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ידע או מיומנות
בלימוד תורה שבעל פה
מה עדיף?
תקציר
המאמר מבקש להוביל שינוי במטרות הלימוד בתושב"ע בישיבה התיכונית .ממטרות אשר
עיקרם מיומנות .אל מטרות אשר עינינן ידע! .המאמר סוקר את היתרונות והחסרונות ומציע
כמה חלופות ידע לבחירה של כל ישיבה.
הרב יצחק נריה ,בוגר מחזור ח' מתכנית עמיתי עתיד ,משמש כראש הישיבה התיכונית אור
עציון .בעבר שימש כראש כולל תורה מציון במונטריאול .בוגר ישיבת ההסדר אור עציון
ומוסמך לרבנות.
חלוקה לפרקים
 .1פתיחה
 .2הבעייתיות מצד התלמיד
 .3הבעייתיות מצד המלמד
 .4הגישה ההלכתית
 .5מבנה מפורט של התכנית כולל כמה מודלים
 .6דוגמא לשיטת לימוד המוצגת בענייני תפילה

עמותת עתיד הינו מוסד עצמאי המטפח חשיבה ,אסטרטגיות ומיני
מדיניות חדשים ומשמעותיים בנושאים המכריעים העומדים בפני החינוך
הדתי .התכניות ארוכות הטווח של עתיד כוללות את תכנית עמיתי עתיד,
תכנית הכשרה למחנכים דתיים ולמנהיגים חינוכיים עתידיים; תכנית
ה"עתודה" ,העובדת עם סטודנטים דתיים לאומיים בולטים ,המתכננים את
עתידם המקצועי בתחום החינוך; יוזמות לקידום והענקת מקום משמעותי
לאמנויות בחינוך התורני; הצעות לרפורמות בבתי הספר; פרוייקטים
לפיתוח מוסדיים ומקצועיים בשיתוף עם בתי ספר מובילים בארץ
ובתפוצות; ומחלקה למחקר ופרסום.
תכנית עמיתי עתיד מבקשת לשפר את היכולות המקצועיות והמיומנויות
של מורים בחינוך הדתי בתכנית שאורכת שנתיים .עד עשרים מורים
ומורות דתיים צעירים מכל רחבי הארץ מקבלים מילגות בו זמנית .
התכנית כוללת סמינרים ,קבוצות עבודה ,הנחיה של מחנכים בכירים,
ומחקר ופרסום של מאמרים ,מחקרים ותכניות לימודים .תכנית עמיתי
עתיד פועלת להעלאת מיומנויות מורים ולפיתוח מנהיגות חינוכית בחינוך
הדתי בארץ.
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ידע או מיומנות
פתיחה:
כדרכ של רמי" בישיבות תיכוניות ,ערכנו לפני זמ מה ישיבת צוות .הנושא שעמד לדיו היה:
מה המטרות הלימודיות אות אנו מצפי מתלמידנו להשיג בתו לימודיה בישיבה .אחרי הכל,
תלמידינו נמצאי בישיבה ארבע שנות לימודי תמימות ,בה ה לומדי ומתחנכי ,נבחני
ושוכחי ,הא יש לנו מטרות מובהקות אות אנו מצפי לייש ולקראת אנו חותרי?
הדיו התאר ,הסתע ,ידע עליות ומורדות ,כעס וויכוחי רמי ,בסו הדיו הצלחנו להסכי על
כמה נושאי .אחד מה היה ,אודות המטרה שלנו בלימוד הגמרא .והיא :בחור בסו כיתה יב'
יידע להכי ד גמרא לבד.1
כל הרמי" ,תמכו במטרה זו .היו מה א שטענו שנית להגיע למטרה זו כבר בכיתה י' .ובכיתה
יב' אנו צריכי לשאו לידע ומיומנות של הכנת ראשוני ואחרוני ,א כדרכ של דיוני ,כדי
להגיע לעמק השווה ,סיכמנו על כ שבכיתה יב' תלמיד צרי לדעת להכי ד גמרא לבד .בסיכו
הדיו כולנו היינו מרוצי .אכ ,כ הרגשנו ,עשינו צעד גדול בדר למעלה.
כאשר באי לפרוט מטרה זו לתכנית יו יומית ,יוצא ,שעל התלמיד להכיר כמה שיותר סוגיות,
סגנונות ,שקלא וטריא ,מושגי ,ביטויי ,ארמית וכו' וכו' .כמעט כפי שמגדיר זאת המפמ"ר
בחוזר המצוטט  ,2וכפי שרואי זאת רבי מהעוסקי בחינו ,המטרה $הכנת ד באופ עצמאי.
למרות האמור לעיל ,ועל א היותי שות לאותה ישיבה ,אני מבקש במאמר זה לטעו כי אנו
שוגי .מטרה זו ,ע כל חשיבותה ,יש בבסיסה טעות יסודית ,אשר מציבה את המיומנות לפני
הידע ,3אשר על כ ,עדי אנו לתופעה מצערת  $תלמדינו יוצאי קרחי מכא ומכא .אי לה על
פי רוב את המיומנות הנדרשת נוס לכ ה ג חסרי ידע  ,לפעמי א הבסיסי ביותר .לכ,

 1השווה לדבריו של ד"ר קרניאל ,בתו מאמר המפורס של שמעו וייזר ומרדכי בר לב.
"הוראת תלמוד בישיבות התיכוניות קשיי וסיכויי" פורס בביטאו 'ניב המדרשיה' כב$כב
במאמר זה מגדיר ד"ר קרניאל את המטרה של לימוד הגמרא] ,לטענתו ,מכיוו שלא נמצאת
הגדרה רישמית למטרת לימוד הגמרא הוא מציע את מבח ה  . unseenאמנ המפמ"ר הרב
שמעו לוי שליט"א מציב זאת כמטרה ברורה בתכנית הלימודי בתורה שבע"פ ובתלמוד ]
המאמר נית לעיו באתר החמ"ד [ "בעזרת לימוד התלמוד יקנה התלמיד כלי שיכשירוהו
ללימוד עצמי".
 2במאמר ש:
 4.2תלמוד
המטרות החינוכיות בתחו ההכרה בהוראת התלמוד מכוונת לכ שהלומד יכיר את דרכי הלימוד
בו ,את דרכי המחשבה והעיו בו ואת המושגי והמונחי המצויי בתלמוד ,ויוכל להשתמש
בידיעותיו אלה בלימוד סוגיות חדשות.
מונחי ומושגי ושימוש במהל הסוגיה:
 .1מונחי בקשר למשנה ולברייתא ובקשר לחכמי המוזכרי בה.
 .2מלות שאלה לבירור ההלכה.
 .3מונחי הבאה של מקורות.
 .4מונחי פתיחה לקושיות ולשאלות.
 .5מונחי פתיחה לתירוצי ולהסקת מסקנות.
 .6מונחי לבעיה שלא נפתרה.
 .7מונחי בפסיקת הלכה.
 .8כללי פסיקה.
ועוד עיי"ש
 3בשיחה אשר קימתי ע הרב אהרו אדלר מייסד וראש ישיבת ]לשעבר[ נר תמיד בחשמונאי,
הוא האיר את עיני בכמה תובנות ,בי היתר הוא הסכי עימי לחלוטי שיש לשנות את המטרה!
לא יכול להיות שמטרת הלימוד תהיה כלי להכנת ד גמרא.
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טענתי היא כי יש לשנות את המטרות של הלימוד ממטרות אשר עניינ מיומנות אל מטרות אשר
עניינ ידע .ידע זה ,לטענתי ,יוביל בהכרח למיומנות הנדרשת וא מעבר לכ.4
ישנה בדיחה ישיבתית מפורסמת אשר מי שמכיר את עול הישיבות היטב ,יודע עד כמה היא
נכונה ואמיתית .הבדיחה היא מה ההבדל בי 'למד' לבי מי ש'יודע ללמוד'? ]שניה תארי
מכובדי בעול הישיבות[ התשובה היא ש'למד' אשר לומד סוגיא שיש עליה חידוש של ר' חיי
מבריסק ,ידע לצטט ולהסביר את החידוש של ר' חיי .לעומת זאת מי ש'יודע ללמוד' ידע לומר
ש' ...יש על זה ר' חיי'...
המצב ברוב הישיבות תיכוניות הוא שהתלמידי כלל לא שמעו את שמו של ר' חיי .5לכ א לא
נשנה את מטרות הלמידה באופ מידי נמשי להצטער על כ שאנחנו לא מצליחי אפילו לגדל
תלמידי שיודעי ללמוד.
אני מציע את המאמר לפני רבנ ותלמידיהו  ,העוסקי בחינו והוראה ,ואני מקווה שהקוראי
יסכימו ע דברי .על א שאולי אי בה חידוש יש בה חידוד והדגשה.
הבעייתיות מצד התלמיד:
כדי לבחו את המצוי ,ולהשוות אותו לרצוי ,ננסה להביט בתכנית הקיימת ובמציאות המתהווה
ממנה מתו מה שעובר על התלמיד בשנות לימודיו בישיבה:
תלמיד ממוצע מגיע לישיבה תיכונית כאשר מאחריו שנתיי או שלוש של לימוד תושבע"פ .בחלק
מחטיבות הביניי לומדי מתו גמרות ממש פרקי כ"אלו מציאות" או "המפקיד" וכ פרקי
מסוימי ממסכת ברכות .בחלק מחטיבות הביניי התלמיד אינו רואה גמרא ממש אלא צילו
של ד או חוברות אשר עוסקות בנושאי מתו הפרקי הנ"ל.
לא פע ,אנחנו נתקלי בתלמידי אשר מגיעי לכיתה ט'  $בה ה אמורי לעסוק בלימוד
הגמרא כעיסוק המשמעותי ביותר במערכת השעות $ע יכולת ההתמצאות מדאיגה מאוד .אפילו
דברי בסיסי כגו הד והמבנה שלו ,אינ נהירי לה .מושגי כמו עמוד א' ועמוד ב' אינ
מוכרי ,שלא לדבר על מיקומ של רש"י ותוספות על הד .תופעה מדאיגה נוספת היא ,תלמידי
אשר אינ יודעי כלל לקרוא כתב רש"י.
אבל נתמקד בתלמיד הממוצע ,6הנה הוא מגיע לישיבה התיכונית ,בשיעור הראשו הוא כבר מקבל
גמרא ליד .רוב התלמידי אחוזי התרגשות ושמחה ובעיקר הרגשה שה מצטרפי לקהילת
הלומדי היהודית מדורי דורות אשר עיקר עיסוק היה בתלמוד ומפרשיו.7
הוא מתחיל את לימודיו בחוויה מיוחדת מאוד ,הוא טובל בי התלמוד כאשר חו המבטחי
הראשו הנקרה בדרכו הוא צלצול הפעמו ,המבשר על ההפסקה .אבל כבר בשיעור הראשו ,הר"מ
מסביר לו את המטרת הלימוד בזו הלשו":נכיר את הגמרא ,את רש"י ואת תוספות .נעיי ברא"ש

 4כדברי האלו ממש אמר לי הרב אדלר בשיחה הנ"ל 'הידע והעיסוק יביא את המיומנות'.
 5לצערי ,הוא בחברה טובה של עוד גדולי ישראל ששמ לא מוכר לתלמידי
 6אחת הבעיות הקשות של דיוני ומאמרי מעי אלו נעוצה בכ שחלק מהכותבי מתמקדי
בקצוות ,העליונות והתחתונות ,במקו לעסוק במרכז ,לכ ע כל הקושי והעניי ,אני אנטוש את
הקצוות ואעסוק במרכז $בתלמיד הממוצע .הרב אהרו אדלר אמר לי בש הגרי"ד סולוביצ'יק
שג על מורה העומד מול כיתה נאמר "דע לפני מי אתה עומד"
 7אני מתכוו לכ במלוא הרצינות ובלא שמ .של ציניות .אני באמת חש בזאת למרות החצנה של
זלזול לכאורה מצד התלמידי.
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וברמב" בריטב"א ובמאירי ,בשו"ע ונושאי כיליו ,א בעיקר נלמד אי ללמוד .אנחנו רוצי
ומצפי שבסו כיתה יב' אתה תדע להכי ד גמרא לבד".
וכא הב שואל ,בשלב זה את עצמו" :למה? הא אי נושאי או ענייני שעלי לדעת מעבר
למטרה נכבדה זו? הא הכל מיומנויות? ומה א אני יודע להכי גמרא ע רש"י או שוטנשטיי או
שטיינזל?.
מה מצפי ממני בכיתה ט' ,מה מצפי ממני בכיתה י' ומה בכיתה יא'? הא עלי לזכור מה למדתי
בכיתה ט'? או שאת הכול ארכוש בסו הדר? "
וכ ,התלמיד אכ נחש במהל שנות לימודיו בישיבה ,להרבה מסכתות .למשל :בכיתה ט' הוא
למד עשרה דפי ממסכת סנהדרי ,כיוו שהר"מ שלו אוהב ישראל היה ,הוא למד את פרק שני
וקצת מפרק חלק ,היה זה אכ לימוד מעניי.
בכיתה י' הוא למד בישיבה את מסכת שבת ,כיוו שג בכיתה י' הרב שלו אוהב ישראל היה הוא
לימד אותו קצת מפרק כירה כדי שיהיה לו רקע בהלכות בישול החמורות ,בפרק שביעי ה דשדשו
הרבה זמ במלאכת הבורר ,כ שה לא הספיקו הרבה מעבר לכמה מלאכות.
בכיתה יא' הוא למד בישיבה מסכת בבא קמא ,וכיוו שיש בגרות בסו השנה הוא למד חמישה
דפי מתחילת המסכת ,קפ .לתקנות עזרא ]זה יותר קל [...ועוד כמה דפי נוחי ]אי הרבה
תוספותי[ ,הרב שלו היה מאוד מרוצה ,ציונו הסופי אותה שנה בבגרות היה שמוני וחמש.
בכיתה יב' למדו בישיבה מסכת קידושי אז התחילו כמוב מד כט' ועסקו ב'מצוות האב על הב'.
את סוגיית 'מצוות עשה שהזמ גרמ' הוא הצליח להבי יפה וא הלימוד היה חשוב .לאחר מכ
עסקו מעט ב 'האיש מקדש' .ולאחר מכ הר" שלו החליט ,בעצה אחת ע ראש הישיבה ,כי
מכיוו שזו שנת האחרונה בישיבה – כתה יב' אי אפשר שה לא יעסקו בסו המסכת בדיני
ייחוד וכו' לכ ה למדו ג את זה .השנה בגלל העומס ,ציונו הסופי בבגרות היה רק שמוני.
ואז בא ה'אנסי' .הרי לקראתו התכוננו כל השני .זוכר הוא התלמיד את דברי הר"מ האהוב
בכיתה ט' 'העיקר שתדע ללמוד גמרא'" ,נו ,מ הסת אני מוכ לאנסי ".הוא חושב לעצמו טר
הבחינה .8לש הגילוי הנאות נציי שתלמידנו החביב נבח במהל השנה כמה פעמי באנסי
בגמרא ולמע האמת נציי שהוא די התקשה.
אבל ,כאמור הרב אוהב ישראל היה ,הוא ידע שהתלמיד שלו אמנ ממוצע בהישגיו ,אבל הוא ילד
טוב ,משפחה טובה ,וכו' .ולכ הגיש אותו על שבעי למרות שהממוצע שלו באנסי היה שישי.
כשהגיע הרגע והתלמיד קיבל את טופס הבחינה חשכו עיניו...
התיאור הזה כידוע אינו של תלמיד מסוי אלא מאפיי את החת הכללי של תלמידי הישיבות
התיכוניות .9א ,כאמור ,המטרה היא עמידה בהצלחה במבח ה'אנסי' ,אנו צריכי להישיר
מבט ,ולהודות בצער שאנו רחוקי מאוד מהגשמת מטרה חשובה ויקרה זו.
 8בהנחה כמוב שהוא נבח בתלמוד ,ולא ניגש בסו לתושב"ע .מעניי יהיה לבדוק כמה תלמידי
כל שנה משני את המבח בדקה התישעי או קוד לכ כדי לא להבח באנסי.
 9אני מצטט להל הערה ממאמר של הרב ש .לוי ,המפמ"ר .ש המאמר "התמחות מקצועית
בתורה שבע"פ" ג מאמר זה נלקח מאתר החמ"ד .הנתוני מדאיגי ביותר:
"כא ראוי לציי ,שבימי האלה העברנו שאלו בחינה ב"קטע שלא נלמד בגמרא" לתלמידי
המכוני התורניי שליד ישיבות ההסדר המתכשרי להוראת הגמרא בישיבות תיכוניות לצור
קבלת תעודת הוראה ,להוראת גמרא ותושבע"פ בכתות הגבוהות של הישיבות התיכוניות כולל
כיתות יא – יב .קטע הגמרא נלקח ממסכת בבא קמא הנלמדת בכל ישיבות ההסדר ,ופרקי
ממנה נלמדי בישיבות תיכוניות וא בבת"ס יסודיי ועי"ס .קטע הגמרא כלל כרגיל משנה
וגמרא שאחריה .אחת השאלות היתה על המשנה בד ע"ד ע"ב" ,גנב ע"פ שני וטבח ומכר ע"פ
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אותו תלמיד ,א וכאשר הוא מגיע לישיבה גבוהה ,ישיבת הסדר או מכינה ,שואל את עצמו ,די
מהר" :רגע ,מה עשיתי ש ארבע שני בלימוד הגמרא? כל כ הרבה שעות למדנו ואני כמעט ולא
יודע כלו".
אינני בא למעט את ההישגי כמוב .התלמיד רכש מושגי וכלי אשר יעזרו לו בהמש דרכו
התורנית ,ואינני מעוניי למעט בער ההישגי הללו כהוא זה.
א כא ,אנו צריכי לשאול את עצמנו מספר שאלות נוקבות נוספות :הא מטרה זו תואמת את
ייעודו או חלומותיו של התלמיד? הא הוא באמת ימשי ללמוד תורה כפי שאנו מייחלי מצפי
ומתפללי? הא לא הכשרנו אותו כל ארבע השני למשהו אשר לצערנו הוא לא יעשה בו שימוש?
או יעשה בו שימוש מועט ,במקרה הטוב במסגרת לימוד הד היומי ,אשר כידוע ג ש הוא לא
נזקק לכישורי הללו של הכנת ד גמרא לבד שהרי ה 'מגיד שיעור' מלמד את הד .א ירצה
ללמוד בעצמו סביר להניח שהוא ישתמש בספרות עזר.
כדאי לדעת כי מתו מחזור של כ  7000 $בני המסיימי כיתה יב' במסגרות השונות של החמ"ד
]ישיבות  ,ישיבות עירוניות ,תיכוני דתיי[ כ  2000 $בלבד ממשיכי ללמוד בישיבות גבוהות,
הסדר ומכינות שונות.10
במהל השני ,התלמיד הממוצע אכ נחש לעושר העצו של תורתנו הקדושה .הוא הכיר ג
מושגי שוני .א הא יש מבנה והדרגתיות בלימוד? באופ חד משמעי נית לענות שלא! כי
בכיתה ט' הוא עסק במסכת הזו בכיתה י' באחרת .אולי היו ציפיות שונות בכל שנה א הר"מ,
אשר עשה עבודתו נאמנה ,לא הסתפק רק במינימו אלא 'הוסי לו מדיליה ס מסוי' ,אשר
העשיר את התלמיד ,א בשנה הבאה הר" הדגיש דברי אחרי לגמרי ,וכ הלאה.
לש חידוד הטענה נשווה זאת למקצוע אחר$המתמטיקה .במתמטיקה ,התלמיד לומד רק
מיומנות! מיומנות זו בהכרח יוצרת ידע בסיסי ,החל מפעולות חיבור פשוטות עבור לחיסור כפל
וחילוק ,שברי ,משוואות ע נעל אחד ,משוואות ע שני נעלמי ,פונקציות וכו' בכל שנה
מצפי ממנו ללמוד מיומנות נוספת ולייש אותה בתרגילי חדשי .למעשה המבחני בחשבו
עד אחד או ע"פ עצמו – משל תשלומי כפל ואינו משל תשלומי ד' וה' .גנב וטבח בשבת ,גנב
וטבח לעבודה זרה.משל תשלומי כפל ואינו משל תשלומי ד' וה' " .השאלה היתה  ,מדוע טבח
לעבודה זרה אינו חייב בתשלומי ד' וה' ? התשובה המצופה היא ,כיו שהוא מתחייב מיתה על
השחיטה לע"ז הוא פטור מתשלומי ממו מדי "קי ליה בדרבה מיניה" .רש"י במקו ג מסייע
ללומד ,וז"ל רש"י" :וגנב וטבח בשבת – פטור אטביחה דהוי מתחייב בנפשו" .מזה צרי הלומד
להסיק שג הטובח לע"ז שחייב מיתה פטור מתשלומי מפני שהוא מתחייב בנפשו .כאמור הלומד
צרי לקשור זאת ע המושג "קי ליה בדרבה מיניה" .לצערי היה מי שהעיר ,שהשאלה לא
לגיטימית ,כיו שאי לצפות ממורה המתכשר להוראה לדעת את המושג "קי ליה בדרבה
מיניה" .אנחנו כאמור חולקי מכל וכל על גישה זו .לדעתנו ,מורה המתכשר להוראה חייב להיות
לו מטע ידיעות ביניה מושג "קי ליה בדרבה מיניה" עליו אומרת הגמ' "זו אפילו תינוקות של
בית רב יודעי אותה" ,ובפרט מורה המתכשר להוראה ,תלמיד מכו להוראה שליד ישיבת
ההסדר החייב בבחינה בגמרא בהיק של  300דפי גמרא ,כתנאי לקבלת תעודת הוראה
לתושבע"פ .לענ"ד ,גישה זו הממעיטה בדרישות מתלמידי המכוני המתכשרי להוראה ה
ברמת הידיעות וה ביכולת של המורה המתכשר לנתח קטע גמרא בכוחות עצמו ולענות נכו על
שאלות מבח ה "אנסי" ,היא העומדת בבסיס הבעיה של הוראת הגמרא בישיבות התיכוניות
ובבתי הספר היסודיי .אי אפשר לבוא בטענות לתלמידי ,כאשר מוריה אינ בקיאי ואינ
שולטי בחומר הנלמד .וכדברי הגמ' במס' נדה ד ס"ב ע"ב "אמר ליה ,רבי לא שנה ,ר' חייא
מנא ליה" .ואכ ,מורי ורמי" בפועל שמטענ בתושבע"פ גדול וה תלמידי חכמי תלמידיה
יודעי ללמוד ואוהבי ללמוד".
 10את הנתוני שמעתי ג מהרב שמעו אדלר ראש מנהל החמ"ד בבכנס ראשי מוסדות וג ממר
שמואל בורק מפ"א על החינו התיכוני בחמ"ד
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החל מהכיתות הנמוכות עד למבח הבגרות במתמטיקה ,ה כול אנסי ,שהרי על התלמיד
להשלי ממה שלמד בכיתה למבח ,מהדוגמאות אות תרגל ,לתרגילי אשר לפניו .כמוב שהוא
צרי להשתמש בשכלו ובמיומנויות שרכש לפתרו התרגילי .אבל ברור לו החל מכיתה א' כי
החומר אותו ילמד בשנה הבאה מבוסס על מה שלמד והבי השנה ,נדב ועוד נדב ,קומה ועוד
קומה עד שכל הידע שלו עומד בסו למבחני הבגרות.
היסטוריה ,לעומת זאת ,היא מקצוע בו כמעט ולא נדרשת מיומנות ,מעבר ליכולת הבסיסית של
הבנת טקסט ,ש ,כמעט הכול מבוסס על ידע ולא על ידע מצטבר .למשל א למדת תע"י של העת
החדשה ונבחנת ,הידע שצברת לא יעלה ולא יוריד ל כאשר תלמד ותבח על תקופת בית שני .א
עסקת בשואה והצלחת בבגרות ,זה כלל לא יעזור ל כאשר תלמד ותבח על ימי הביניי .כאמור,
בלימוד היסטוריה כל נושא עומד בפני עצמו ,וכל יחידת ידע ניצבת לעצמה.
בלימוד הגמרא אנחנו מנסי לשלב בי הדברי ולעניות דעתי ,לא בהצלחה יתירה .מתקיי בנו
הפירוש העממי ]למרות שזו לא כוונת חז"ל[ לפתג "תפסת מרובה לא תפסת" א דומה בעיני
שגישה זו אשר מדגישה את המיומנות ,ומטילה את חובת הלימוד על התלמיד לאחר לימודיו
בישיבה ,בהמש דרכו בחיי ,מנוגדת להלכה ועל כ בפרק נפרד.
חסרו נוס ומרכזי בגישה זו הוא הגדרת החומר הנלמד .הא יש הספק אותו צרי לסיי?
כמוב! יענה העונה ,כל ראש ישיבה יגדיר לצוות שלו מה עליו להספיק .דא עקא ,שכאשר המיקוד
המרכזי אותו מקבל הר"מ עוסק במיומנות ולא בידע הרי שא יש למשל תוספות קשה ,לא רואה
הר"מ צור וטע להשקיע בלימודו בכיתות ט' וי' כי ה הרי לא נבחני על זה .מאיד גיסא הבה
נתאר לעצמנו איזה מסר מקבלי התלמידי .המסר הוא ברור  $תוספות קשה לא צרי ללמוד.
במילי אחרות ,החשש מהתמודדות ע קושי גבר על הצור להתמודד ,זה מסר נורא ואיו,
אמנ ברור לכל כי יש מדרג ,ולא נשלח תלמידי בכיתה ט' לנתח מערכות של ר"ע איגר או
החזו"א ואפי' לא להבי לבד את ר' חיי .מאיד גיסא ,הקלות הבלתי נסבלת של הדילוג כאשר
אינ מחויב לידע ,היא אכ בלתי נסבלת בעליל.
הבעייתיות מצד המלמד:
אחרי שסקרנו בהרחבה ,את המצוי מבחינת התלמיד ,הבא ונראה מה עובר על הרמי".
תכנית לימודי מניחה כהנחת יסוד בניית קומה על גבי קומה ,אריח על גבי לבנה .אמנ ,יש צור
ג בחזרות $בהקשר לזה ידועה ונפוצה היא שיטת הספיראלה ,א לכל הדעות והגישות הבסיס
לתכנית לימודי רב שנתית היא :החומר אשר למד התלמיד השנה ישמש בסיס לחומר אשר ילמד
בשנה הבאה ,ור"מ המלמד יכול ג הוא לצאת מנקודת הנחה שחברו מילא את תפקידו באמונה.
הנה כי כ ,כ ה פני הדברי ברוב מקצועות הלימוד אשר דורשי מיומנויות למידה מרובות
ומורכבות.
11
א בלימוד תושבע"פ ,הדבר קשה עד מאוד ואולי לפעמי בלתי אפשרי  .לא פע הייתי עד ,
לשיחה זועמת בי שני רמי" .כשההאחד ,ר"מ המלמד כיתות גבוהות $יא' ויב' פונה לחברו  $ר"מ
המלמד כיתות נמוכות ,בשאלה" :הוא לא יודע מה זה קמ"ל .הוא אינו מסוגל כלל לפתוח את
 11אמנ אני מכיר מסגרות אשר הציבו לעצמ מטרות של מיומנות וה דורשות מכל תלמיד הכרת
ס של מילי ארמיות ומונחי מסוימי בכיתה ט ועוד ס אחר בכיתה י' וכו' במסגרות שכאלו,
כאשר תלמיד שואל את הר"מ מה פירושה של מילה מסוימת א אותה מילה הייתה כלולה באוצר
המילי הנדרש בכיתה קודמת יענה לו הר"מ "סליחה? את זה היית צרי ללמוד בכיתה ט'".
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ראשי התיבות הללו .ומה ע 'אי בעית אימא'?! מה עשית אית שנה שלמה?! וחברו עונה לו:
"מה אתה חושב? שאני לא מלמד?! "
12

