביכולתו לעקוב בפנים  וברור היה שאין  נראה מבולבל 

מכיר את האותיות שאחרי 'למד'!

בזויגנשטיין  מר  את  שמע  שימי  הכנסת,  מבית  יצאו  כשהם  השיעור,  לאחר 
מדבר בפלאפון שלו כשהוא טיפס חזרה למרומי הטרקטור. “בלינדה”! הוא אמר, 
“השיעור של הרב היה כל כך מעניין! הוא אמר שעלינו היה לומר ברכה על לימוד 

התורה בכל בוקר! כבר ידעתי על כך אבל היה כל כך טוב לשמוע על כך שוב!”
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מר  “מדוע  אמר.  הוא  משהו”  מבין  לא  “אני  אביו.  אל  שימי  פנה  הביתה  בדרך 
בזויגנשטיין הגיע לשיעור של הרב? הוא אפילו לא יודע לקרא וברור שהוא גם 
לא הבין כלום ממה שהרב דיבר. ולא רק זאת, הוא עוד ישב בספסל הקדמי! האין 
מבין  אני  לפחות  אולם  אומר,  שהרב  ממה  הרבה  מבין  שאינני  כוונתי,  מוזר?  זה 
את הנקודות העיקריות. אולם היה נדמה לי כי מר בזויגנשטיין פשוט מבזבז את 

הזמן!”

“ממש לא,” אמר אבא. “אתה מבין, בבוקר של חג השבועות אנו אומרים בסדר 
חלק  להיות  שעלינו  דהיינו,   – חבורתא'  בהנהו  תהוון  כן  'קביעין   : האקדמאות 
בקבוצה של צדיקים. ומסביר הרב אביגדור מילר שהכוונה של זה היא שאפילו 
אם מישהו לא יודע בכלל תורה או איך ללמוד אותה, רק בעצם עובדת הגעתם 

לקבוצה של לומדי תורה, זה נותן להם חלק בעולם הבא.

– ושתזכו לשבת  'ותזכון די תיתבון בעלא דרתא'  "ובהמשך האקדמאות נאמר: 
בספסל הקדמי, בשורה הראשונה'. הרב מילר אומר שהכוונה בזה שזו זכות לשבת 
בשורה הראשונה, להראות שהתורה היא כל כך חשובה לך שאתה רוצה להיות 
בספסל הקדמי, שאתה רוצה את הכבוד על היותך מקדימה כשהנושא המדובר 

הוא תורה."

שימי חייך. אבא דיבר על ריצ'רד האיכר, אבל זה גרם גם לו עצמו להרגיש טוב 
בספסל  והתיישב  שהגיע  כך  על  שכר  לקבל  עתיד  הוא  שגם  הדברים,  למשמע 

הקדמי בזמן השיעור, למרות שהוא לא הבין את כל מה שהרב אמר.

אבל אבא המשיך, “שימי, אולם חשוב לזכור, שכמה שזה חשוב ללכת לשיעור 
התורה ולשבת בשורה הקדמית בשיעור, אבל זה לא מספיק. להיות באמת 'שורה 
ראשונה' – הכוונה היא – להיות אדם שהופך את התורה להיות הדבר החשוב ביותר 
בחייו. על ידי הקדשת החיים ללימוד ולהבנת התורה, נוכל לזכות לשבת באמת 

ב'שורה הקדמית' בישיבה של מעלה, בעולם הבא."

שבת שלום ומבורך וחג כשר, שמח ומרומם!
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