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  אהרן כהן הגיגים

 
  || א אמת'ע מחותן|| 

התזמורת נגנה בעוז כשרגלי הרוקדים פזזו ונתרו 
בשמחת התורה המרומם את נפש האדם טפחיים 
ויותר מעל הקרמיקה, כשהגוף נמשך בעקבותיה. 
לא זעירה הוא השמחה. סוף כל סוף מדובר בשמחה 
של סיום מסכת לא כל כך קלה. סיום מסכת יבמות 

  על מאה ועשרים ואחד הדפים שיש בה. 
ו הלומדים החשובים בלימוד ימים רבים עמל

המסכת, מתאמצים להיכנס לנושאים שחלקם לא 
היו כה מוכרים. מלבד שהיה להם כמו כל אחד, 
להתגבר מדי פעם על היצר, שמנסה לשכנע בסיבות 
שונות ומשונות שכעת יש הכרח (לדעתו) רציני, 

  לוותר על השעה הקבועה לתורה.
ד לא שונה היה הוא מכולם. אם כי, כנראה אף אח

 כאן(מחמת כבודו לא נביא  הואהבחין בכלל בזה. 
את שמו) רקד וחולל סביב המעגל יחד עם כולם, 
משתדל להשוות הליכתו לצורת הליכה שיוכל 
להיקרא בשם ריקוד. רק זה חסר לו שמישהו ישאל 

אתה הולך?." פעם אחד זה קרה לו,  אותו. "לאיפוא
ובטעות כמעט השיב; לא יודע. מאז, משתדל הוא 

  באירועים כגון אלו להלך בכמין ריקוד.
מה לעשות. הוא באמת לא ידע על מה ולמה עליו 

ידע. שעל עצם זה שהוא יהודי,  לרקוד. כן. הוא גם
ועוד כזה שזכה ונתגדל בבית של יהודים יראים 

ודען, עליו לשמוח ולהיות ושלמים חסידישע י
  מאושר בכל דקה ורגע.

אך; מחשבה טורדנית ועיקשת לא עזבתו. אבל, 
  למה שאני ירקוד, דווקא עכשיו. ואז זה הגיע.

"לשמחה מה זו עושה?" לחשש לו מאן דהו באזנו 
בחיוך שנמרח לו על פרצופו. כשהלה בטובתו לא 
הרחיב ופירט את שאלתו. מה קרה שהיום נכנסת 

השטיבל בשונה מכל יום בו אתה 'מנהל בחסד לתוך 
  ובקול' את הקרעמ'ל בחוץ.

כדרכו 'בקודש' לא להישאר חייב, השיב על אתר 
  בכמין גיחוך "כשאחי מחתן לא אבוא לשמחה?."

"כן. יפה ממך. אך למה לא תתחיל גם אתה לחתן 
כבר?!" הגיב הלה עודו משתלב שוב בריקוד 

  מעגל.שהתעצם עם ריקודי המג"ש במרכז ה
המקנטר לא היה בסדר. ככה לדקור בבשר, -הוא

כאילו אין לי רגש. הרהר לעצמו עודו עוזב את 
השטיבל ויוצא החוצה להירגע. האוויר הקריר סייע 
להשיב נפשו. אך הקושיא חזקה מהתשובה. נזכר 

  בהגדרה משנות הישיבה.
בעודו נזכר בחיוך מחמיא על ההפצרות הרבים מצד 

תור עם סדר לא קבוע לפנות  הגבאים שעשו לעצמם
אליו ולהציע לו שיעור פלוני או חברותא אלמוני, 
היה אפילו כמה פעמים שהדומ"צ נכנס איתו 
לשיחה 'בדיוק' לפני התחלת איזה מסכת 
בהתבטאו בסוף "שאולי כדאי לנצל את הזדמנות 

  המיוחדת".

כעת כשפאותיו רפרפו על פניו עם הרוח המנשבת. 
בסדר? יושב ומחכה ל...   חשב לעצמו. אני כן 

ובכלל; לא מתחיל לחתן, רק מסתכל איך שאחי 
וחברי מחתנים. נכון. זה לא יהודי אנושי מה שהוא 
עשה. לעקוץ בי, אך כאילו אני כן עושה רק מה 

  שמותר וצריך. לעג לעצמו.
למעשה. אולי כוונתו היה לשם שמים. ואכן הצליח 

המוכר; אף לעורר אותו, אך כנראה שהמשפט 
'חושך לא מגרשים במקלות', הכוונה גם לא 
בהשפלות. כי במציאות, ההלצה והצחוק על 
חשבונו זכר טוב, אך למעשה טוב, זה לא הביא 

  אותו.
  ימי החנוכה הנעלים תשע"ו לפ"ק.  * * *

"אנחנו מאוד מחכים לך" היה זה הגבאי שהתלווה 
אליו אחר מעריב בעוד ניסיון להבעיר עוד בית 

של תורה. "מיד אחרי חנוכה מתחילים ב'דף באורה 
היומי' מסכת חדשה" בנסותו להניב כבר פרי מכל 
השיחות "למדת גיטין בישיבה?" התעניין "מדי 

  אחרי חנוכה מתחילים ללמוד מסכת גיטין."
"בעצם, אני רוצה ללמוד דף היומי" הפטיר כבדרך 
אגב, למול הגבאי הנדהם, בהמשיכו "אך אני 

צליח אני חייב חברותא עם ראש מרגיש שכדי שא
  טוב" בהוסיפו בחיוך "כמוני".

להזדמנות פז שכזה חיכה הגבאי כבר זמן רב. מיד 
אחרי הדלקת הנרות הוא פנה לגבאי השני לדון עמו 
מי מתאים ביותר ללמוד איתו. למחרת אחרי 
הוספת דברי שכנוע מצד הדומ"צ הותאם יענק'ל 

את שמו)  ומנחם (שעתה אין כבר מניעה מלכתוב
  לחברותא ללימוד בשעות הערב.

מנחם יושב מול יענק'ל הזוכר את  יום אחרי חנוכה.
'מסכת גיטין' על בריו עוד משנות הישיבה, 
והתאמצו להבין יחד את המושג של 'עד אחד נאמן 
באיסורין', היו פעמים שמנחם כמעט הכריז על 
פשיטת רגל ועריקה למסכת קלילה אחרת, אך 

א שלא וויתר לו על שום יום, בעידוד החברות
  החזיקו שניהם מעמד והגיעו ליום מיוחד הזה. 

-כעת בחודש השמחה בשבת קודש פרשת פקודי
יציין מנחם את יום חגו, סיום כל מסכת  שבת חזק.

לסיים -גיטין. "לא חלמתי שאצליח להגיע ליום זה
את כל המסכת." הוא מתוודה ברגש, נבוך מגילוי 

  לבו.
כך או כך. מכל הלב והמוח הוא קורא לחבריו 
"אנחנו מאוד מחכים לך. תנצל את ההזדמנות של 

להצטרף לשעה קבועה התחלת מסכת קידושין 
  לתורה."

  מי לא מצטרף?
    
   

  