כיצד נית לצפות מרמי" לבנות רצ לימודי כאשר כל מסכת עוסקת בעול תוכ של אשר
הר"מ משתדל בכל מאודו להשרישו בלב התלמידי? ,א עסקו בשנה אחת במסכת סנהדרי ונניח
לש הדיו ,כי עסקו במינוי דייני ,הרי יש עול תוכ של שעל הר"מ להעביר לתלמיד ,מעבר
למילי בארמית .א בשנה השניה למדו מסכת שבת ,סביר להניח שהלימוד כולו היה מוכוו
הלכה למעשה במושגי שבת .כדי שהטענה תובהר אחדד אותה יותר .א א נניח שהר"מ רוצה
להעניק כלי לתלמיד ושהוא משקיע מחשבה בדר הנכונה לעשות זאת ,בסופו של דבר העיקר
מבחינתו שהתלמיד יבי את הסוגיה ,ולכ ,במודע או לא במודע ,הוא יעסוק יותר בתוכ ופחות
במיומנות.13
הבעיה מחמירה בכיתות גבוהות יותר .ש יש צור בהספק רב יותר ולכ הר"מ ,ג א הוא
מאוד רוצה בכ ,אינו יכול לעסוק במיומנות ,שהרי בפועל עליו להספיק יותר מאשר עמוד לשבוע,
גמרא רש"י ותוס' .לא פלא,לכ שכא מתחיל דיו בשאלה "מי אש בכישלו?" בסופו של דבר
האחריות ללימוד מוטלת במשות על הרמי" מכיתה ט' עד יב' .על מי א כ ,מוטל האש
במקרה של כישלו? בלשו חז"ל:14
"דאמרי אינשי קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא"
פ נוס ,עמוק יותר ומשמעותי לא פחות ,של בעיה זו ,הוא השאלה מה מלמדי מעבר לסוגיה
בגפ"ת? היטיב להגדיר זאת תלמיד שלי לשעבר ,אשר כתב לי מכתב עת הגיע לשיעור א' בישיבה
גבוהה .במכתבו ,הוא מלי על כ שברוב שנות לימודיו בישיבה התיכונית "הרמי" לא עברו
בשיעורי שה נתנו את 'גדר ההפרדה' של רש"י ותוספות" .אני בטוח! שהרמי" ה בעלי
יכולת ,אני משוכנע שה ייהנו יותר מלימוד מעמיק ,אני יודע! שהתלמידי יתלוננו ,ויציקו
בשאלות כדוגמת "הא הרשב"א למבח?" אול בסתר ליב )לפעמי ג בגלוי( ייהנו .א כ
מדוע המציאות המרה היא שהשיעור בישיבה התיכונית אינו מתנשא אל מעבר לרש"י ותוספות?

 12לא הרי המושגי בסדר מועד כהרי המושגי בסדר נשי וכו' .די לעיי בהקדמות של הרב
קהתי ,מהדורות שוטנשטיי ,לכל מסכת ומושגיה או של ספרות העזר המתרבה בדורנו כדי להבי
כמה שונה מסכת ממסכת.
 13נכו שג מציאות זו ניתנת לפתרו ע"י עריכת מבחני מחייבי בכל שנה על מושגי ומונחי
א שוב זהו תיקו קוסמטי  ,אשר בחלק גדול מהמקרי יעמיק את הנתק בי הלומד לנלמד.
 14תלמוד בבלי מסכת עירובי ד ג/א
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התשובה לטעמי ברורה .לר"מ הממוצע ,אי מוטיבציה להגיע לעומקי בלימוד .15מצוי הוא
במערכת של לחצי מבית ומחו ..מצד המערכת הוא נתו בלח .של דרישות לימודיות וההספק
הנדרש ע"י הנהלת הישיבה .ומצד הלומדי עליו לטפל בבעיות חינוכיות ובעיות משמעת .העיסוק
הכל כ חשוב בבעיות חינוכיות ,אשר לפעמי בולע לתוכו שיעורי שלמי .16אל מול מה שנראה
כחוסר רצו של התלמידי ללמוד עומד הרצו האמיתי שלו עצמו – להעמיק .ועוד לא הזכרנו את
טרדות היו יו .אני זוכר כיצד לפני מספר שני ארג מרכז יב"ע כנס רמי" ,והזמי את הרב
חיי סבתו שליט"א להרצות בפני הר"מי .עד היו אני זוכר כיצד פתח הרב סבתו במילי" ,דעו
לכ שא אני נמצא כא היו ולא ע תלמידי ,זה אומר שהשיעור אותו את מחר בישיבה יהיה
בהכרח פחות טוב ,כי אני לא עסוק אית עכשיו בלימוד"...
כ ,לאט לאט ,כמעט מבלי משי ,מסתפקי כול במכנה המשות הנמו ביותר של הלימוד,
בפשט גמרא רש"י וחלק מהתוספות .למה? כי זה חומר החובה למבח הבגרות .17כ אנו עדי
למציאות עגומה בה ר"מ אשר מתחיל שנת לימודי מלא מוטיבציה פנימית ,התלהבות אמת,
הרגשת שליחות ויראת שמי ,וע הזמ והעיסוקי החינוכיי הוא מתחיל להכי את השיעור
בצורה חפיפניקית ולעסוק בטפל ,במקו בלימוד עקרוני ומעמיק.
רעה חולה נוספת בצורת הלימוד הפשטנית היא פרדוקס פנימי ,אשר כדי להבהיר אותו היטב,
אשתמש במשל נפלא אותו שמעתי מר' דוד פוקס שליט"א .18א תרצה ללמד ילד כיצד לשחק
כדורגל ,תוכל להכביר מילי על חוקי המשחק ,גודל המגרש ,גודל השער ,הגבולות החיצוניי,
הגבולות הפנמיי יד ופנדל וכו' תוכל ג להסביר במש שעות על תפקידו של השופט והקוו,
להעמיק את המסר החינוכי בלימוד אודות הער החשוב של השיפוט האובייקטיבי .א שחקני
גדולי אתה לא תצמיח .יתרה מזאת ,א תיקח את הנער למגרש ותלמד אותו לחזור על דברי:

 15בהקשר לכ ראוי לצטט שוב מתו המאמר של המפמ"ר הרב ש .לוי הנ"ל:
לענ"ד ,בראש ובראשונה הר"מ חייב להיות תלמיד חכ ממש ,וא אינו כזה אסור לו להיות מורה
לגמרא .בודאי שאנו מחשיבי את היכולת המתודית  $דידקטית והשלטת סדר ומשמעת ויצירת
אוירה נעימה בכיתה ,שבלעדי זה השיעור לא יכול להתחיל ,אבל כאמור הר"מ בעל יכולות אלו
חייב להיות תלמיד חכ ממש .וא אינו תלמיד חכ ,כל היכולות הללו אי בה כדי להרי את
קרנה של הגמרא בעיני התלמידי ואי בה כדי לחבב ולאהב את לימוד התורה בעיני תלמידנו.
ק"ו ב בנו של ק"ו א המורה לגמרא הוא ההיפ מתלמיד חכ ,הרי זה מירש בטוח לתוצאות
ההפוכות מ המצופה.
דומני ,שהנחה זו היא כה פשוטה ומובנת ,א המציאות בשדה מראה שהמצב לא משתפר והול
מבחינה זו אלא ההיפ .העדות לכ ריבויי של ישיבות הנפתחות לאחרונה ע מגמות שונות
ומשונות ,כמו " ישיבת ל ל לרכיבה על ג'יפי" " ,ישיבה לרכיבה על סוסי"" ,ישיבה
לאומנויות" ועוד.
כאמור ,ההתמחות המקצועית בתושבע"פ הנדרשת מ הר"מ והמורה לגמרא היא היותו תלמיד
חכ .ע"פ חז"ל וכפי שנראה בהמש במקורות ,ת"ח זו אישיות מושלמת בתחומי רבי ולא רק
ידענות בגמרא .בראש ובראשונה בתחו המידות..... .תחו נוס בו צרי להצטיי הר"מ או
המורה לגמרא הוא " עמלה של תורה"...
אני לא בהכרח מסכי ע כל הביקורת של הרב לוי ,על המוסדות השוני ,אשר מצליחי לטפל
בחלק יקר ונפלא מהנוער שלנו ולחבר אותו לתורה ולומדיה ,א אל לנו לזלזל בהערה ובדרישה של
מהו ר"מ!
 16לשמחת ושביעות רצונ של התלמידי.
 17את הבעיה הזו מנסי לפתור בכל מיני אפני ,בי היתר הרב אדלר אמר לי שהוא מנחה את
הרמי" שיעברו על המסכת בקי .והסוגיא אשר הכי 'תדליק' אות ,היא הסוגיא בה ה יפתחו
ובה ה יעסקו .כ הלימוד נשמר אטרקטיבי מתו שהרב מתפעל ומתרגש ממנה והעניי שבה
מוש את הר"מ וממילא את התלמידי .זה אכ פתרו מצוי א נקודתי.
 18א פיחתתי מדבריו פחותו לי ,וא הוספתי הוסיפו לו.
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"ראה כיצד אני בועט ,עכשיו אתה תבעט בדיוק כמוני .ראה כיצד אני מניח את הרגל ובאיזה זווית
אני ר .אל הכדור – עשה כמוני ".הנער מ הסת יברח מהשיעור ה"מרתק"...
לעומת זאת ,א תבהיר לו את כללי המשחק בדר למגרש וש תית לו לשחק בעצמו ,אמנ
תצטר להעיר לו ולתק את טעויותיו א הוא ייהנה ,ירגיש פעיל וילמד את המשחק.
מהמשל לנמשל .שיטה זו אשר שמה את המיומנות בראש מעיינה ,היתה צריכה להוביל את
הלמידה והתלמידי למצב נפלא בו בית המדרש שוקק חיי והתלמידי רוכשי את כלי הלימוד
תו כדי לימוד עצמי .א ראו זה פלא ,בחלק גדול מהישיבות התיכוניות הסדר איננו קיי,
הלימוד העצמי! לב ליבה של הלמידה! אינו מצליח! למה? הרי אנו רוצי לתת לנער כלי! ואי
כמו שחייה עצמאית בי התלמוד ,כדי לאפשר לנער חוויה בלתי אמצעית של למידה תורנית.
במציאות ,הר" הוא שוב מקור הידע ,ובמקו להקנות מיומנות הוא כל הזמ מסביר
לתלמידי ,מנסה לדלות עבור סוגיות מעניינות ,א הוא מלמד!!! ומתי ה ילמדו? מתי ה
19
ישתמשו במיומנויות שאנו מעניקי לה? בהסדר? או בצבא?
בסיכו פרק זה ,רוצה אני להעיר על מציאות חינוכית עגומה ,לה הייתי עד בעצמי .ע סיו
לימודי בישיבה התיכונית הוזמנו ,התלמידי והוריה למסיבת הסיו .אחד מחברי הצוות
החינוכי בישיבה בה למדתי נעמד ואמר" .מטרתה של הישיבה התיכונית היא להעביר את התלמיד
לישיבה גבוהה! אי לנו ער עצמי כי א לדאוג שה יתבגרו ויגיעו למקו בו אכ יוכלו סו סו
ללמוד".
תפיסה מזעזעת זו ,הרואה בישיבה התיכונית לא יותר מאשר תחנת מעבר או סת תחנה מקרית
בה חונה התלמיד ברכבת הזמ של חייו ,מושרשת כנראה עמוק בחלק מהרמי" ,20והיא שעומדת
]באופ נסתר[ ברקע של חלק מהבעיות אשר תוארו בפולמוס הגדול אודות לימוד הגמרא בישיבה
התיכונית .לעניות דעתי שבבי דקי ,מגישה זו ,נמצאי בבסיס ההנחה שהמטרה המרכזית היא
להכי את התלמיד להמש ללימודיו התורניי אשר אות יממש בישיבה הגבוהה ,ש ירכוש ג
ידע .על גישה זו וגרורותיה $יש לקרוא תיגר!
הגישה ההלכתית
א על הנאמר עד כה ימצא מי שיתווכח ,דומני שהגישה ההלכתית ,אשר מחייבת את כולנו,
ברורה היא עד מאוד ,דומני שאי בית מחוש כלל בהבנת המטרה אותה מציבה ההלכה  .כדי
להבהיר את עמדת ההלכה בנושא זה נית כמוב לבררה החל מהתורה דר מדרשי התנאי
והגמרא עד לראשוני ולאחרוני.
א לעניות דעתי אי צור בזה ,הדברי ידועי לכל .ובכל זאת ,למרות שהדברי לכאורה כה
פשוטי ה אינ מתבצעי .וכבר הקדי רבה ואמר:
"אמר )רבה( ]רבא[ אמר רב סחורה אמר רב הונא מאי דכתיב הו מהבל ימעט
וקוב .על יד ירבה א עושה אד תורתו חבילות חבילות מתמעט וא לאו קוב.

 19כדי להבי עד כמה הבעייתיות רבה ,אני מפנה את הקוראי למאמריה המאלפי של הרב
אהרו ליכטנשטיי ראש ישיבת 'הגוש' והרב יהודה ברנדס אשר השיב$הגיב על דבריו .הדברי
פורסמו במסגרת הפולמוס על לימוד הגמרא בישיבות התיכונית מעל גבי גליונות הצפה ,ה
ניתני לקריאה באתר דעתhttp://www.daat.ac.il/daat/toshba/tochniut/mishna-4.htm :
 20ברמה כזו או אחרת ,ויש לנו המחנכי לבדוק את עצמנו בכל צעד שאנו לא רק תחנת רכבת או
תחנת מעבר !
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על יד ירבה אמר )רבה( ]רבא[ ידעי רבנ להא מלתא ועברי עלה אמר רב נחמ בר
יצחק אנא עבדתה ואיקיי"21
על כ נחדד מעט ,כמאמר החסיד בתחילת המסילה "לא חיברתיו ללמד מה שלא ידוע"
האי ואולי נשתכנע ואולי משהו ישתנה.

22

וכולי

על דברי התורה ושיננת ,דורשי חז"ל כ:
"ושננת לבני ,שיהו מחודדי בתו פי ,שכשאד שואל דבר לא תהא
מגמג בו אלא תהא אומרו לו מיד וכ הוא אומר ]משלי ז ד[ אמור לחכמה
אחותי את ומודע לבינה תקרא ,ואומר ] משלי ז[ קשר על אצבעותי כתב על
לוח לב"23
שאיפה זו ,הנלמדת מ הביטוי המיוחד ושיננת,מציבה ר גבוה מאוד של שליטה וידיעה בתורה,
שליטה כזו אשר נקנית בעמל רב ,וכולי האי ואולי שהרי לא כל אחד זוכה ,להגיע למדרגות גבוהות
למרות המאמצי שהוא משקיע .א א נמצה את הדרישה המופיעה בציווי התורה הרי שהיא
אינה מכוונת אותנו מה ללמוד ,אלא כאשר אתה לומד ,מדריכה התורה אות ,למד על מנת לדעת.
נית כמוב לטעו שעלינו ללמוד את כל התורה כולה ,דבר אשר הוא בודאי נכו ע כל הקושי
האמיתי הכרו בכ .א סביר יותר לטעו שכוונת חז"ל בדרשה זו היא שעל הלומד מוטלת חובה
לרכוש ידע ובקיאות במה שהוא לומד ,ובכל לימודו הוא צרי לשלוט ולא לגמג .כ ג מוצאי
אנו כי ת"ח הוא זה ששואלי אותו דבר הלכה בכל מקו ויודע ואפילו במסכת כלה ,24מאיד
גיסא מצאנו ג גישה שונה :
"אמר ליה רבי חייא לרב בר פחתי לא אמינא ל כי קאי רבי בהא מסכתא לא
תשייליה במסכתא אחריתי דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי גברא רבה הוא
כספתיה דמשני ל שינויא דלאו שינויא הוא"25
התשובה לסתירה נמצאת כנראה ברעיו כי יש לחלק בי עיו ,תלמוד וסתירות ,לידיעת הלכה ,על
ת"ח להיות בקי בהלכה ואפ' במסכת כלה מאיד במסכת בה הוא לומד נדרשת ממנו בקיאות
מקסימאלית ,ג כזו של משא ומת עיוני המבוסס על קושיות ותירוצי.
ועדיי מונחת בפנינו שאלת תוכ החומר הנלמד דברי מפורשי יותר בשאלה זו מבוארי בגמרא
הבאה:
אמר רב ספרא משו ר' יהושע ב חנניא ,מאי דכתיב] :דברי ו[ ושננת לבני?
אל תקרי ושננת אלא ושלשת ,לעול ישלש אד שנותיו ,שליש במקרא ,שליש
במשנה ,26שליש בתלמוד .מי יודע כמה חיי? לא צריכא  $ליומי.27
וכ פסק הרמב":
 21תלמוד בבלי מסכת עירובי ד נד/ב
22הקדמה למסילת ישרי.
 23ספרי דברי פיסקא לד ד"ה )ז( ושננת
 24תלמוד בבלי מסכת שבת קיד/א
 25תלמוד בבלי מסכת שבת ד ג/ב
 26הביטוי משנה אי כוונתו למה שאנו קוראי היו משניות ]כ מדויק ברמב" ושו"ע הרב וכ
שמעתי מפורש ממורי ורבי הגר"א נבנצל[ אלא כל מה שנלמד כאמירה קבועה ולא כדיו נקרא
משנה ,לאור זה ברוב הישיבות התיכוניות היו שיעורי הגמרא אינ בעצ גמרא ,אלא חזרה על
דברי הרב כ שה בעצ משנה ,ג לימוד השו"ע באופ כזה למשנה יחשב .גמרא פירושה לימוד
בדר מו"מ וחתירה להבנת הסברות ,הסקת דבר מתו דבר וכו' כפי שמבאר הרמב".
 27תלמוד בבלי מסכת קידושי ד ל עמוד א ועיי"ש בראשוני על אתר מה ה ביארו בגמרא.
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וחייב לשלש את זמ למידתו ,שליש בתורה שבכתב ,ושליש בתורה שבעל פה,
ושליש יבי וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר
ויבי במדות שהתורה נדרשת בה עד שידע היא הוא עיקר המדות והיא יוציא
האסור והמותר וכיוצא בה מדברי שלמד מפי השמועה ,ועני זה הוא הנקרא
גמרא.
כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביו ובתורה תשע ,אות
התשע קורא בשלש מה בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ח ובשלש אחרות
מתבונ בדעתו להבי דבר מדבר ,ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב ה ופירוש
בכלל תורה שבעל פה ,והעניני הנקראי פרדס בכלל הגמרא ה ,במה דברי
אמורי בתחלת תלמודו של אד אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צרי לא ללמוד
תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתי מזומני תורה
שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו
לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו.28
ההדרגה המופיעה ברמב" ברורה לכל ,תחילת לימודו של אד ,איננה קשורה דווקא לגיל אלא
לצעדיו הראשוני בלימוד ,צעדי בה עליו לרכוש בקיאות ,ידיעה ,רוחב לב ודעת ,כדי שיוכל
להגות בגמרא .שוב בולט הדבר שהמטרה הראשונה היא הידע $או אז יפנה האד לעסוק בתלמוד
ובמיומנות של לימוד הגמרא.
את המשנה באבות ,אשר מציבה ר ברור ,לפיו ב חמש למקרא וכו' לא הבאתי בשלמותה כיוו
שהיא ידועה לכל ,א בי השורות מבצבצת אמירה ,כי יש סדר ללימוד התורה ,אריח על גבי לבנה,
כי יש דברי אות עלינו לדעת! ולא רק ,כפי שיש הרוצי לטעו ,כי זו המיומנות המתאימה לגיל
זה ותו לא.
בעל התניא בשו"ע הרב בהלכות ת"ת ,מחדד את החלוקה הזו כ :ישנה מצוות לימוד תורה וישנה
מצוות ידיעת תורה ,אלו ה שתי מצוות שונות ומחייבות.
וכ ה דבריו בדברו אודות אלו אשר כח זיכרונ חלש:
"ח $וג מי שיודע בעצמו שהוא שכח גדול בטבעו ותולדתו שא א יחזור על
לימודו פעמי אי מספר לא יזכור כי א זמ מה ואח"כ ישכח מעט מעט לא
יוכל לפטור נפשו מלאו זה דפ תשכח ומצות ושננת שנתבאר למעלה כי מצות
התורה שוות לכל נפש מישראל ולא ניתנה תורת כל אחד ואחד בידו שיהיה זה
חייב במצוה זו וזה פטור ממנה לגמרי מחמת טבעו ותולדתו אלא כל אחד חייב
לזכור דברי תורה בלבו כפי יכולתו והשגת כח זכרונו א מעט וא הרבה דברי
תורה וע"ז אמרו לא עלי המלאכה לגמור כגו מי שהוא שכח גדול וא יהיה
שונה הלכות רק פרק אחד ביו ויחזור עליו מאה פעמי ויותר ואפילו כל היו
כולו לא יוכל לזכרו היטב כי א חודש אחד על דר משל ואח"כ א לא יחזור
עליו יתחיל לשכוח מעט מעט הרי זה חייב לעשות כ ללמוד בכל יו רק פרק
אחד ולחזור עליו כל היו כולו וכ יעשה שלשי יו ואח"כ בסו החדש יחזור
 28רמב" הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יא ,יב.
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על השלשי פרקי אלו כמה פעמי עד שיוכל לזכר היטב עוד ג' או ד' שבועות
על דר משל.
ואח"כ ילמוד בתו כ עוד פרק אחד בכל יו ויחזור עליו כל היו כולו ויעשה כ
עד כלות הג' או ד' שבועות אלו ואזי יחזור עוד פע או שתי על שלשי פרקי
הראשוני.
וג על פרקי האחרוני שלמד בג' או ד 'שבועות אלו עד שיוכל לזכור הכל עוד
כמה שבועות ובתו כ ילמוד עוד פרק אחד בכל יו.
וכ יעשה להיות מוסי והול פרק אחד בכל יו בכל ימי שבינתיי בי חזרה
לחזרה עד שילמוד כל כ הרבה משנה ותלמוד בעני כשיצטר לחזור על
הראשונות בסו כל חדש כפי טבעו שאינו יכול לזכור היטב יותר מחדש אחד על
דר משל אזי ישהה בחזרה זו כל החדש כולו עד שיחזור על כל לימוד שלמד עד
עתה וכ יעשה לעול מידי חדש בחדשו לחזור תמיד על הראשונות.
וא שנמצא שלא יוכל ללמוד ולידע כל ימיו רק כדי מה שיוכל לחזור בחדש אחד
לא יחוש כי לא עלי המלאכה לגמור וכ היו מצויי בימיה תלמידי שלא היו
בקיאי ויודעי בעל פה רק מסכת אחת ויש מה שתי מסכתות:
ט $א אד כזה מאחר שאינו יכול ללמוד דברי תורה הרבה מאד צרי שיהיה
כל לימודו בלימוד המביא לידי מעשה שה הלכות הצריכות לכל אד לידע אות
לקיי המצות כהלכת וליזהר מליכשל באיסורי חס ושלו וה דברי שאי
אפשר לישאל תמיד לחכ המורה שבעיר או שלא יהיה יודע לישאל ולהסתפק
כלל א לא ילמד תחלה דהיינו רוב אורח חיי כמעט כולו ומיעוט יורה דעה
ומעט באב העזר וחוש משפט כל הלכה ברורה בטעמה מהתלמוד ומפרשיו כמו
הרא"ש או הב"י לפחות ולחזור עליה לעול.
וג מי שדעתו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבע"פ יש לו ללמוד ולחזור
תחלה הלכות הללו הצריכות למעשה כי יש לה די קדימה על שאר כל ההלכות
שאי צרי למעשה כל כ.
ולימוד האגדות מביא ג כ לידי מעשה להתבונ מתוכ מוסר השכל כמו
שנתבאר למעלה.
ומי שלא הגיע למדה זו ילמוד בספרי מוסר שנבנו דבריה על המדרשי וההגדות
ומאמרי הזוהר.
וכל זה מלבד הקריאה בתנ" לעתי מזומני כמו שנתבאר למעלה שיש לה די
קדימה על הכל":

29

הנה כי כ דבריו של בעל התניא ברורי לכל! ללמוד ,לחזור ,ולעסוק בהלכות למעשה!
ג ר' אלימל מליז'ענסק בסדר היו שלו מדגיש את הדברי הבאי:
"אלה הדברי אשר יעשה האד וחי בה:
א .הראשו צרי האד ללמוד גמרא ופירש"י ותוס' ומפרשי כל אחד לפי
השגתו והפוסקי אחריה ומתחלה ילמוד ש"ע או"ח וצרי להתפלל להשי"ת
 29הלכות ת"ת פרק שני הלכות ח' ט'

14

שיבא על האמת כי חטאת נעורי של האד הראשו מסמי עיניו שלא יראה א
שיכול לפלפל ולהגיד לאחרי דינו אבל הוא בעצמו שוכח ולא מקיימ באמת"
הדברי הבאי ה ציטוט מתו הגמרא והינ חריפי ביותר כאשר אנחנו מעמיקי בה:
"]תהלי א[ אשר פריו ית בעתו  $אמר רבא :א פריו ית בעתו ועלהו לא יבול,
וא לאו  $על הלומד ועל המלמד עליה הכתוב אומר :לא כ הרשעי כי א
וגו'" .
מבאר ש המהרש"א כ" :ועוד יש לומר על פי אותה ששנינו ב חמש למקרא וכו' שילמוד הרב
ע התלמיד לפי זמ שנותיו ואז ועלהו לא יבול וא לאו על הלומד וכו' 30לפי שלא הגיע התלמיד
עדיי למעלה זו וכו' " –שוב לדעתי ,אי לייחס זאת למיומנות אשר איננה אפשרית בגיל מסוי,
אלא לכ שא לא יהיה לבני לימוד התורה של המתלמד בסיס אית עליו הוא ניצב ,כל הלימוד
שלו נמצא בסכנת קריסה.
נראה ברור כי הדרישה הלימודית הבסיסית מכל לומד ,היא להתייחס לתורה כאל תורת ה' .יחס
זה מחייב גישה שונה לנלמד מאשר למקצועות אחרי .למשל:
•

ידיעה של הנלמד $הבאה לידי ביטוי בהבנתו לעומק.

•

זכירה של הנלמד $לא ח"ו ללמוד על מנת לשכוח.

•

הדרגה בלימוד – כל אחד לפו דרגה דיליה.

•

מחויבות ללימוד תורה.

דומני שע חתימת הפרק הזה ראוי לצטט את דברי הגמרא:
"ושמעתי שהיו אומרי אשרי מי שבא לכא ותלמודו בידו" 31
ההצעה למעשה
בהצעה זו אנסה לענות על הקשיי אות העליתי .לדעתי ,יש בהצעה זו ג תשובה
לפרובלמאטיקה הקיימת בלימוד הגמרא בגילאי התיכו כפי שתוארה בהרחבה במאמר זה
ובהפניות שהובאו בהערות השוליי.
הנחות היסוד של הצעתי ה פשוטות:
 .1ידע  $כפי שהדגשתי מספר פעמי במאמר זה ,יסוד היסודות הוא העברת המוקד
והמטרה מתחו המיומנות ,לתחו הידע .הישיבה איננה רק תחנת רכבת בדר אל...
ואיננה גשר בי איי ,יש לה מטרות לימודיות משל עצמה ,על הרמי" וראש הישיבה
מוטלת חובה קדושה לחתור למיטביות ומיצוי המטרות הללו.
 .2אני נאמ לגישה ההלכתית אותה פרשתי לעיל ,עליה ,עד כמה שאני יודע ,אי חולקי.
מאיד גיסא אני מביט בעי פקוחה על המציאות ,שבה רבי מבני הנוער חסרי ידע תורני
מוקד ,חסרי בסיס תורני אית ,ולצערנו הרב חלק נעדרי מוטיבציה לדעת את כל
 30המהרש"א נזהר מאוד שלא לומר את המש הפסוק על י שאינו הול במסילה הישרה "לא כ
הרשעי"..
 31תלמוד בבלי מסכת פסחי ד נ/א ועוד מקומות בש"ס
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התורה כולה .באחת הפעמי הערתי לבחור שבזבז את זמנו בסדר ערב לריק ,וגערתי בו
באמירה 'למה אתה לא פותח ספר?' תשובתו היתה 'כי אי לי מה ללמוד ,למדתי מה
שהייתי צרי ואי לי מבח' אמרתי לו 'אתה רוצה להגיד לי שסיימת את הש"ס?' מבטו
הנדה הבהיר לי את אשר ידעתי ,הוא אפילו לא מתחיל להבי על מה אני מדבר.32
 .3מחויבות לחומר הנלמד $למרות המציאות המרה ,מה שאנו מלמדי אינו עוד מקצוע,
אלא תורת ה' היא! וממילא אנו מחויבי להתייחס אליה ביראת כבוד עמוקה וכנה.
התוצאה של גישת הלימוד המצויה כיו היא חוסר מחויבות לחומר הנלמד ,וההבדל בי
תלמיד טוב לתלמיד גרוע ,הוא שהגרוע שוכח את מה שלימדו אותו לפני המבח ,בעוד
התלמיד הטוב שוכח הכל לאחר המבח .אנחנו חוטאי באי הדגשתה והחדרתה של
הקדושה המיוחדת של לימוד תורה.
על בסיס הנחות יסוד אלו  ,יש ,לדעתי ,לתת לכל ישיבה רשות להגדיר את מטרותיה בתחו הידע
של הגמרא ותושב"ע .כמוב שידע זה צרי לעמוד בפיקוח של המפמ"ר ואישורו לתכנית
הלימודי .אחרי האישור העקרוני ישב צוות הרמי" ויגדיר מראש את המסכתות אשר תילמדנה.
לדעתי כדאי שה תהיינה מסכתות קבועות .אמנ ,זה מקשה קצת על הצוות בכ שאי גיוו
לרמי" ,א מצד שני ,הופ אות למומחי במסכת ,והרי מקובלנו ויודעי אנו כי אי בית
מדרש בלא חידוש .כ ,יכינו צוות הרמי" וראש הישיבה דפי עיו והעמקה במסכתות בהתא
למה שליב חפ .ובהתא לסוג התלמידי הבאי בשעריה .המטרות תהיינה מדידות וברורות
בתחו הידע ,המבחני יהיו על כל מה שנלמד בישיבה החל מכיתה ט' .אל לנו להסתפק במעי
משובי או בשאלוני על הרגשת התלמיד ויחסו לר"מ וכו' אלא במבחני ידע! על הנלמד.
טווח הגדרת המטרות יכול להיות נרחב ביותר :
 .1ישיבה שתרצה להגדיר את מטרותיה הלימודיות 'אליבא דהילכתא' .מתו הכרה שכ הרמי"
מרגישי טוב יותר ,התלמידי רוכשי מושגי וידיעות לחיי ,או מפני שכ ממליצי גדולי
ישראל המובאי לעיל .תלמד מסכתות מסדר מועד להלכה ולמעשה .למשל מסכתות ברכות,
שבת ,סוכה ,פסחי וכדומה .הסוגיות יבחרו ברצינות והלימוד בה יתחיל בגמרא ע הראשוני
ויגיע עד להלכה למעשה לפי העדות השונות .בדר זו ילמדו בישיבה זו החל מכיתה ט',
והתלמידי יבחנו במבחני הבגרות על כל החומר הנילמד החל מכתה ט' ..אולי כדאי א"
להתחיל במבחני אלו כבר בכיתה ט' ,כי אי לימוד זה על מנת לשכוח ח"ו אלא ידע זה אמור
אי"ה ללוות את התלמיד כל חייו.
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 .2בישיבה אשר מטרתה המרכזית תהיה עיו ולומדע'ס ,33יבחרו הרמי" וראש הישיבה את
הסוגיות בה ה חפצי לעסוק .יעבירו את התכנית הכוללת לאישור המפמ"ר .מומל .לבחור
מסכתות וסוגיות אשר יקנו לתלמידי ידע ממשי של לומדע'ס 34ע הראשוני והאחרוני .ע
דפי מקורות בה יופיעו דבריה ,שמות וג קיצור תולדות חייה של הגדולי בה יעסקו,
סוגי החילוקי ,והסברות .ישיבה אשר זו דרכה ,תשתדל ללמד את התלמידי יסודות למדניי,
אבל לא רק כאלה אשר יוכלו ללוות בהמש דרכ ,אלא כאלו אשר יחייבו אות כבר כעת לדעת
ולהבי .בישיבה שכזו מבח הבגרות אמור לשק את המטרה שלעיל .לכ המבח יכלול את
הסוגיות שנלמדו החל מכיתה ט' ועד ליב' .המבח יבדוק הבנה נאותה ,הגדרה נכונה ,סברות
מרכזיות ,אולי תכלל בו א הגדת חבורה אשר תראה לבוח ,את הידע של התלמיד.
.3ישיבה אשר תבחר להתמקד בידע ובקיאות ,תוכל להציב לעצמה כמטרה ,לדוגמא ,להספיק
בבקיאות את סדר מועד ,זה אמנ הרבה מאוד א אפשרי .במקרה כזה יש להתאי את בחינת
הבגרות לבדיקת הידע הנצבר ,כאמור לעיל ,מכיתה ט' עד יב' .על המבח לשק את תחו
ההתמחות הספציפי של התלמידי בישיבה זו .א יבחנו אות ,לדוגמא,על שיטות הראשוני
הרי שה יכשלו ,בעוד שא ישאלו אות על מושגי ,מהש"ס ה ודאי יצליחו.
הרווחי המרכזיי העולי מדר זו ה ברורי .א בסיו המאמר רוצה אני להדגיש רווח נוס
ועצו לעניות דעתי .בחור העומד בשלב של בחירת הישיבה התיכונית ,בה ילמד ,מבקש למצוא
בישיבה כל מיני דברי אשר אינ בהכרח קשורי ללימוד בישיבה התיכונית ,35א כבר בכיתה
ח' ,כאשר הוא מחפש ישיבה ,יידע הנער שלא רק שהוא בוחר מקו לימוד לקראת בגרות ,או
מקו שיביא לידי מיצוי את כישרונותיו ,במוזיקה או ציור ,טיול או שטח  $אלא מקו אשר יש
לו דר לימוד מסוימת ,ועל בסיסה הוא משתית את העשייה החינוכית  $כל הגישה של התלמיד
תשתנה .עצ בואו לישיבה יהווה אמירה והיחס שלו למושג "ישיבה" חייב יהיה להשתנות .דומני
כי א בדר זו נל כל הלימוד בגילאי התיכו יתרומ לגבהי עליה אנו חולמי .במקרה כזה
אכ הישיבה לא תהיה עוד תחנת מעבר ,אלא ציו דר בעיצוב האד.
להלן דוגמא ללימוד בשיטה שהוצגה.

 33בהקשר ע גישה כזו ראו מאמרו המאל של הרב יוס אדלר אשר פורס בקוב.
'לומדות' THE CONCEPTUAL APPROACH TO JEWISH LEARNINGבעמודי 131$
 144תוכ המאמר הוא האדרה של הלומדע'ס ומידת ההתאמה שלה לצעירי בארה"ב כיו כדר
אשר תוביל אות להמש עיסוק ולימוד תורה .כמה הערות יש לי להעיר א יבואו מא דהו
להשוות בי הגישות המובאות במאמרי לדבריו החשובי של הרב אדלר:
 .1מערכת השעות המתוארת במאמר כמערכת החרדית בה למד המחבר דומה יותר במבנה
שלה לישיבה התיכונית הרגילה מאשר המערכת של תיכו דתי בחו"ל ] ש עמ' [138$139
 .2הנחת היסוד של המחבר היא שעליו לתת לתלמידי טע מהנה בלימוד ואת העמל ה
יקנו עת ישהו בשנת ישיבה באר .אחרי שיסיימו את לימודי התיכו ,אמת נכו הדבר לבני
חו"ל אשר באי ארצה ושוהי שנה או יותר ומתעלי בלימוד תורה ישיבתי בישיבות
השונות ,א אי אלו פני הדברי בישיבות התיכוניות באר..
 34כמה ספרי חוברו בנידו למשל 'דרכי לימוד' של הרב פרומר .א יותר יסודי לעניות דעתי הוא
ספרו של הרב יצחק אדלר 'עיו בלומדות' ועוד כהנה וכהנה
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מע
את ש
מצ ו ות ק רי
שמע
ריאת
הנחיות למעיי:
 .1עיי במקור מספר  ,1אילו מצוות עשה רמוזות בפרשה ראשונה של שמע ואילו בשנייה?
 .2הא ,והיכ ,רמוזה מצוות קריאת שמע?
 .3הא ישנו קושי אשר התעורר ל במסגרת לימוד דברי התורה במקור מספר ?1
 .4לאחר הלימוד של הסוגיא במסכת ברכות ]גמרא,רש"י[ מתחילת המסכת עד למילי 'והדר
פריש מילי דערבית' ,נסה לדלות מהסוגיא מהי הנחת היסוד ביחס למצוות קריאת
שמע?הוכח דברי!
 .5עיי במקור מספר  .2מהי המחלוקת בי רבי יהודה לרבי אליעזר ,וממה היא נובעת
לדעת?
 .6עיי ברמב"  $מקור מס'  .3מהי הכרעת הרמב"? ומה תהיה הנפק"מ ההלכתית
מהכרעה זו ביחס לאד המסופק א קרא ק"ש?
 .7עיי במקור מספר  4אלו דברי התוס' בשני מקומות ,מה הכרעת ביחס למצוות ק"ש?
ומה יעשה האד במקרה של ספק?
 .8עיי ברבנו יונה  $מקור מס'  .5איזו קושיא הוא מתר ?.וכיצד נית להכניס את דבריו
בתשובת אביי במקור מס' ?2
 .9עיי במקור מס' " – 6שאגת אריה" .מה הוא מחדד בדעת רב יהודה?
 .10עיי שנית בגמרא אותה למדת ,כיצד תתבאר הגמרא לפי דברי רב יהודה?
 .11עיי בשו"ע ובמשנ"ב  $מקור מס'  ,7מהי ההכרעה ההלכתית ולמה?

שאגת אריה

]אחרוני [

ר' אריה ליב ב"ר אשר גינצבורג נולד בערך בשנת תנ"ה ) (1695בליטא .נחשב לאחד מגדולי
הדורות האחרונים .שימש כרב וראש ישיבה במקומות שונים בליטא ,והיה ידוע בחריפותו ובפילפולו.
בשנת תק"י ) (1750נבחר לרבה של וולוז'ין ,ובה חיבר את ספרו המפורסם 'שאגת אריה' ,שע"פ
דבריו לא כלל בו את דברי הפילפול שבהם נהג לחדד את תלמידיו 'כי את הכל ישא הרוח' .הספר
כולל שו"ת ובירורי הלכה עמוקים בענייני שו"ע או"ח ,והוא נדפס לראשונה בפרנקפורט דאודר
תקט"ז ) .(1756היה רבם של ר' חיים מוולוז'ין ואחיו .בשנת תקכ"ד עזב את וולוז'ין ונדד בערי ליטא
וגרמניה ,ובשנת תקכ"ו מונה ,למרות זקנותו ,לרבה של העיר מיץ שבצרפת ,ובה כיהן כרב וכראש
ישיבה גדולה עוד כעשרים שנה ,עד פטירתו בשנת תקמ"ה ) .(1785כתב גם את הספרים טורי אבן
וגבורת ארי ,חידושים על כמה מסכתות בתלמוד ,שנדפסו פעמים רבות.
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.1דברים פרק ו
לֹהינּו יְקֹוָק ֶא ָחד:
ָאל יְקֹוָק ֱא ֵ
ִׂשר ֵ
מע י ְ
ׁש ַ
) ד( ְ
ּובכָל ְמאֹ ֶד ָך:
ׁש ָך ְ
ּובכָל ַנ ְפ ְ
לֹהי ָך ְּבכָל ְל ָב ְב ָך ְ
ּת ֵאת יְקֹוָק ֱא ֶ
ְ<ה ְב ָ
) ה( ו ַ
ְך ַהּיֹום עַל ְל ָב ֶב ָך:
ׁשר <נֹכִי ְמ ַצּו ָ
ְב ִרים ָה ֵאּלֶה ֲא ֶ
ְהיּו ַהּד ָ
)ו( ו ָ
קּומ ָך:
ּוב ֶ
ְׁש ְכ ְּב ָך ְ
ֶך ּוב ָ
ְּת ָך ַב ֶּדר ְ
ית ָך ּו ְב ֶלכ ְ
ּת ָך ְּב ֵב ֶ
ׁש ְב ְ
ְּת ּבָם ְּב ִ
ִּבר ָ
ְבנֶי ָך וְד ַ
ּתם ל ָ
ְׁשַּנְנ ָ
) ז( ו ִ
ֶיך:
ְטֹטפֹת ֵּבין עֵינ ָ
ְהיּו ל ָ
ְּתם לְאֹות עַל ָי ֶד ָך ו ָ
ְׁשר ָ
)ח( ּוק ַ
ׁש ָע ֶרי ָך :ס
ּוב ְ
ית ָך ִ
ּתם עַל ְמזּוזֹת ֵּב ֶ
ְת ְב ָ
)ט( ּוכ ַ
דברים פרק יא
ּובכָל
ְב ְבכֶם ְ
ָבדֹו ְּבכָל ל ַ
לֹהיכֶם ּו ְלע ְ
ְDהבָה ֶאת יְקֹוָק ֱא ֵ
ׁשר <נֹכִי ְמ ַצּוֶה ֶא ְתכֶם ַהּיֹום ל ֲ
ְֹותי ֲא ֶ
ׁש ְמעּו אֶל ִמצ ַ
ׁשמֹ ַע ִּת ְ
ְהיָה ִאם ָ
יג( ו ָ
ְׁשכֶם:
ַנפ ְ
ֶך:
ְהר ָ
ְתירֹ ְׁש ָך וְיִצ ָ
ְ<ס ְפ ָּת ְד ָגֶנ ָך ו ִ
ּומלְקֹוׁש ו ַ
ָת ִּתי ְמ ַטר ְ Dר ְצכֶם ְּבעִּתֹו יֹורֶה ַ
)יד( וְנ ַ
ְּת:
ְׂש ָבע ָ
ְּת ו ָ
ּת ָך וְ< ַכל ָ
ְה ְמ ֶ
ְך לִב ֶ
ׂשד ָ
ֵׂשב ְּב ָ
ּתי ע ֶ
ָת ִ
)טו( וְנ ַ
ָהם:
ִיתם ל ֶ
ׁש ַּת ֲחו ֶ
ְה ְ
לֹהים ֲא ֵח ִרים ו ִ
ְּתם ֱא ִ
ְּתם וַ ֲע ַבד ֶ
ְסר ֶ
ּתה ְל ַב ְבכֶם ו ַ
ִפ ֶ
ּׁש ְמרּו ָלכֶם ֶּפן י ְ
)טז( ִה ָ
ֲׁשר
ּטֹבה א ֶ
ְּתם ְמ ֵהרָה ֵמעַל ָה<רֶץ ַה ָ
ֲבד ֶ
ָמה לֹא ִת ֵּתן אֶת יְבּולָּה וַא ַ
ְה ֲאד ָ
ִהיֶה ָמ ָטר ו ָ
ּׁש ַמיִם וְלֹא י ְ
ְחרָה Dף יְקֹוָק ָּבכֶם וְ ָעצַר אֶת ַה ָ
)יז( ו ָ
נֹתן ָלכֶם:
יְקֹוָק ֵ
טֹוטפֹת ֵּבין עֵינֵיכֶם:
ְהיּו ְל ָ
אֹתם לְאֹות עַל יֶ ְדכֶם ו ָ
ְּתם ָ
ׁשר ֶ
ּוק ַ
ְׁשכֶם ְ
ְעל ַנפ ְ
ְׂש ְמ ֶּתם ֶאת ְּד ָברַי ֵאּלֶה עַל ְל ַב ְבכֶם ו ַ
)יח( ו ַ
קּומ ָך:
ְך ּו ְב ֶ
ׁשכְּב ָ
ּוב ָ
ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ְ
ּוב ֶלכ ְ
ית ָך ְ
ּת ָך ְּב ֵב ֶ
ׁש ְב ְ
ַּבר ָּבם ְּב ִ
אֹתם ֶאת ְּבנֵיכֶם ְלד ֵ
ְּתם ָ
ִּמד ֶ
)יט( וְל ַ
יך:
ׁש ָע ֶר ָ
ּוב ְ
ית ָך ִ
ְת ְב ָּתם עַל ְמזּוזֹות ֵּב ֶ
)כ( ּוכ ַ
ּׁש ַמיִם עַל ָה<רֶץ :ס
ִימי ַה ָ
ָהם ּכ ֵ
ָתת ל ֶ
ֲבֹתיכֶם ל ֵ
ִׁשּבַע יְקֹוָק ַלא ֵ
ׁשר נ ְ
ָמה ֲא ֶ
ִימי ְבנֵי ֶכם עַל ָה ֲאד ָ
ְמיכֶם ו ֵ
ְמ ַען יִרְּבּו י ֵ
)כא( ל ַ

.4תוספות סוטה ד #לב/א
קרית שמע ותפלה ... %
דהא בפרק מי שמתו
)ברכות ד #כא (.משמע
דתפלה וקרית שמע
דרבנ ...
תוספות מנחות ד #מג/ב
ואיזו זו קרית שמע %
אסמכתא בעלמא דקרית
שמע דרבנ

.5רבנו יונה ד #יב/ב בדפי
הרי" #ד"ה גמ'
"אמר רב יהודה אמר
שמואל :ספק קרא ק"ש
ספק לא קרא אינו חוזר
וקורא" דס"ל לשמואל
דק"ש דרבנ  ,ואע"פ
שכתוב בתורה בשכב
ובקומ? ס"ל לשמואל
שלא אמרה תורה דוקא
ק"ש ,אלא שיקרא בתורה
בכל מקו שירצה ,ומה
שאנו קוראי זאת הפרשה
דוקא אינו אלא מדרבנ
ולפיכ ס"ל אינו חוזר
וקורא.

.2תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כא /א
אמר רב יהודה ] אמר שמואל -כך גורס
הרי"ף והרא"ש[ספק קרא קריאת שמע
ספק לא קרא  -אינו חוזר וקורא,
ספק אמר אמת ויציב ,ספק לא אמר
 חוזר ואומר אמת ויציב .מאי טעמא קריאת שמע דרבנן ,אמת ויציבדאורייתא - .מתיב רב יוסף] :דברים
ו'[ ובשכבך ובקומך!  -אמר ליה
אביי :ההוא בדברי תורה כתיב....
ורבי אלעזר אמר :ספק קרא קריאת
שמע ספק לא קרא  -חוזר וקורא
קריאת שמע...

 .6שו"ת שאגת אריה סימן א
נמצא דלשמואל נמי בקריאת פרשת ק"ש,
מקיים מצות עשה של תורה כמו לרבי
אלעזר ,אלא דלדידיה בשאר פרשיות של
תורה נמי מקיים מצות עשה זו מה"ת,
וחייב לקרותה בזמן שכיבה וקימה דווקא
בזמנים שקבעה תורה...
והא דאמר רב יהודא אמר שמואל ספק
קרא קריאת שמע ספק לא קרא אינו חוזר
וקורא מאי טעמא קריאת שמע דרבנן,
היינו דוקא היכא דקרא כבר איזה דבר
מד"ת דיוצא ידי חובתו בזה מדאורייתא,
אבל לא קרא עדיין איזה דבר מד"ת ,חייב
לקרות קריאת שמע דוקא ואין לסמוך על
שיקרא איזה דבר מד"ת ,דקריאת שמע
עדיף דאית בה תרתי...

.3ספר המצוות לרמב" מצות עשה י
והמצוה העשירית היא שצונו לקרוא
קריאת שמע בכל יו ערבית ושחרית
והוא אמרו יתעלה )פ' שמע( ודברת ב
בשבת בבית וגו' ובשכב ובקומ.
וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת
ברכות וש )כא א( התבאר שקריאת שמע
דאורייתא ....ומצוה זו אי הנשי חייבות
בה:

.7שולח ערו אורח חיי סימ סז

סעי א $ספק א קרא ק"ש,
חוזר וקורא ומבר לפניה
ולאחריה .אבל א יודע
שקראה ,אלא שמסופק א בר
לפניה ולאחריה ,אינו חוזר
ומבר.
משנה ברורה סימ סז ס"ק ב

חוזר וקורא  $הטע דקי"ל ק"ש
דאורייתא כלומר דהא דכתיב
ודברת ב בשבת בבית וגו'
קאי אפרשה זו גופא שחייב
לדבר בו בשעת שכיבה ועמידה
ולפיכ א נסתפק א קרא או
לאו חייב לחזור ולקרות ככל
ספיקא דאורייתא:
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שמע -זמ נה בל ילה
מצ ו ות ק רי
את ש מע
ריאת
הנחיות למעיין:
זמן קריאת שמע של ערבית ,קשה מאוד להגדרה .הפעם נלמד מהו הזמן בו ניתן להתחיל את קריאת שמע.
נעיין בשאלה מדוע יש דעות רבות וחלוקות על פרק זמן קצר כל כך? ומדוע יש פער בין ההלכה למנהג?

לאחר לימוד הסוגיה בכיתה מדף ב" .אמר מר" עד לדף ב" :דעני מאוחר שמע מינה" עם
רש"י ,ענה על השאלות
 .1מתוך הגמרא אותה למדת ,כמה שיטות מצאת ביחס לזמן תחילת קריאת שמע של ערבית?
 .2מנין לדעת רב האי נובעת המחלוקת הזו? נסה למצוא ,כבר בניסוח של הכתוב ,את הקושי שכנראה
יוצר מחלוקת זו.
 .3מה ההסבר שמציע בעל הפני יהושע?
 .4עיין במקורות  . 3-5מהן שיטות הראשונים להלכה?
 .5עיין בפוסקי ההלכה המובאים במקור  .6מה ההכרעה למעשה? כדי להקל עליך נסה לחלק בין
לכתחילה לבין בדיעבד?
הרא"ש
רבי אשר בן יחיאל ,הרא"ש ,נולד בשנת ה"א י' ) (?1250באשכנז ונפטר בשנת ה"א פ"ז ) (1327בטולדו
שבספרד .הרא"ש למד בישיבות בעלי התוספות באשכנז ובצרפת ,ורבו הגדול היה המהר"ם מרוטנבורג.
בעקבות רדיפות נגד היהודים באשכנז ,ברח הרא"ש לספרד בשנת ה"א ס"ג ) ,(1303ושם התקבל בכבוד
רב על ידי הרשב"א בברצלונה ,ומאוחר יותר התמנה לרב העיר הגדולה טולדו .לאחר פטירת הרשב"א
נחשב הרא"ש לפוסק הדור בספרד .הוא השאיר אחריו יותר מאלף תשובות .בפירושיו לגמרא )פירוש
הרא"ש ,תוספות הרא"ש( ,מאחד ר' אשר את האסכולה האשכנזית והפרובנסלית עם האסכולה הספרדית
במיזוג גמור ,בכך שדעות בעלי התוספות ,גדולי פרובנס וגדולי ספרד משמשות כאחד בהבנת הסוגיא
ובקביעת ההלכה .בנו-תלמידו ,ר' יעקב ,חבר ספר הטור ,שם מובאות דעותיו של אביו הרא"ש להלכה .גם
ר' יוסף קארו בספרו שלחן ערוך מבכר את דעת הרא"ש להלכה .ספר 'פסקי הרא"ש' נדפס לראשונה
בסוף מסכתות התלמוד בדפוסי ונציה ר"פ .הוא מסכם את הסוגיות להלכה ,כאשר הוא מבוסס בעיקר על
פסקי הרי"ף ,ומביא הרבה מפירושי ופסקי בעלי התוספות .בסוף כל מסכת צורף 'קיצור פסקי הרא"ש' על
אותה מסכת ,כנראה מעשה ידיו של בנו ,ר' יעקב בעל הטורים .כבר בדפוס הראשון צורפו לפסקי רא"ש
'הגהות אשרי' ,לקט פסקים מאת ראשוני אשכנז )תוספות ,הראבי"ה ,אור זרוע' ,מהרי"ח'  -ר' יחזקיה
ממגדינבורג ועוד( ,המשלימים את דברי הרא"ש .מלקט 'הגהות אשרי' הוא ר' ישראל מקרמז' )אוסטריה,
המאה הי"ד( ,אבי-סבו של ר' ישראל איסרלין בעל 'תרומת הדשן' .במשך השנים נוספו לדפוסי התלמוד
הגהות נוספות ש'נבלעו' בתוך הגהות אשרי .הגהות אשרי נמצאות לפנינו על רוב המסכתות ,והיתה להן
השפעה רבה על הפסיקה במשך הדורות.

20

 .1חדושי הרשב"א על מסכת ברכות ד #ב/ב

.2פני יהושוע על הש"ס

אבל בפירושי רבינו האי גאו ז"ל ]כתב[
משו דחלוקת של הני רבנ דנחלקו
בברייתא כל חדא וחדא תלויה בדבר ,דרבי
אליעזר דאמר משעה שקדש היו ,סבר ובא
השמש ביאת שמשו ,דהיינו תחלת השקיעה,
ומאי וטהר טהר גברא ,ור' יהושע סבר ביאת
אורו הוא ,ומאי וטהר טהר יומא ,ואי
ביניה שיעור שאפשר להיות שיעור אחר
אלא ר' מאיר דיהיב שיעורא קוד שיעורא
דר' יהושע כשיעור טבילה .ור' חנינא אמר
דלא תלי שיעורא בתחלת הלילה אלא שעת
שכיבה ,ואי דרכ של בני אד לישכב
בתחילת הלילה אלא משעה שהעני נכנס
לאכול פתו לאחר שמספר ע שכניו .ורבי
אחא אמר משעה שבני אד נכנסי להסב
שהוא מאוחר יותר ,לפי שמספרי בתחלת
הלילה ברחוב העיר על פתחיה זה ע זה...

וכל זה כתבתי לשיטת הגאון ,ולולי שאיני כדאי
היה נראה לי לפרש בדרך אחר ,משום שנראה לי
דוחק גדול לומר דכל הני תנאי פליגי בזמן ק"ש
דאורייתא ,דלכאורה אין לספק בזמן שכיבה
דאורייתא אלא באחד משלשה פנים או שנאמר
דכל חד וחד קודם שכיבה שלו ,או דהכל תלוי
בשכיבה לרוב בני אדם ,או דמיד משיתחיל זמן
שכיבה לשום אדם מתחיל זמן ק"ש כדקי"ל זריזין
מקדימין למצות .א"כ ממילא תו אי אפשר לפרש
להעמיד מחלוקת דכל הני תנאי בשיעורי טובא
שאין טעם לדבר שיחלוקו במציאות .לכך היה
נראה לי לפרש דכל הני תנאי לאו בשיעורא
דאורייתא פליגי דמדאורייתא בודאי ליכא אלא
באחד מג' פנים שזכרנו .מיהו לעולם פשטא
דקרא דסמוך לשכיבה בעינן היינו אחר זמן
אכילה דהוה ביממא כדאיתא ביומא ]ע"ד ע"ב[
אלא דכל הנך תנאי דפליגי בשיעורא דזמן ק"ש
היינו בשיעורא דרבנן קמיפלגי א' שתקנו תפלת
ערבית ועשו ג"כ סייג לדבריהם שלא יאכל קודם
שיתפלל ותקנו ג"כ להסמיך ק"ש לתפלה שיהא
קריאתו בציבור או משום ברוב עם הדרת מלך,
ומשום טורח הציבור הוצרכו לקבוע זמן מיוחד
לכולם שיהא קודם זמן אכילה לכל חד כדאית ליה
מר באכילת כהנים ומר באכילת עניים.

.3רי" #מסכת ברכות ד #א עמוד ב
שמעינ השתא דבי למתניתי ובי לברייתא
עונת ק"ש לרבנ משעה שהכהני נכנסי
לאכול בתרומת דהיא שעת צאת הכוכבי
והכי הלכתא דקיימא ל יחיד ורבי הלכה
כרבי
רמב" הלכות קריאת שמע פרק א הלכה ט
אי זהו זמ קריאת שמע בלילה מצותה משעת
יציאת הכוכבי

.4תוספות מסכת ברכות ד #ב עמוד א
וא תאמר היא אנו קורי כל כ מבעוד יו .ויש
לומר דקיימא ל כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת
השחר )ד #כו (.דזמ תפלת מנחה עד פלג המנחה
דהיינו אחד עשר שעות פחות רביע ומיד כשיכלה
זמ המנחה מתחיל זמ ערבית .וא תאמר היא אנו
מתפללי תפלת מנחה סמו לחשכה ואפילו לאחר
פלג המנחה .יש לומר דקיימא ל כרבנ דאמרי זמ
תפלת המנחה עד הערב ואמרינ לקמ )ד #כז(.
השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד
כמר עבד ודעבד כמר עבד.

.5רא"ש מסכת ברכות פרק א סימ א
ונראה לקיי המנהג שאנו סוברי כשאר התנאי שמקדימי
שעת הק"ש לצאת הכוכבי .ואע"ג דלית הלכתא כר' אליעזר
לגבי ר' יהושע ולא כרבי מאיר לגבי רבי יהודה מכל מקו
בתפלה הקלו וג מתו הדחק נהגו כ לפי שמתקבצי הצבור
לתפלת המנחה ואילו לא היו קורי את שמע ומתפללי תפלת
הערב עד צאת הכוכבי היה כל אחד ואחד הול לביתו והיה
טורח לה להתקב ,לאחר מכא ולא היו מתפללי בצבור.
לפיכ נהגו הע לקרות שמע ולהתפלל קוד צאת הכוכבי
וסמכו על הני תנאי כדפירשתי אע"ג דלכתחלה אי לקרות
ק"ש עד צאת הכוכבי כסתמא דמתני' וכר' יהושע דפליג
אדר' אליעזר בברייתא.

.6שולח ערו אורח חיי סימ רלה סעי" א
זמ קריאת שמע בלילה משעת יציאת שלשה כוכבי קטני ,וא הוא יו מעונ ימתי עד שיצא הספק מלבו; וא קראה קוד לכ,
חוזר ב וקורא אותה בלא ברכות; וא הצבור מקדימי לקרות ק"ש מבעוד יו ,יקרא עמה קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמה,
וכשיגיע זמ ,קורא קריאת שמע בלא ברכות
ביאור הלכה סימ רלה ד"ה וא הצבור
ובמעשה רב אות ס"ה כתב דמוטב להתפלל ערבית בזמנה ביחיד א א"א לו לאסו עשרה בזמ ק"ש וא בשבת דעתו ש שיתפלל
בזמנה דוקא:
ילקוט יוס" חלק ג' עמוד תרנ ]שולח ערו סימ רלה[
מצוה מ המובחר להתפלל ערבית ולקרוא ק"ש אחר צאת הכוכבי ,ומכל מקו כבר נהגו אצלנו להקל להתפלל ערבית קוד
שקיעה...וצרי לחזור ולקרוא ק"ש אחרי צאת הכוכבי .ומיהו נכו מאוד לקיי שיעורי תורה בי מנחה לערבית ,ולהתפלל ערבית אחר
צאת הכוכבי....
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בביי ן ה שמ ש ות
הנחיות למעיין:
 .1האם חשבת פעם על הביטוי 'בין השמשות' מה מקורו? הרי לכאורה עדיף היה לומר בין היום ללילה?
 .2עיין במקורות  1ו . 2-כיצד מבאר כל אחד מהם את הביטוי 'בין השמשות'?
 .3מהן שתי הדעות אצלנו בגמרא?
ודאי שמעת על המושג ' צאת הכוכבים לפי רבנו תם' ,במסגרת הלימוד שלנו נבין מהי
שיטתו של ר"ת  -מבעלי התוספות ,נבין מהי הדעה החולקת  -הגאונים והגר"א ,כדי
שהמושג בין השמשות יהיה בהיר.
לבהירות זו חשיבות רבה והשלכות הלכתיות מגוונות .למשל :זמן תפילת מנחה ,זמני
קבלת ויציאת שבת ,זמני סיום צום ,הלכות טהרת המשפחה ועוד.
כרקע לדברים ,נביא מדרש מעניין על מוגבלות האדם מול יכולת הבורא ,מדרש זה נאמר
על הפסוק "וישבות ביום השביעי" ,לכאורה הרי היום השביעי הוא כבר שבת ,לכן צריך
היה לכתוב וישבות ביום השישי.
בראשית רבה פרשה י ד"ה )ב( ויכל אלהי
אמר ר' שמעו ב יוחאי בשר וד שאינו יודע לא רגעיו ולא עתיו ולא שעותיו הוא מוסי מחול
לקודש ,אבל הקב"ה שיודע רגעיו ועתיו ושעותיו נכנס בו כחוט הסערה...

 .4עיין במקור מספר שלוש ,מהי שיטת רבי יהודה? ]יש עוד שיטות הן של תנאים והן של אמוראים
שנחלקו כיצד להבין את התנאים[
 .5אותו רבי יהודה בגמרא בפסחים טוען אחרת ביחס לשקיעה .מהי עמדתו שם?]מקור [4
 .6עיין במקור מספר  6זוהי שיטת ר"ת המפורסמת ,מה עומד ביסוד השיטה?
כשיטתו של ר"ת פסק ג השו"ע בסימ רסא סעי #ב %א יש לציי שההלכה כר"ת היא רק לחומרא ולא
לקולא!!! למשל :לכו"ע זמ קבלת שבת איננו לפי השקיעה של ר"ת כי לפי דעות החולקי עליו ,אנו מחללי
שבת! 'וכבר מאז ומתמיד נהגו הכול כדעת הגאוני ופורשי ממלאכה בשקיעה הנראית לעינינו'
 .7עיין במקור מס  .7מהי דעת החולקים?
לידיעתך!!!
בזמן מהלך מיל יש שלוש שיטות:
א 18 .דקות )ולפי"ז ביה"ש  ¾ -מיל  -הוא 13.5
דקות(.
ב 22.5 .דקות )ביה"ש הוא כ  17 -דקות(.
ג 24 .דקות )ביה"ש הוא כ  18 -דקות(.
 .8למעיינים כדאי לעיין גם באנציקלופדיה התלמודית בערך 'בין השמשות' ,ולעסוק גם בשיטת ה'יראים'.

22

הגאון מוילנא -הגר"א
רבי אליהו בן שלמה זלמן קרמר )חי בשנים ה'תפ – ה'תקנח( הידוע כהגאון מוילנא ואף סתם בשם הגאון ,נחשב לאחד
מעמודי היהדות התלמודית לדורותיה .גאון במקרא תלמוד וקבלה ובקיא במדעים כללים  .אגדות רבות נכרכו בו ,והעם התייחס
אליו באהבה ובהערצה שאין דומה לה .היה ידוע בצניעותו ובפשטות הליכותיו ,וסירב לשמש ברבנות של וילנא ,בשל ענוותנותו
הרבה ובשל הרצון לא לבטל לימוד תורה .כבר בילדותו אובחן הגר"א כעילוי ,ובגיל  7דרש בבית הכנסת הגדול דרוש ופלפול
עמוק שלמד מאביו .הגאון הדריך ללימוד בדרך של פשט ,בקיאות וידענות רחבת היקף כפי שהייתה דרך לימודו ,והתנגד
ללימוד בסגנון פלפולי חריף ,בדיוק כמו שהתנגדו הרמב"ם והמהר"ל ועוד חכמי ישראל נוספים .הגאון היה חדשן מאוד בפסיקת
ההלכה ופעמים רבות פסק על פי הבנתו גם נגד המנהג המקובל .בגיל שישים ניסה בעצמו לעלות לארץ ישראל ,ואף כתב
לבני משפחתו אגרת מהדרך אשר התפרסמה אחר כך בשם "עלים לתרופה" ,שבה כתב בין היתר ,שהוא הולך ל"ארץ חמדת
ישראל וחמדת השם שכל עליונים ותחתונים תשוקתם אליה" אבל הגיע רק עד קניגסברג ,ושב בחזרה.ביקש לחדש את היישוב
היהודי בארץ ,להפריח את שממותיה של ארץ ישראל .לשם כך דירבן מאוד את תלמידיו לעלות לארץ שהייתה בחורבנה ,ומינה
לעמוד בראשם את תלמידו רבי הלל משקלוב ,ואכן  14מתלמידיו עלו בראש שיירה לצפת ולירושלים בתחילת המאה ה,19-
 11שנה לאחר מותו ,ומצאו בה כשלושים יהודים .ובעקבותיהם עלו קבוצות נוספות בעשרות השנים שלאחר מכן.

.1ספר גור אריה על שמות  -פרק יב פסוק ו
...ואני אומר כי הפירוש הזה רחוק מאוד ,כי איך יקרא 'בין השמשות' בין שמש המזרח ובין שמש
השקיעה ,וידוע כי רז"ל )שבת לד ע"ב( שמשו בלשון 'בין השמשות' זמן שהוא ספק יום וספק לילה,
ולפי זה לא היו ראוי להקרא 'בין השמשות' ,ואלו שני שמש לא מצאנו בשום מקום ,גם אלו שני
הערביים:
ואני אומר כי נקרא "בין הערביים" הזמן שהוא בין הימים ,כלומר בין יום שעבר ובין יום שנכנס ,שכאשר
היום שעבר סר לגמרי אז מתחיל היום לערב  -אז נקרא הזמן ההוא "בין הערביים" ,ובלשון תרגום,
שהוא לשון בני אדם ,יקרא 'בין השמשות' ,וכאילו כתיב 'בין הימים' ,ואז היה פירושו בודאי הזמן שהיום
שעבר התחיל לערוב ויום הבא עדיין לא בא ,כי בלשון הכתוב יקרא היום על שם התחלתו ,שהרי כתיב
)בראשית א ,ה( "ויהי ערב ויהי בוקר" ,ובלשון בני אדם נקרא היום על שמוש השמש ,ולכך כאילו כתיב
'בין הימים':

.2ביאור הגר"א לאורח חיים סימן רסא ס"ק יא'
...וזהו בין השמשות בין ביאת השמש להתחלת ביאת האור שהוא בהכסי-ה ],השמש מכוסה[ שאז
נשקע אורה מלהאדים...
.3תלמוד בבלי מסכת שבת ד" לד/ב
תנו רבנ :בי השמשות ספק מ היו ומ הלילה ,ספק כולו מ
היו ,ספק כולו מ הלילה  $מטילי אותו לחומר שני ימי .ואיזהו
בי השמשות  $משתשקע החמה כל זמ שפני מזרח מאדימי,
הכסי התחתו ולא הכסי העליו  $בי השמשות ,הכסי העליו
והשוה לתחתו  $זהו לילה ,דברי רבי יהודה .רבי נחמיה אומר :כדי
שיהל אד משתשקע החמה חצי מיל .רבי יוסי אומר :בי
השמשות כהר עי ,זה נכנס וזה יוצא....
דאיתמר שיעור בי השמשות בכמה אמר רבה אמר רב יהודה אמר
שמואל שלשה חלקי מיל

.5תוספות פסחי ד #צד/א
רבי יהודה אומר משקיעת החמה עד צאת הכוכבי
ארבע מילי  %קשה לר"ת דבסו #במה מדליקי )שבת
ד #לד (:אמר איזהו בי השמשות משתשקע החמה כל
זמ שפני מזרח מאדימי דברי ר"י ומסקי' הת דבי
השמשות דר"י תלתא ריבעי מיל והכא קאמר ר"י
גופיה ארבעה מילי וי"ל דהכא קאמר מתחלת שקיעה
דהיינו משעה שמתחלת החמה ליכנס בעובי הרקיע
עד הלילה הוי ד' מילי והת קאמר מסו #שקיעה:

.4תלמוד בבלי מסכת פסחי ד"
צד/א
רבי יהודה אומר...תדע כמה מהל
אד בינוני ביו עשר פרסאות
ומעלות השחר עד הנ .החמה
ארבעת מילי משקיעת החמה ועד
צאת הכוכבי ארבעת מילי

.6על פי דברי הגר"א או"ח רסא
יש כמה דרגות ב'צאת הכוכבים' .יש יציאה של
שלושה כוכבים -וזה ודאי לילה .אך מה שמופיע
בגמרא במסכת פסחים ,שהזמן הוא ארבעה
מילין ,אין הכוונה מהשקיעה עד צאת שלושה
כוכבים ,אלא מהשקיעה עד שיש חושך מוחלט
ובו יש יכולת לראות את יציאת כל הכוכבים.
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ק דיש
הנחיות למעיין:
מטרת השיעור היא הבנה בסיסית של הקדיש אשר אותו אנו אומרים ושומעים יום יום ,מתוך עיון בגמרא
והראשונים עד לפוסקי ההלכה .ההנחיה מבוססת על כך שהגמרא בברכות נלמדה עד למילים 'מעל שולחן
אביהם' בדף ג/א
 .1במה שונה הקדיש מתפילות אחרות? ]מבחינה לשונית[
 .2עיין בתוס' ד"ה ועונין ]נמצא בדף הגמרא ובדף המקורות[ דברי התוס' מחולקים לשני חלקים :האחד-
דיון בהבנת הקדיש לפי שיטת ה 'מחזור ויטרי' .השני -קושית התוס' על דבריו והבאת פירוש חלופי.
 .3מה ההסבר של בעל מחזור ויטרי?
 .4מה מקשים התוספות על דברי המחזור ויטרי? ומה ההצעה שלהם להסבר הקדיש ,ולאמירתו בארמית?
 .5האם למחלוקת זו ישנה השלכה מעשית? או שזו רק שאלה של הבנה ,שודאי גם היא חשובה?
 .6האם יש לך הצעה ליישוב דברי בעל ה 'מחזור ויטרי'?
 .7עיין בנוסח הקדיש וענה ,כמה פעמים מופיע צמד המילים 'שמה רבא' בקדיש? האם נוכל לחלק ,ולומר
שבעל 'המחזור ויטרי' הבין ,שבכל פעם יש לביטוי שמה רבא משמעות אחרת? ואילו בעלי התוס' טוענים
שהמשעות של 'שמה רבא' זהה בכל האזכורים?
 .8עיין בטור  -מקור מספר  .2מה הוא הבין ביחס לשני האזכורים ,האם מדובר על אותה המשמעות? מה
הבנה זו של הטור ]ור"י בתוס' [ מחדשת במשמעות ומבנה הקדיש?
 .9עיין ב'שבולי הלקט' מה הבנתו ביחס לאמירת הקדיש בארמית? בעיקר בתשובה בה הוא קושר זאת
לתוכן הגמרא על כך שה' עצוב?

ספר שבולי הלקט עני תפילה סימ ח
יתגדל ויתקדש .יש בקדיש עשרה לשונות של שבח ואלו ה  .יתגדל .ויתקדש .יתבר .וישתבח .יתפאר .יתרומ.
יתנשא .יתעלה .יתהדר .יתהלל .יש מ הגאוני ז"ל שאומרי שה כנגד עשרה מאמרות שבה נברא העול.
וממנו אתה למד שעל כ נתק שאומר בעלמא דברא כרעותיה.
עוד פירש טע אחר לפי מה שאמרנו בברכות פרק ראשו תניא אמר ר' יוסי פע אחת נכנסתי לחורבה אחת
מחורבות ירושלי להתפלל ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח וכו' עד אמר לי בני מה קול שמעת
בחורבה זו אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי
והגלתי את בני לבי אומות העול .אמר לי בני חיי וחיי ראש ג' פעמי ביו אומר כ .ולא עוד אלא שבכל
שעה שישראל נכנסי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועוני אמ יהא שמו הגדול מבור מנענע בראשו ואומר
אשרי המל שמקלסי אותו בביתו כ אוי שהאב הגלה את בניו אוי שהבני גלו מעל שלח אביה לכ אומר
ונחמתא כביכול שצרי תנחומי על העצב הזה .וגאו אחר זצ"ל כתב שעל ש העצב אומר אותו בלשו ארמית
כדי שלא יבינו המלאכי מה שרוצי לומר ויערבבוהו שלא יעלה למעלה עבור העצבו הגדול שלמעלה .אבל
לאלתר כשהקב"ה אומר אוי שהאב הגלה את בניו המלאכי מזדעזעי ותמהי על העצבו  .חוזרי הקהל
ומשבחי בלשו עברית .יתבר וישתבח וכו' ועל כ כשחוזרי לומר ונחמתא חוזרי לנח בלשו ארמית שכיו
שאינ מרגישי בעצב לא ירגישו בנחמה .והר"ר מאיר נר"ו פי' מה טע אומרי אותו בלשו ארמי כאד עצב
המשנה מבגדי מילתי לבגדי סמרטוטי על ש העצב שפירשנו .ור' בנימי אחי נר"ו כתב שתחילת אמירתו
היתה בלשו עברי כמו שאמרנו למעלה ולא עוד אלא כל שעה שישראל נכנסי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
ועוני אמ יהא שמו הגדול מבור כו' ובכמה מקומות מצאתי באגדה נמצא בלשו הזה .ובימי שמד גזרו שלא
יאמרו שמו הגדול מבור .לכ הנהיגו לאמרו בלשו ארמי שלא היו האויבי מכירי בו ואע"פ שבטלה השמד
לא רצו להחזיר הדבר לישנו בלשו עברי כדי שלא ישתכחו הנסי והנפלאות וכדי לעשות פומבי לדבר .ואי
פוחתי מז' קדישי בכל יו .והגאוני ז"ל סמכו על ש שבע ביו הללתי:

מחזור ויטרי
ר' שמחה מויטרי חי בצרפת במאה הי"א%י"ב .היה מתלמידיו של רש"י .ר' שמחה כתב פירושי ופסקי על
התפילה ,שרוכזו בספר שכונה 'מחזור ויטרי' ,והוא מקבוצת "ספרי דבי רש"י" .הספר כולל מנהגי העוסקי
בסדר התפילה וקריאת התורה ,וכ פיוטי רבי .הוא מכיל קבצי הלכתיי של קדמוני בנושאי התפילה,
ומשתמש הרבה בתורתו של ר' שמעיה ,תלמידו ומזכירו של רש"י.
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בס"ד
 2טור אורח חיי סימ נו
יתגדל ויתקדש הוסד על פי המקרא והתגדלתי והתקדשתי האמור במלחמת גוג ומגוג שאז יתגדל שמו של הקב"ה דכתיב
)זכריה יד( ביו ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד :שמיה רבא יש מפרשי ש יה רבא שאנו מתפללי על ש יה שאינו של
שיתגדל ויתקדש ושיחזור להיות של והיינו לעת הגאולה שינקו מעמלק שנשבע שלא יהיה הש של עד שינקו ממנו
דכתיב כי יד על כס יה שאי הכסא של ואי הש של אלא לאחר שינקו ממנו ואז יהיה הש של וג הכסא דכתיב
)תהלי ט( האויב תמו חרבות לנצח וכתיב וה' לעול ישב כונ למשפט כסאו הרי הש של והכסא של . ...ולפי פירוש זה
יהיה כפשוטו שמיה רבא תרגו של שמו הגדול .ועוני הציבור בכוונה שלימה אמ יהא שמיה רבא מבר לעל ולעלמי
עלמיא כדאיתא בפרק כל כתבי העונה איש"ר בכל כחו קורעי לו גזר דינו של ע' שנה פירוש בכל כחו בכל כוונתו וג בכא
מפרשי שמיה רבא על הש שיחזור של אבל בכל הספרי גרסינ כל העונה אי"ש הגדול מבור וזה ראיה לפירוש ר"י
שאינו אלא תרגו של שמו הגדול וחוזר ג ש"צ ואומר יש"ר וכו':

 .1תוספות מסכת ברכות ד #ג עמוד א

ועוני יהא שמיה הגדול מבור  %מכא יש לסתור ,מה שפי' במחזור ויטרי' ,יהא שמיה רבא' שזו תפלה
שאנו מתפללי שימלא שמו כדכתיב )שמות יז( כי יד על כס יה שלא יהא שמו של וכסאו של עד
שימחה זרעו של עמלק ופירושו כ יהא שמי"ה ש יה רבא כלומר שאנו מתפללי שיהא שמו גדול ושל
ומבור לעול הוי תפלה אחרת כלומ' ומבור לעול הבא .וזה לא נראה מדקאמר הכא יהא שמיה
הגדול מבור משמע דתפלה אחת היא ואינו רוצה לומר שיהא שמו גדול ושל אלא יהא שמו הגדול
מבור וג מה שאומרי' העול לכ אומרי קדיש בלשו ארמית לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא על
כ נתק בלשו תרגו שלא יבינו המלאכי ויהיו מתקנאי בנו וזה אינו נראה שהרי כמה תפלות יפות
שה בלשו עברי אלא נראה כדאמרינ בסו #סוטה )ד #מט (.אי העול מתקיי אלא אסדרא דקדושתא
ואיהא שמיה רבא דבתר אגדתא שהיו רגילי לומר קדיש אחר הדרשה וש היו עמי הארצות ולא היו
מביני כול לשו הקודש לכ תקנוהו בלשו תרגו שהיו הכל מביני שזה היה לשונ.

 .3סדור תפלה  -נוסח ספרד  -סדר ברכות התורה
יתגדל ויתקדש שמה רבא .אמן:
בעלמא די ברא כרעותה וימליך מלכותה ויצמח פרקנה ויקרב משיחה .אמן:
בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב ,ואמרו אמן:
קו"ח יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא:
חזן יתברך:
וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא .בריך הוא .אמן:
לעלא )בעשי"ת ולעלא מכל( מן כל ברכתא ושירתא תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא.
ואמרו אמן:
חזן  -תתקבל צלותהון ובעותהון דכל בית ישראל קדם אבוהון די בשמיא ,ואמרו אמן:
חזן  -יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל .ואמרו אמן:
חזן עושה שלום )בעשי"ת השלום( במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

 .4שולח ערו אורח חיי סימ נו סעי" א
יש לכוי בעניית הקדיש .הגה :ולא יפסיק בין יהא שמיה רבא למברך) .הגהות אשר"י
בש א"ז כתב דלפי' ראשו לא יפסיק בי שמיה לרבא ,ולפי' ר"י אי להפסיק בי רבא למבר(.
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ח צ ות א ו כח צות
הנחיות למעיינים:
מטרת השיעור :לברר את שלוש הגישות של הגמרא ביחס לדברי משה 'כחצות'
להעמיק את ההבנה שלנו ,על מכת הבכורות.
למד את הגמרא ורש"י עד דף ד' .בתוך מצרים' וגם את תוס' ד"ה ואתא איהו
 .1הגמרא מביאה סתירה לכאורה בין דברי משה'-כחצות הלילה' ,לבין דברי דוד'-חצות לילה' .מהי?
 2מהם שלושת התירוצים שמציעה הגמרא? מה ההבדלים המהותיים בין התשובות?
 .3בתשובת ר' זירא מצטטת הגמרא ברייתא ממסכת דרך ארץ .עיין במקור  .2מה הפרוש של הברייתא?
 .4מה פשר הביטוי 'תאחז'? עיין במקור  3והשווה לרש"י ד"ה ותאחז .האם ניתן להכריע כאחד הפירושים
או ששניהם אמיתיים?
 .5עיין במקור מס'  - 4רבנו בחיי .מה הוא מקשה על הגמרא? ומה הוא מבאר?
 .6עיין במהר"ל  -מקור מס  ,5כיצד הוא מבין את החשש של משה? ומה ,לדעתו ,המשמעות של 'שמא
תתבדה ותאחז'?
 .7לעיון נוסף ,מומלץ לעיין ברמב"ן על התורה ,שפת אמת על אתר בברכות ,והמהרש"א.
 .8לתוספת עיון ,עיין בתוס' המצורף וענה לשאלה האם אין חשש בכך שאדם יתרגל לומר איני יודע?
תוספות מסכת קידושי ד #ל עמוד א
אל תגמג ותאמר לו  %והא דאמר באלו מציאות )ב"מ ד #כג (:דצורבא מרבנ משני בדיבוריה במסכ' אומר ר"ת דהיינו
א שואלי אותו א למדת מסכת זו אל יתגאה לומר שלמדה כלומר למדתי הרבה אבל א שואלי אותו דבר הלכה או
שצריכי ללמוד ממנו מסכ' צרי שיהיו מחודדי בפיו שלא יגמג בדבר ולא דמי להא דאמר מר )מסכת דר אר ,זוטא
פ"ג( למד לשונ לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז דהיינו במילי דעלמא ואפילו בדברי תורה לא יאמר יודע אני דבר
להתפאר בו בכ אלא מה שיודע יורה וילמוד לתלמידי.

רבי בחיי בן אשר אבן חלוה
רבנו בחיי – מפרש התורה .חי בסרגוסה שבספרד ומת בשנת  .1240שם משפחתו חליאואה .היה תלמיד
הרשב"א ,כפי שנראה מפירושו בסוף פ' חקת ,שם כתב" ,מורי הרב הגדול רבנו שלמה נ"ר בפירוש
ההגדות שחיבר".
מדרש רבנו בחיי על התורה
פירושו לתורה נקרא כמדרש ,כי צורתו המדרשית עולה היא על דרך הפשט שבו .
בפירושו רצה לפרש בארבעה הדרכים שהתורה מתבארת בהם ,כאשר יאמר בהקדמתו :
א( דרך הפשט אשר הבטיח כי ישמור עליה כאישון עינו ,ובפרט את פירושי רש"י ורבנו חננאל .
ב( דרך המדרש אשר בו ירחיב לשון למען ישתמשו בו בשבתות להניח לבם מרגזם ועצבם.
ג( דרך השכל ,להורות כי תורתנו בלולה מכל החכמות .
ד( דרך ה 'דרך הקבלה ע"פ הרמב"ן "אשר הורה לנו את הדרך אשר נעלה בה ובדרך אמת הנחנו ".
את הספר חיבר בשנת  ,1291והוא נדפס ראשונה בנאפולי בשנת .1492
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 .1ספר תהילי פרק קיט
)סב( ֲחצ>ת ַליְ ָלה @ק? ְלה>ד>ת ָל ְ ַעל ִמ ְ< ְ; ֵטי ִצ ְד ֶק ָ:
ספר שמות פרק יא
ת> ִמ ְצ ָרי
י>צא ְְ F
@מר ה' ֲַ Cחצֹת ַה ַEיְ ָלה ֲאנִ י ֵ
מ<ה ֹCה ַ
ֹאמר ֶ
)ד( ַוֶ D
מסכתות קטנות מסכת דר אר פרק ב
הלכה א :למד לשונ לומר איני יודע ,שמא תתבדה ותאחז.

' ותאחז '-שתי טעיות הן ,האחת :אם התעקש האדם ועמד על דעתו ,והתברר לו שטעה ,עלול הוא
במקום להודות בטעותו ,ולהתבייש בה .להמשיך ולטעון כי הצדק עמו ,כלומר לאחוז בטעות רק
בגלל שכך הוא סבר ,וזה הביאור תאחוז כלומר בשקר .השניה :אם יאמר האדם איני יודע יניחהו
לנפשו ,גם אם התברר שהיה עליו לדעת ,אך אם יטען האדם שיודע הוא ,ויתברר שטעה ,או אז
חבריו ומרעיו יהיה להם במה לאחוז בו ,ובמה לנגחו וזה הביאור תאחז כלומר יהיה להם במה
להתלות.

רבינו בחיי על שמות פרק יא פסוק ד
ויש לשאול על המאמר הזה כי בודאי איצטגניני פרעה וחרטומיו מן המכה השלישית שהודו על
כרחם ואמרו אצבע אלהים היא לא נתראו לפני משה ולא באו בהיכל המלך כלל כי ראו במשה
שהשיב כל חכמתם אחור ודעתם יסכל וא"כ איך יתלו הטעות במשה ויאמרו משה בדאי הוא והם
היודעים כי נאמנים כל דבריו בתשע מכות הקודמות ולא נפל מכל דבריו ארצה והנה המה חכמים
מחוכמים המכירים כי מעשיו של משה היו מאת השם כי כבר הודו בכך ועוד כי אף אם יתלו
הטעות במשה מה היה משה חושש להם שישנה בשביל כך הלשון שנאמר לו מפי הגבורה בחצות
ויאמר להם בשמו כחצות:
והנראה לומר כי עד המכה השלישית היו האצטגנינים והחרטומים חזקים באמונתם והענין ברור
אצלם כי כל מעשיו של משה רבינו בדרך חכמה ותחבולה לא מאת הש"י אבל כאשר היתה המכה
השלישית היו מכחישים חכמת עצמם ומודים בנבואת משה ואז אמרו אצבע אלהים היא ומשם
ואילך היו רואים שהיו המכות באות בדברו של משה ואחר התראתו מיד והיו רואים שהיו
מסתלקות בכל פעם ופעם בכח תפלתו ,אז היה הענין הולך ומתחזק בלבם והיתה נבואת משה
מתבררת אצלם והיה שם שמים נודע ומתקדש בעולם על ידו ,וכיון שנאמנו דבריו בכל המכות
והיה ענין החרטומים והאצטגנינים הולך לאחור בשקריהם ופחוזתם וענין אמתת נבואת משה
מתגבר והולך לכך נתירא משה במכה זו האחרונה שהיא חתימת עשר מכות פן ימצאו החרטומים
והאצטגנינים מקום לטעות בדבריו מה שלא מצאו עד עתה בין המכות הקודמות כי אם היו
מוצאים עתה מקום לטעות יהיו מכחישים כל המכות והאותות והמופתים למפרע ויתחלל שם
שמים וע"כ היה הענין מוכרח למשה שהוצרך לשנות לשון הש"י פן יטעו הם ויכחישו למפרע
ונמצא שם שמים מתחלל ,וחשש בזה במכה האחרונה לפי שכל האותות הקודמים תלוין בה:

ספר נתיבות עול א  %נתיב האמת  %פרק ב
ובפרק קמא דברכות )ד' ,א'( כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתו מצרי הוי לי' לומר בחצי הלילה אלא אמר משה
שמא יטעו אצטגניני פרעה והיינו דאמר מר למד לשונ לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז ע"כ ,פי' כ"כ יש להרחיק
האד עצמו מ מדת השקר שמגונה הוא השקר כי תמצא שהיה משה מדקדק על דבר זה ביותר ,כי א #שבסו #יהיה נגלה
הדבר כאשר תבא המכה ,מ"מ יהיה בעיניה כמו חצי שעה בדאי ועל זה היה מדקדק ,ולכ ילמד לשונו לומר איני יודע,
ומה שאמר ותאחז כאלו אמר שיהיה נתפש בשקרו כמו גנב שנתפש בגניבתו כ המשקר גונב האמת ומעלי אותו ומשקר:

שדי ומזיקי להיכ ה נעלמו ?
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שדי ומזיקי .להיכ ה נעלמו?
הנחיות למעיי:
מכיוו שנושא זה מרתק עד מאוד ,החלטנו להעמיק בו כדי להבי אותו על בוריו .נעיי ביחס
לשדי החל ממחלוקות בי ראשוני ועד לדורותינו אלה .דפי העיו מתבססי על כ ,שלמדת את
הגמרא עד ד ו עמוד א' 'בעי רחמי עליה ואתסי'.
 .1מתו דברי הגמרא כא עולה כי קיימי שדי ,הא ה יכולי להזיק?
 .2עיי במקור מספר  .1מהי גישת הרמב"?
 .3לדעת בנו של הרמב" ,ממה נובעת טעות בני האד?
 .4עיי במקור מס'  .2מה מכריע בנחרצות הרה"ג עובדיה יוס? אילו קשיי מעוררת הכרעה זו?
 .5עיי במקורות  3ו .4$מחד גיסא ,הגר"א שמתקי את הרמב" ,מה תוכ התקפתו? מאיד
גיסא ,הרב קולא ,שמבאר את הרמב" כיצד הוא מבאר אותו?
 .6עיי במקור  6בדברי הרמב" .מה גישתו?
 .7הרמב" ג מגדיר בדיוק מה כוח השדי .מהו?
 .8הא נית לומר שה לדעת הרמב" וה לדעת הרמב" אי לשדי כוח עצמאי אלא ה עושי
את אשר צוו!
 .9עיי בדברי הרב אביגדר נבנצל .כיצד הוא מבאר את העלמות השדי?

רמב"
רבי משה ב נחמ גירונדי )מגירונה( ,נולד בגירונה שבספרד בשנת ד"א תתקנ"ד ) ,(1194ונפטר
באר .ישראל בשנת ה"א ל' ) .(1270כגדול התורה בדורו ,העמיד הרמב" תלמידי הרבה,
ביניה הרשב"א ור' אהר הלוי )הרא"ה( .בשנת ה"א כ"ז ) (1267נאל .הרמב" לגלות מספרד
בעקבות ויכוח פומבי בענייני דת ע המשומד הנוצרי פבלו קריסטיאני .ויכוח זה כפו עליו
המל והכמורה הנוצריי שבקטלוניה ,וה א הכריעו ,כמוב ,לטובת המשומד .בגיל  73עלה
הרמב" לאר .ישראל על א הסכנות ,וש חידש את הישוב היהודי בירושלי ,אשר נחרב
קוד לכ על ידי הטטרי ,ומשו כ הוא נחשב לאבי הישוב היהודי המודרני בירושלי .כמו
הרמב" ,עסק ג הרמב" ברפואה ,כדר שעשו ג גדולי ספרד רבי אחרי.
הרמב" שלט בכל מקצועות התורה ,וחיבוריו כוללי פירושי לגמרא ולתנ" ,פסקי הלכה
ותשובות ,וא חיבורי בחכמת הקבלה ובמחשבת ישראל.
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) (1מאמרי הרמב"  ,מאמר על דרשות חז"ל לרבי אברה ב הרמב"
 .וכמו מעשיות שזכרו בה שדי ,והרואה שאי לבו עמו יחשוב כי ה דברי היו בעול כמו שנכתבו ,ויבוא
לחשוב ולהאמי דבר הנמנע שאי אפשרי אבל חייב ,וכל זה יקרה לו לרוב פתיותו ומיעוט ידיעתו בטבע העול,
ובמעשה הנסי ובדר החכמי ז"ל שהוא דר הנביאי ,שספרו בלשו הפשוט מה שראו במראות הנבואה ,ודר
זו דרכו החכמי כמו שבאר אבא מורי ז"ל במורה הנבוכי למבי:
.2שו"ת יביע אומר חלק ד
 ,או"ח סימ כא
ונראה דרבינו ]הרמב" [
לשטתיה שאינו מאמי
במציאות שדי ומזיקי.
 .3הגר"א ,ליורה דעה קעט ]יג[:

והוא ]רמב"[ נמש אחרי הפילוסופיא,
ולכ כתב שכשפי ושמות ולחשי
ושדי וקמיעות הכל הוא שקר .אבל
כבר הכו אותו על קדקדו ,שהרי מצינו
הרבה מעשיות בגמרא על פי שמות
וכשפי ....והפילוספיא הטתו ברוב
לקחה לפרש הגמרא הכל בדר הלציי
ולעקור אות מפשט ,וח"ו אינו מאמי
בה ולא מה ולא מהמונ ,אלא כל
הדברי ה כפשט ,אלא שיש בה
פנימיות ,לא פנימיות של בעלי
הפילוספיא שה חיצוניות ,אלא של
בעלי האמת.

 .3מזיקי לשיטת הרמב`` הרב עמית קולא מתו שו"ת מורשת

שתי תשובות אפשריות בדבר.
 .1דברי אגדה מתפרשי כמשל ,כמו שהסביר הרמב" עצמו
בהקדמתו למשנה ולפרק חלק .לכ ג האגדות של המזיקי
והשדי יש לפרש כ...
 .2אמונות בשדי ומזיקי רווחו בעול אמונות והדעות של
תקופת חז"ל .אי אפשר היה להימלט מלדו בסוגיה ואי
אפשר היה לעקור מחשבות אלו מ ההמו .יתכ שהיו א
חכמי שהאמינו במציאות  $ועל דברי מעי אלו אומר
הרמב" כי המדע שבידי חז"ל לא הגיע בנבואה אלא נסמכו
למדע של זמנ :יחד ע זאת יש דעות בקרב חכמי התלמוד
כי ]לפחות בזמנ[ אי מזיקי  $במדבר רבה יב ג ]בסו[
] והשווה לפסיקתא דרב כהנא פרשה א ,ה[.
הרב רצו ערוסי ש
יש כל מיני מזיקי .יש מזיקי במוב של שדי ואליה
התייחסתי .והמזקי הנזכרי בגמרא בברכות ,כוללי ג
מיליארדי חיידקי שמסוגלי לפגוע באד.

רמב" ויקרא פרק יז פסוק ז
לשעיר  $לשדי ...ואמר ר"א שנקראו השדי כ בעבור שישתער הגו הרואה אות .והקרוב ,בעבור
שיראו אות המשוגעי כדמות שעירי... .כי כל מבקש אות ומאמי בה הוא זונה מתחת אלהיו,
שיחשוב כי יש מי שמטיב או ירע חו .מהש הנכבד והנורא.
ודע כי כאשר הבריאה מתחילה במעשה בראשית בגו האד ובכל בעלי הנפש והצמחי והמתכות מארבע
יסודות ,ונתחברו ארבעת בכח אלהי ,להיות מה גו גס מורגש לכל חמשת ההרגשות לעביו ולגסותו ,כ
היתה יצירה משני יסודות מ האש והאויר והיה מה גו אינו נרגש ולא מושג לאחת מ ההרגשות ,כאשר
נפש הבהמה איננה מושגת להרגשות לדקותה ,והגו הזה הוא רוחני יטוס לדקותו וקלותו באש ובאויר.
וכאשר ההרכבה בכל דבר סיבת ההויה וההפסד במורכב מארבע יסודות ,כ היא במורכבי האלו משני
היסודות ,כי בהתחברות יהיה בעל הגו חי ובהתפרד יהיה כמת:
ולכ אמרו רבותינו )חגיגה טז א( ששה דברי נאמרו בשדי ,שלשה כמלאכי השרת ,ושלשה כבני אד,
שלשה כמלאכי השרת ,יש לה כנפי כמלאכי השרת ,וטסי כמלאכי השרת ,ויודעי מה שעתיד לבא
כמלאכי השרת .יודעי סלקא דעת ,אלא אימא שומעי מה שעתיד להיות.... .
ועני מה שאמרו ,שומעי מה שעתיד להיות ,כי בטיסת באויר השמי יקבלו העתידות משרי המזלות
השוכני באויר ,וה נגידי התלי .ומש יגידו ג בעלי הכנפי העתידות ,כאשר הוא מנוסה בנחשי וכאשר
אפרש במקומו )דברי יח ט( בע"ה:
ואלו ואלו אינ יודעי במה שעתיד להיות לימי רבי ולעתי רחוקות ,רק יודיעו בעתיד להיות בקרוב,
כי ידעו בנסיונות שיקבלו מ השדי בנגזר לבא .ולכ תרג אונקלוס ,יזבחו לשדי לא אלוה )דברי לב
יז( ,דבחו לשדי דלית בהו צרו ,יאמר שאי בה שו צור כי לא ימנעו הנזק העתיד ולא יעשו שו
תועלת וג לא יודיעו ברחוק שישתמר ממנו האד בדעתו .והוא לשו הכתוב ג כ "לא אלוה" ,כאילו אמר
"לא כח וממשלה" ,כי אלהי לשו אילות וכח ,אל ה ,יאמר שאי בשדי אילות ושו כח ,ולכ אי צור
בה כי לא ירעו וג היטב אי אות:
הרב אביגדר נבנצל – שיחות לספר בראשית עמ' כז
חז"ל מדברי בעשרות רבות של מקומות ,על שדי ורוחות.במקומות רבי בש"ס מוזכר מספר העצו...וג בשו"ע ישנ כמה הלכות
פסוקת בעני המזיקי ,כלומר שיש כאלו במציאות .פלא עצו הוא א כ שלפחות בעשרות השני האחרונות ,כמעט ולא נשמע דבר וחצי
דבר מאות מזיקי?! לא נעלמו אות כוחות אשר נבראו בע"ש בי השמשות?
התשובה לשאלה זו ,נעוצה שוב באיזו הקפדני שבמער הכוחות הרוחניי בעולמנו :עד לא לפני זמ רב ,היתה הבחירה שבפניה עמד
האד כדלהל :הא שולט הבורא לבד בעולמו? או שמא ח"ו יש כח עצמאי לע"ז ,לשדי ,למכשפי ,ולשאר הבלי .מציאות של
המזיקי היתה איפה הכרחית כדי לאפשר בחירה חופשית!
אבל כיו נקודת הבחירה היא שונה לחלוטי .כיו בוחר האד בי האומנה בה' לבי מה שמכונה 'מטריאליז' ]חומרנות[ ואתאיז.... .
נקודת הבחירה בה ניצב האד בדורות האחרוני ,היא השאלה הא יש בכלל כוחות עליוני ,או שמא 'אני ואפסי עוד' במצב כזה,
בנקודת בחירה נמוכה כזו ,נעלמו המזיקי מאליה .מדוע? מפני ששדי ורוחות ה סתירה מוחלטת לשיטה החומרנית!!! הופעת כיו
הייתה מתגברת את הכחות המטי לאמנה בכוח עליו ,והייתה מקשה על הכפירה במציאות של כוחות רוחניי $ובכ היה מופר האיזו
העדי שבבריאה.
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יטה
מע על ה
הממ י טה
ריאת ש מ ע
ק רי את
הנחיות למעיין:
מצווה זו של קריאת שמע על המיטה ,חשובה היא עד מאוד .בגמרא שלנו למדנו שהיא מגינה מפני
המזיקים ,אך יש בה מעלות ועניינים נוספים .מעבר לנאמר לעיל זהו אחד מהדברים שכל אחד צריך לדעת
בעל פה ולכן יש חשיבות להבנת המצווה וענינה:
 .1עיין במקור מס'  .1מה מוסיפה הגמרא שם שלא מופיע בסוגיה שלנו?
 .2האם אתה זוכר סיבה אחרת לצורך בקריאת שמע על המיטה?
 .3עיין במקור מספר  . 2מלבד מה שעולה מן הפסוק ,למה לדעתך נהגו כך? ] רמז' :עובר לעשייתן'[
 .4עיין במקורות  3ו . 4-מהי המחלוקת בין הראשונים?
 .5עיין בשו"ע .מה ההלכה למעשה?
 .6עיין בנושאי הכלים ,המשנה ברורה והשערי תשובה כיצד נוהגים למעשה.
 .7מה פוסק למעשה הגרע"י בעניין קריאת ברכת המפיל אחרי חצות?

שערי תשובה
ר' חיי מרדכי מרגליות נולד למשפחת רבני מפורסמת בער בשנת תק" ],[1780
ונפטר בשנת תק"פ ] .[1820בצעירותו נמנה על חכמי הקלויז של העיר בראד ,ולאחר
מכ מונה לרבה של העיר החשובה דובנא שבגליציה ,ובה שימש כרב עד למותו בגיל
צעיר .אחיו היה ר' אפרי זלמ מרגליות ,מגדולי אותו דור ,שבי השאר כתב את
הספר 'יד אפרי'  $הערות על השו"ע ,שנדפס בפע הראשונה בדובנא תק"פ יחד ע
החיבור 'שערי תשובה' שכתב ר' חיי מרדכי .ספר 'שערי תשובה' מהווה מעי השלמה
לספר 'באר היטב' ,שהוא קיצור של דברי נושאי הכלי העיקריי של השו"ע בתוספת
הערות הלכתיות מספרי אחרי ,וא הציוני להערות ה'באר היטב' משמשי ג
כהפניות להערות שב'שערי תשובה' .יש בספר 'שערי תשובה' ליקוט של פסקי
ותשובות מעשיות ממאות ספרי שו"ת ופסיקה .מאז שנדפס לראשונה הוא מודפס
ברוב מהדורות השו"ע ,ומהווה בסיס מרכזי לפסיקה הלכה למעשה.
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.1תלמוד בבלי מסכת ברכות ד" ס עמוד ב
הנכנס ליש על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה א שמוע .ואומר ברו המפיל חבלי שינה
על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישו בת עי .יהי רצו מלפני ה' אלהי שתשכיבני לשלו,
ות חלקי בתורת ,ותרגילני לידי מצוה ,ואל תרגילני לידי עבירה ,ואל תביאני לידי חטא ,ולא
לידי עו ,ולא לידי נסיו ,ולא לידי בזיו ,וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע ותצילני
מפגע רע ומחלאי רעי ואל יבהלוני חלומות רעי והרהורי רעי ,ותהא מטתי שלמה
לפני ,והאר עיני פ איש המות ,ברו אתה ה' המאיר לעול כולו בכבודו
 .2בית יוס" אורח חיי סימ רלט
כתב הכל בו )סי' כט( נהגו כל ישראל שאי אוכלי ושותי ואי מדברי אחר קריאת שמע
שאומרי על מטת וסמכו אהאי קרא )תהלי ד ה( אמרו בלבבכ על משכבכ זו קריאת
שמע ודומו סלה
.3ב"י לפי רבנו יונה

.4בית יוס" לפי רש"י ורמב"

דהיכא דליכא טירחא לא יקרא
קריאת שמע כשהוא מוטה על צדו

מותר לקרות קריאת שמע
לכתחלה והוא מוטה על צדו

לפי דבריו על מטתו דקאמר לא על
מטתו כשהוא שוכב קאמר אלא על

לגמרי ולדבריה הוי על מטתו
כפשוטו כשהוא שוכב על מטתו

מטתו היינו סמו למטתו כלומר בשעה
שרוצה ליל ליש

ממש:

שולח ערו אורח חיי סימ רלט סעי" א
קורא על מטתו פרשה ראשונה של שמע ומבר :המפיל חבלי שינה על עיני וכו' .הגה:
ויקרא קריאת שמע סמוך למטתו ,ואין אוכלים ושותים ולא מדברים אחר קריאת שמע שעל
מטתו ,אלא יישן מיד ,שנאמר :אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה )תהילים ד ,ה( )כל בו
ורוקח ורבינו ירוחם נ"ב ח"ב( ,ועיין לעיל סימן ס"ג אי מותר לקרות כשהוא שוכב...
משנה ברורה סימ רלט ס"ק ו
ר"ל דש מוכח בס"א בהג"ה דלכתחלה אי
כדאי ליל ולשכב ולקרותה בשכיבה אפילו
כשהוא שוכב על צדו ממש .כתב המ"א דוקא
כשקורא זו הק"ש לש חובה כגו שהתפלל
ערבית מבע"י וצרי עתה לכוו לקיי המ"ע
דק"ש לכ צרי ליזהר בכל פרטיה אבל א כבר
קרא בזמנה וקורא עתה רק משו ק"ש שעל
המטה מותר לכתחלה לקרותה בשכיבה ויש
שמחמירי לכתחלה לקרותה בעמידה או בישיבה
אכ א כבר שכב לכו"ע מותר להטות על צדו
ולקרוא .ויש לו לאד להרגיל עצמו לשכב על צדו
דוקא ואיסור גדול לשכב פרקד דהיינו שמושל
על גבו ופניו למעלה או שפניו טוחות למטה:

שערי תשובה אורח חיי סימ רלט
המפיל – עיי באר היטב בש תשובות לחמי
תודה שיש שרצה לומר שעפ"י הסוד א
היה ער עד אחר חצות ואז הול לשכב אינו
מבר המפיל ואי האמת כ אלא צרי
לברכה בכל עת שהול ליש ע"ש:

שו"ת יחווה דעת חלק ד סימ כא
אול בספר דברי שלו בהגהותיו על שער הכוונות )ד ס"ט ע"א( כתב ,שעל פי הסוד אי לבר המפיל אחר
חצות הלילה .וכ הסכי עמו להלכה הגאו רבי יוס חיי בשו"ת רב פעלי חלק א' )סוד ישרי סימ י"ד(.
וכ כתב בספר חסד לאלפי )סימ רל"ט אות י'( ,שמנהג החסידי המקובלי בירושלי ת"ו שלא לבר
המפיל אחר חצות לילה .וכ כתב הגאו רבי יצחק אבולעפייא בשו"ת פני יצחק )מערכת ברכות אות ע"ו( .וכ
כתב מהר"א מני בזכרונות אליהו )עמוד ס'( .וכ כתב הרה"ג רבי יעקב סופר בכ החיי .וראה עוד בשו"ת בני
דוד )סימ כ"ט( ,ובשו"ת ישכיל עבדי חלק ז' )חלק אורח חיי סימ מ"ה סעי א'( .ובשו"ת מחשבות בעצה
)סימ ד'( .וראוי לחוש לדברי האחרוני הנ"ל ,שספק ברכות להקל .וטוב שיאמרנה בלי ש ומלכות.
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בור ?
ה
האא ם י ש חו בה להת פל ל בצי בו ר
הנחיות למעיין:
בסוגיה זו נעסוק בעניין תפילה בציבור .מעלת התפילה בצבור מוזכרת בכמה מקומות בדפים אותם אנו
לומדים במסכת ברכות ,ויש כמה שאלות אותן צריך לברר .ראשית נציין שציבור זה עשרה גברים ומעלה.
]נחלקו האחרונים האם ששה שלא התפללו ויצרפו אליהם ארבעה שכבר התפללו יחשב הדבר כתפילה בציבור מי שרוצה
לעיין בשאלה זו שהרבה פעמים היא אקטואלית יפנה לאגרות משה או"ח א' סימנים כח'-ל' ולעומתו החלקת יעקב או"ח כ'
והמנחת יצחק חלק ט' סימנים ו' וז'[ כלל אין ספק שמעלת הציבור היא עצומה -ואין הקב"ה מואס בתפילת

הרבים ,מה שנשאר לנו לברר ,האם זו חובה להתפלל בציבור או רק הדור מצווה ,הנפק"מ ההלכתיות
רבות .אחת השאלות אותן נברר עוסקת בחייל המעוניין להתנדב ליחידה מיוחדת ,אך היחידה כה קטנה
שאין לו אפשרות להתפלל שם במניין ,האם מותר לו להתנדב ובכך להפסיד תפילה בציבור?
 .1עיין במקור  ,1מה מדגיש הרמב"ם ביחס לתפילה בציבור?
 .2עיין במקור  - 2דברי השו"ע בהלכות תפילה .וענה על השאלות הבאות:
 .1מהו המקור להלכה זו? ]רמז דף ז :למטה[
 .2על פי דברי שו"ע ,דרג את העדיפויות :תפילה בצבור ,תפילה ביחיד ,תפילת יחיד בבית
כנסת ,תפילת יחיד בשעה שהצבור מתפלל?
 .3המילה הראשונה בדברי השו"ע ,האם היא מבטאת חובה או הידור והמלצה?
 .3עיין במקור  3בדברי המשנה ברורה .מהו עיקר תפילה בציבור ומהי טעות ההמון?
 .4עיין במקור  . 4לשיטת המשנה ברורה ,מה עדיפותו של בית הכנסת על פני בית? ומה היסוד
לדעת הגרש"ז בשו"ע הרב? מה יוצא מן הכלל? ולמה?
 .5איך מבין בעל שו"ת מנחת יצחק  -מקור  ,6את דברי השו"ע 'ישתדל'?
 .6עיין בדברי הגר"מ פיינשטין מקור  7מה טענתו? מה ההוכחה? ומה הסברה?
 .7מהי ההכרעה למעשה  -מקור  .8ואיזו סברה מצטרפת?

שולח ערו הרב
ר' שניאור זלמ ב"ר ברו נולד בשנת תק"ה ) (1745בעיר לוז'נה שברוסיה .הוא הצטר לחבורת תלמידיו של ר' דב
בר 'המגיד' ממזריטש יורשו של הבעל ש טוב ,ולמרות גילו הצעיר הפ להיות מהבולטי שבה .רבו הטיל עליו
לחבר שולח ערו מתוק ומבורר ,והוא החל בעבודתו שהפכה למפעל חיי ,א רק כשליש מ השו"ע שלו יצא
לאור לאחר פטירתו )דפו"ר קאפוסט תקע"ד ,(1814$וחלקי נוספי שהיו מוכני אבדו בשריפה .בשנת תקכ"ז
) (1767נתמנה ל'מגיד' בעיר הולדתו לוז'נה .לאחר פטירת רבו המגיד ממזריטש בשנת תקל"ג ) (1773נהיה רש"ז
תלמיד$חבר של יורשו ר' מנח מנדל מוויטפסק .בשנת תקל"ז ) (1777עלה רמ"מ מוויטפסק לאר ,.ורש"ז הפ
לראש חסידי רוסיה .עקב הלשנות של ה'מתנגדי' נאסר רש"ז פעמיי ,ואחרי שחרורו בשנת תקס"ד ) (1804עבר
לעיר ליאדי ,על שמה הוא נקרא עד היו ,ש ביסס ופיתח את חסידות חב"ד )'חכמה ,בינה ,דעת'( אותה ייסד.
...ובי השאר חיבר את ספר 'התניא' ,שהוא הספר המרכזי של חסידות חב"ד עד היו .נפטר בשנת תקע"ג ),(1813
ובנו הבכור ר' דב בר שניאורסו )'האדמו"ר האמצעי'( מילא את מקומו .ספר השו"ע אותו כתב ,המכונה בידי
חסידיו 'שו"ע הרב' ,הוא למעשה עיבוד ותימצות של השו"ע.
אגרות משה
רבי משה פיינשטיי נולד ברוסיה בשנת ה"א תרנ"ה ) (1895וש למד וא כיה ברבנות עד הגירתו לארצות
הברית בשנת ה"א תרצ"ז ) .(1937ישיבתו בניו יורק ,תפארת ירושלי ,היא אחת הישיבות המעולות הודות
להנהגתו .ר' משה היה מוכר כפוסק הגדול בארה"ב ,ותשובותיו מופצות בעול היהודי כולו .הוא ד בתשובותיו
בבעיות טכנולוגיות מודרניות וג בעיקרי היהדות .ר' משה היה פעיל בעניני ציבור וחינו .נפטר בשנת ה"א
תשמ"ו ).(1986
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.1רמב" הלכות תפילה ונשיאת כפי פרק ח הלכה א
תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בה חוטאי אי הקדוש ברו הוא מואס בתפלת של
רבי ,לפיכ צרי אד לשת עצמו ע הציבור ,ולא יתפלל ביחיד כל זמ שיכול להתפלל ע
הציבור ,ולעול ישכי אד ויעריב לבית הכנסת שאי תפלתו נשמעת בכל עת אלא בבית
הכנסת ,וכל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו מתפלל בו ע הציבור נקרא שכ רע.
.2שולח ערו אורח חיי סימ צ סעי" ט
ישתדל אד להתפלל בב"ה ע הציבור ,וא הוא אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה ,יכוי
להתפלל בשעה שהציבור מתפללי ) ,והוא הדי בני אד הדרי בישובי ואי לה מני ,מ"מ יתפללו שחרית
וערבית בזמ שהציבור מתפללי ,סמ"ג( .וכ א נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא
מתפלל ביחיד אעפ"כ יתפלל בבית הכנסת.
.3משנה ברורה סימ צ ס"ק כח
ועיקר תפלה בצבור הוא תפלת י"ח דהיינו
שיתפללו עשרה אנשי שה גדולי ביחד ולא
כמו שחושבי ההמו שעיקר להתפלל בעשרה
הוא רק לשמוע קדיש וקדושה וברכו ולכ אינ
מקפידי רק שיהיו י' בבהכ"נ וזהו טעות ולכ
חוב על האד למהר לבוא לבהכ"נ כדי שיגיע
להתפלל י"ח בצבור

.4משנה ברורה סימן צ ס"ק לג
אעפ"כ יתפלל בבית הכנסת  -מפני שהוא מקום קבוע
לקדושה ותפלתו מתקבלת שם יותר .ופשוט דאם הוא
ת"ח ויש חשש חילול השם כשיבוא אחר התפלה
בבהכ"נ דיתפלל בביתו:
.5שולח ערו הרב אורח חיי סימ צ סעי" י
וג מפני שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר אלהי
נצב בעדת אל כלומר בבית מועד שלו שנועדי ש
לפניו:

.6שו"ת מנחת יצחק חלק ז סימ ו
והנראה לומר עוד בלשו ישתדל אד להתפלל בב"ה ע הציבור וכו' ,דכוונתו כמו דאיתא בטור שאחרי שהביא כמה מאמרי
הש"ס המדברי במעלת וגודל הפלגתו של תפילת הציבור סיי בזה"ל לכ צרי להשתדל בכל כחו להתפלל ע הצבור וכו'
עכ"ל ,דהדגיש בכל כחו ,ובודאי רצונו לומר כלפי מה שיש לפעמי מניעות אשר לפיהו פטור מתפילה בצבור ע"י אונס וכיוצא
בזה ,מ"מ מחמת גודל מעלתו ישתדל בכל כחו לפני משורת הדי א יש באפשרותו להתגבר על המניעות יעשה כ .וכ י"ל
כוונת המחבר בש"ע בלשו ישתדל וכו' וק"ל

.7אגרות משה או"ח חלק ב סימן כז
הנה להתפלל בעשרה הוא חיוב מצוה על האד ולא רק הדור ומעלה בעלמא דהא..מחוייב ליל עד ד' מילי
כשהוא לפניו בהול בדר א שטוב לפניו יותר ללו כא ,וג מחוייב לחזור לאחוריו עד מיל ונפסק כ בש"ע
סימ צ' סעי ט"ז ,ומזה מוב שעד מיל מחוייב ליל א כשהוא בביתו ומפורש ...עכ"פ כיו שחזינ שצרי
לטרוח הרבה מוכרחי לומר שהוא חיוב מצוה על האד להתפלל בעשרה ....ואי לדייק מלשו ישתדל אד
להתפלל בביהכ"נ ע הצבור שבסעי ט' /סי' צ' /לומר שהוא רק מעלה בעלמא ,דג על חיוב שיי לשו זה...
וא שבגמ' ברכות ד ח' איתא שהוא משו דבצבור נשמע ומתקבל התפלה וכ הוא ברמב" רפ"ח מתפלה,
מסתבר שזה עצמו עושה החיוב דא לא היה אפשריות לתפלתו של האד להתקבל אפשר שלא היתה תפלה
כלל ולא היה יוצא ידי מצות תפלה ,ורק מכיו שכל תפלה אפשר שתתקבל יוצא אד במצות תפלה ...ולכ כיו
שבצבור נשמעת תמיד ותפלת יחיד א של אד גדול וצדיק אינו ברור שתתקבל יש חיוב על כל אד שיתפלל

בצבור והוי טע זה שתפלת הצבור נשמעת יותר עצ הדי ממילא.
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תרג ום
שנ י ם מ
אח ד תר ג
מקק ר א וואח
הנחיות למעיין:
העיון בנושא ,מבוסס על כך שלמדת את הסוגיה הבסיסית בגמרא עד דף ח :שנים מקרא ואחד תרגום.
ולמדת את דברי התוס' ד"ה שנים וד"ה ישלים.
 .1בגמרא מופיעה התקנה ללא נימוק .הראשונים דנים בסיבה לתקנת שמו"ת .מה הסבות שהם
מעלים? ]מקור מספר [1
 .2מה הנפקא מינה למעשה בין שני הטעמים?
 .3איזה טעם הוא עיקרי? עיין בתשובת הגר"מ פיינשטין לגבי הפרשיות -שקלים ,זכור ,פרה,
החודש]-מקור מס' [2
 .4עיין בדברי הרמב"ם ,עמוד על שתי נקודות .א .מה פשר הניסוח "חייב"? ב .האם ניתן
להסיק כאיזה מהטעמים דלעיל סובר הרמב"ם מתוך מקומה של ההלכה ברמב"ם?
 .5עיין בהגהות מיימוניות .מהי דעת הראב"ן?
 .6מהו התרגום?
 .7האם צריך לקרוא עם הטעמים?
 .8עיין בשו"ע המצורף להלן ביחס לזמן הקריאה .מהו זמן הקריאה לכתחילה ובדיעבד:
שולחן ערוך אורח חיים סימן רפה
סעיף ג -מיום ראשון ואילך חשוב עם הצבור.
סעיף ד -מצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת ,ואם לא השלים קודם אכילה
ישלים אחר אכילה עד המנחה; וי"א עד רביעי בשבת; וי"א עד שמ"ע )דהיינו בשמחת תורה שאז
משלימים הצבור(.

רמז שכותב הלבוש באו"ח )סי' רפ"ה(
ואל"ה שמו"ת בני ישראל ,ר"ת ,וחייב אדם
לקרות הפרשה שנים מקרא וא' תרגום ,וזה
חייבים כל בני ישראל.
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 .1תרומת הדשן סימן כג'
שאלה הא דאמרינ לעול לשלי אד פרשיות ע הצבור שני מקרא ואחד תרגו מי מחייב נמי להשלי
בכל יו"ט פרשיות שקורי שחרית ומוס .ובשבתות של ארבעה פרשיות ג"כ אות הפרשיות שמוסיפי לקרות
או לאו.
דכתב בהגה"ה במיימוני בש רבינו שמחה ז"ל וז"ל אע"פ שעיקר מצוה כל פרשה ופרשה ע הצבור א לא
עשה כ ישלי כול בשמיני עצרת שבו גומרי הצבור ובלבד שלא יקדי ולא יאחר יו אחד מ הצבור ע"כ.
מהכא נראה מדקבע היו שבו גומרי הצבור חמשה חומשי תורה בכל שנה משמע דעיקר חיוב דאצריכו
רבנ להשלי פרשיות ע הצבור היינו כדי שכל אחד מישראל יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד סו" בכל
שנה כמו שעושי הצבור מש"ה צרי לסיי ממש באותו היו שמסיימי בו הצבור דאע"פ שלא קרא כל השנה
עמה אחר גמר מצות אזלינ בכוליה דוכתא .וכ משמע מלשו הרמב" דטעמא הכי הוא דכתב וז"ל דאע"פ
שכל אד שומע כל התורה בכל שנה בצבור חייב לקרותו לעצמו כל שבוע ושבוע סדר של אותו שבת וכיו
דטעמא דהשלמה הכי הוא נראה דלא אצריכו רבנ אלא שישלי פרשיות של כל התורה רק פע אחד בשנה
וא"כ לא צריכינ להשלי פרשיות של יו"ט ושל ארבע פרשיות ומוספי אחרי דהשלימו כל אחת בשבתו.
אמנ נראי הדברי דלפי פירוש רבינו חננאל דפליג על רבינו שמחה כדאיתא בהגה"ה הת ולא מפרש
ההיא דרב ביבי בר אביי בפרשיות דכולה שתא בה סברא פליגי דלההיא גירסא ופי' אי טע השלמה בשביל
שיסיי התורה בכל שנה כדפרש"י אלא אפשר כדי שיהא רגיל במה שהצבור קורי וא"כ היה צרי להשלי
פרשיות של יו"ט ומוספי לפי טע זה ומ"מ אפי' אי הכי הוא מתיישב המנהג לדעת אינ גאוני וקרוב בעיני
שלא נהגו רבותינו להשלי.

.2שו"ת אגרות משה אורח חיי ח"ג סימ מ
א צרי לחזור שני מקרא ואחד תרגו בהפרשיות ו' אייר תשל"ב .מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ח נח גאלדשטיי שליט"א.
בדבר א קריאת שני מקרא ואחד תרגו הוא ג על הפרשיות הנה הדי הוא להשלי פרשיותיו ע הצבור שהוא שילמוד כל התורה
בכל שנה כמו שתיקנו להצבור להשלי בכל שנה כל התורה ,ומחמת זה נפסק בש"ע /או"ח /סימ רפ"ה סעי ז' אי צרי לקרות פרשת
יו"ט וא"כ פשוט שה"ה קריאת הפרשיות וכל מה שקורי לבד פרשיות השבוע ואע"פ שבתה"ד סימ כ"ג הביא בש ר"ח טע אחר כדי
שיהיה רגיל במה שהצבור יקראו שלפ"ז יש להצרי לקרא ג קריאות של יו"ט ופרשיות ,הוא בעצמו מסיק שאי נוהגי להשלי אלא
פרשיות של שבת כדפסק הש"ע שאי צור להיחיד לקרות שני מקרא ואחד תרגו ,ועיי במג"א סקי"ב .והנני ידידו מוקירו ומברכו,
משה פיינשטיי.

 .3רמב" הלכות תפילה ונשיאת
כפי פרק יג הלכה כה
אע"פ שאד שומע כל התורה כולה
בכל שבת בצבור חייב לקרות לעצמו
בכל שבוע ושבוע סדר של אותה
שבת שני מקרא ואחד תרגו,
ופסוק שאי בו תרגו קוראהו שלש
פעמי עד שישלי פרשיותיו ע

הצבור.

הגהות מיימוניות הלכות תפילה ונשיאת כפי פרק
יג הלכה כה
כתב ר"נ שמצא בספרו של ראב" לעול ישלי אד
פרשיותיו ע הציבור נ"ל דביחיד הדר בכר שאי לו י'
לקרות בתורה איירי דצרי לכוי השעה שהציבור
קורי בב"ה ויקרא ג הוא ביחיד ב' מקרא כנגד ב'
שקורי בב"ה ואחד תרגו כנגד המתרג דא כמו
שפירשו רבותינו דבקריאת הפרשה בבקר איירי כאשר
אנו רגילי לימא לעול יקרא פרשה ע הציבור למה
לי ,ועוד שני מקרא ואחד תרגו למה הלא ישמע
בבית הכנסת ויצא ידי חובתו ואע"פ כ מנהגנו מנהג
גמור ויפה דדילמא לא יכוי דעתו בבית הכנסת לכל
הפרשה ויצא בקריאתו שקרא כבר ע"כ.

שו"ת יחווה דעת חלק ב סימ לז
ואמנ הרא"ש בפסקיו לברכות )ש /ד ח' ע"א (/כתב שהוא הדי א קורא בפירוש רש"י על התורה שיוצא ידי חובה
במקו התרגו ,אול רבינו משה מקוצי בספר המצות ,הסמ"ג ,כתב בש רב עמר גאו ורב נטרונאי גאו ,שיש
להקפיד לקרוא דוקא תרגו אונקלוס לפי שנית בסיני ,ולכ כתב מר השלח ערו שירא שמי יקרא ג פירוש רש"י
וג תרגו אונקלוס .וכ הסכי רבינו שלמה לוריא בספר י של שלמה קידושי )פרק ב סימ יד( .ורבינו האר"י ז"ל
הזהיר מאד על קריאת התרגו על פי הקבלה.

משנה ברורה סימן רפה ס"ק יז  -מכאן שניגון הטעמים אינו מעכב לגבי שמו"ת
יחווה דעת שם-בסיום ,הנני להעיר תשומת לב מנהלי בתי הספר שעליהם מוטלת חובה קדושה ללמד
טעמי המקרא לתלמידים ,כפי מסורת אבותיהם ,עוד לפני הגיעם לגיל בר מצוה ,כדי שיוכלו לקיים
מצות קריאת שנים מקרא ואחד תרגום בטעמי המקרא ,שזוהי עיקר מצות קריאת שנים מקרא ואחד
תרגום
ביצחק יקרא ]הערות הגר"א נבנצל על המשנ"ב[ דברי המשנ"ב צ"ע כי הטעמים מבארים הכוונה.
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שח רי ת
מע של ש ח
ז מ ק רי את ש מ ע
הנחיות למעיי:
נושא זה נוגע למעשה לעיתי תכופות ,יש א כ צור ללב את הסוגיה היטב כדי לדעת את
ההלכה .אנו נעמיק הפע בכמה שאלות .1 :מהו הזמ לקריאת שמע של שחרית?  .2מה יעשה
אד שכדי להגיע לעבודה בזמ חייב להתפלל מוקד?  .3מה יעשה חייל למשל ,שהגיע מפעילות
מפרכת ומסוכנת ,ולא יכול היה לקרוא ק"ש עד אמצע היו?
 .1עיי בדברי המשנה והגמרא ט :במשנה עד המילי דור דורי .כמה דעות תנאי מופיעות
במשנה ביחס לזמ קריאת שמע של שחרית?
 .2מה ההכרעה של אביי?
 .3עיי בד ח :למטה מהמילי 'תניא ר"ש ב יוחי אומר' עד ט .למעלה 'לסמו עליו בשעת הדחק'
מה הסתירה בי המקורות?
 .4עיי במקור מספר  .1מהו זמ ההתחלה?
 .5עיי במקורות  .3$7מה הזמ המאוחר ,במה נחלקו הראשני ]הא זו מחלוקת עובדתית או
שיש לה עיגו בסברה או בדברי המשנה[ ,מהי ההלכה ומה הסברה שנית אז לקרוא ק"ש?
 .6בלוחות השנה יש שני זמני לסו זמ קריאת שמע אחד לדעת המג"א ,ואחד לדעת הגר"א עיי
במשנ"ב במקור  . 8ממה נובעת המחלוקת?
 .7עיי במקור  . 9מה שואל רבנו יונה? ומה ההסבר לזמ המועד לקריאת שמע?
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זמ ההתחלה:
 .1רא"ש מסכת ברכות פרק א סימן י
אחרי אומרי כדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירהו .ירושלמי במה אנ קיימי .אי רגיל הוא אפילו
רחיק כמה חכי ליה .וכשאינו רגיל .אפילו קרוב גביה לא חכי ליה אלא כ אנ קיימי ברגיל ואינו רגיל כה
דאזיל לאכסניא ואתי לקיצי .אמר רב הונא הלכה כאחרי .אמר אביי לתפלי כאחרי
בית יוס" או"ח סימ נח
ומה שכתבו הרא"ש והרשב"א דתחלת זמ קריאה הוא משיכיר בי תכלת ללב נראה דלא פליגא על מה שפסק ה"ר יונה
כאחרי דאמרי משיראה את חבירו ברחוק ארבע אמות ויכירנו דשניה שיעור אחד הוא כדאמרינ בירושלמי )ש ה"ב(

 .2שולח ערו אורח חיי סימ נח סעי" א
זמ קריאת שמע של שחרית ,משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת ,ברחוק ד' אמות ,ויכירנו.

זמ הסיו:
 .3תלמוד בבלי מסכת ברכות דף י עמוד ב
רבי יהושע אומר ,עד שלש שעות .אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי יהושע .הקורא מכאן ואילך לא
הפסיד .אמר רב חסדא אמר מר עוקבא ,ובלבד שלא יאמר יוצר אור .מיתיבי :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד
כאדם שהוא קורא בתורה ,אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה  -תיובתא דרב חסדא ! תיובתא .איכא
דאמרי ,אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מאי לא הפסיד  -שלא הפסיד ברכות .תניא נמי הכי :הקורא מכאן ואילך
לא הפסיד כאדם שקורא בתורה ,אבל מברך הוא שתים לפניה ואחת לאחריה .אמר רבי מני :גדול הקורא קריאת
שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה ,מדקתני :הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה ,מכלל דקורא
בעונתה  -עדיף.

 .5הגהות מיימוניות הלכות ש
והנה לא הזכירו מזה רבותינו
בעלי התוס' ולא ה"ג ולא מורי
רבינו בתוס' יומא אלא כול כתבו
עד ג' שעות בסת

.4הגהות מיימוניות הלכות קריאת
שמע פרק א הלכה יא
רבינו שמחה דהא ...דאמר רבי
יהושע עד ג' שעות פירוש עד תחילת
שעה ג'
.6ש"ע או"ח נח סעי" א
 .9רבנו יונה )ד :ד"ה תניא(

..אע"פ שוותיקי היו קורי אותה
סמו להנ .החמה מודו דזמ
התחלת קריאתה קוד הוא
דהלכה כאחרי שאמרו משיראה
את חבירו ברחוק ארבע אמות ..
אלא שבא לומר שהוותיקי מתו
שהיו מדקדקי במצות והיו רוצי
לסמו גאולה לתפלה היו גומרי
אותה ע הנ .החמה כדי שיתפללו
מיד כשתנ .החמה ויסמכו גאולה
לתפלה וא היו מתחילי לקרותה
מיד כשיכיר את חבירו היה הרבה
בי זה השיעור ובי הנ .החמה
והיה לה להתאחר אחר ק"ש
ולהמתי עד שתנ .החמה ונמצא
שלא היו יכולי לסמו גאולה
לתפלה ומתו כ היו צריכי
לקרותה סמו להנ .החמה

ונמש זמנה עד סו ג'
שעות ,שהוא רביע היו.

.8משנ"ב סימ נח ס"ק ד
ומוני אלו הג' שעות
מזמ עמוד השחר כ כתב
המ"א ודעת הגר"א משעת
הנ .החמה .
משנ"ב סימ תמג ס"ק ח
וחושבי את היו מעלות
השחר עד צאת הכוכבי
כ"כ הרבה אחרוני וי"א
דחושבי מהנ .החמה עד
עת השקיעה ..דעת הגר"א
כמות ולכתחלה טוב

,7מאירי ברכות ד" ט/ב
לדעת ר' יהושע עד ג' שעות
לפי שהוא סובר כי מה
שאמר הכתוב ובקומ בעת
שיהיו בני אד קמי
ממטת ויש מי שלא יקו
ממטתו עד שעברו ג' שעות
מ היו וה בני מלכי ועל
כ מותר לקרותה עד סו
שעה שלישית ודע כי כל
השעות הנזכרות בכל המשנה
ה השעות הזמניות ועני
הזמניות ה השעות שיש י"ב
שעות מה ביו וי"ב בלילה

.10שולח ערו אורח חיי סימ נח א
ומצוה מ המובחר לקרותה כוותיקי )פי' תלמידי .ורש"י פי' אנשי ענוי ומחבבי המצות(
שהיו מכווני לקרותה מעט קוד הנ .החמה )פי' יציאת החמה כמו הנצו הרמוני( )שיר
השירי ו ,יא; ז ,יג( כדי שיסיי קריאת שמע וברכותיה ע הנ .החמה ויסמו התפלה מיד
בהנ .החמה .ומי שיוכל לכוי לעשות כ שכרו מרובה מאד.
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מה יעשה אד שכדי להגיע לעבודה בזמ חייב להתפלל
מוקד
הנחיות למעיי:
 .1עיי במקור מספר  . 1מה נית להסיק מגמרא זו ביחס לזמ קריאת שמע עבור מי שממהר
]כמו אנשי משמר[ ומה נית להסיק ביחס לזמ ק"ש?
 .2עיי במקור מספר  .2מה הקושיה של התוס' ומה שלושת הדעות לגבי זמ ק"ש?
 .3עיי בדברי הרמב"  $מקור מספר  .3דייק בדבריו ,מהו הזמ המועד לקריאת שמע
בבוקר?
 .4ישנה שיטה נוספת בראשוני והיא מובאת במקור  .4מהי?
 .5שאלה למעייני $כדי להבי את הסוגיה היטב יש לעיי כיצד כל אחד מהראשוני
מתיישב ע כל הבריתות ששנינו] .כיצד יסבירו הראשוני את הסוגיא בד ל .בברכות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות ד" ל עמוד א
אבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי ,וכי הוה מטי זמ קריאת שמע קרו .כמא; כי
האי תנא  $דתניא :השכי לצאת לדר  $מביאי לו שופר ותוקע ,לולב ומנענע ,מגילה וקורא בה ,וכשיגיע זמ
קריאת שמע קורא .השכי לישב בקרו או בספינה  $מתפלל ,וכשיגיע זמ קריאת שמע קורא; רבי שמעו ב
אלעזר אומר :בי כ ובי כ קורא קריאת שמע ומתפלל ,כדי שיסמו גאולה לתפלה .במאי קמיפלגי?  $מר סבר:
תפלה מעומד עדי; ומר סבר :מסמ גאולה לתפלה עדי[ .

 .6הלכה למעשה  $עיי בפסק השו"ע במקור מספר  .5שי לב היכ צרי לעמוד ומה נית
לקרוא בישיבה?
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.1תלמוד בבלי מסכת יומא ד" לז עמוד ב
הילני אמו עשתה נברשת של זהב וכו' .תנא :בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאי ממנה ,והכל יודעי שהגיע
זמ קריאת שמע .מיתיבי :הקורא את שמע שחרית ע אנשי משמר ואנשי מעמד  $לא יצא ,מפני שאנשי
משמר משכימי ואנשי מעמד מאחרי $ .אמר אביי :לשאר עמא דבירושלי.
.2תוספות מסכת יומא ד" לז עמוד ב
אמר אביי לשאר עמא דבירושלי  $תימה דאביי גופיה אמר בפרק קמא דברכות )ד ט (:לקריאת שמע
כוותיקי דא"ר יוחנ וותיקי גומרי אותה ע הנ .החמה והיינו קוד  ...ועוד קשה על מה אנו סומכי שאנו
קורי אותה אחר הנ .הרבה דאע"ג דא"ר יהושע עד ג' שעות ואמר רב יהודה אמר שמואל הת הלכה כר'
בתראה?
דהוא
כוותיקי
לק"ש
דאמר
כאביי
דהלכה
נראה
יהושע
ואומר ר"י דוותיקי נמי מודו דזמנה עד ג' שעות אע"פ שהיו ממהרי לקרותה ע הנ .החמה  ...והשתא
למאי דפרישית ניחא דקאמר הכא לשאר עמא דבירושלי דמצוה היא להקדי ע הנ .כוותיקי ולפי שאי
הכל בקיאי לעשות כוותיקי נקבע אותו זמ מיד אחר זריחה לשאר עמא דבירושלי שאי יודעי לכוי
כוותיקי
וא"ת והא אמרינ בפ"ק דברכות )ד ח (:א"ר שמעו ב יוחי משו ר"ע פעמי שאד קורא ק"ש ב' פעמי
ביו אחת קוד הנ .החמה ואחת לאחר הנ .החמה ויוצא בה אחת משו לילה ואחת משו יו ופסיק רבי
יהושע ב לוי כוותיה אלמא קוד הנ .ליליא הוא ותחלת זמנה דיו הוי אחר הנ .החמה כמתניתי דהכא?
מיהו רבינו ת פי' דאביי נמי הכי ס"ל והא דקאמר לק"ש כוותיקי סימנא בעלמא כלומר סמו להנ.
כוותיקי ולא כוותיקי לגמרי דאילו וותיקי מקדימי ואנו מאחרי אחר הנ... .
וה"ר חננאל פירש דוותיקי גומרי אותה ע הנ .החמה מיד ומפרש גומרי קורי ומפרש ייראו ע שמש
היינו קבלת מלכות שמי דהיינו ק"ש

רמב" הלכות קריאת שמע פרק א הלכה יא
ואי זה הוא זמנה ביו מצותה שיתחיל לקרות קוד ח הנ .החמה כדי שיגמור לקרות ולבר ברכה אחרונה ע
הנ .החמה ,ושיעור זה כמו ]עישור[ שעה קוד שתעלה השמש וא איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה
השמש יצא ידי חובתו שעונתה עד סו ט שלש שעות ביו למי שעבר ואיחר.

מתו בית יוס" סימ נח
והרז"ה )ב ,א מדפי הרי"( פסק דזמ ק"ש אינו מתחיל רק לאחר הנ .דוקא וכפשטא דהברייתא דהקורא ע
אנשי משמר ,דודאי לא הוי מקדימי כל כ קוד שיכיר ,דהא לא הוי קורי אלא אחרי הולכת אברי לכבש,
ותחלת זמ שחיטת התמיד הוא משיעלה עמוד השחר ,וא"כ בי כ ובי כ ודאי הגיע זמ דמשיכיר ,ואפ"ה
תני דלא יצא ,וג מתניתי דיומא אתי כפשוטו ,והנ ברייתות דלעיל )ח ,ב( דרשב"י ודרשב"י אליבא דרבי
עקיבא פליגי אהדדי ,ופסקינ כלישנא בתרא דהלכה אבתרייתא אתמר ולא אקמייתא דבקמייתא לית הלכתא
כוותיה) .וכבר כתבתי לעיל שהוא דוחק לומר דתרי תנאי אליבא דרבי עקיבא( ,וכ פסק הסמ"ג ,וכ פסק הר"ח
הביאו הרא"ש בשמעתי.
שולח ערו אורח חיי סימ נח סעי" ג
ומי שהוא אנוס ,כגו שהיה משכי לצאת לדר במקו גדודי חיה ולסטי ,שלא יוכל לעמוד ולא לכוי אפילו
פרשה ראשונה ואפילו עד לבב ,או שבני השיירא הולכי מהרה ולא ימתינו לו כלל ,יכול לקרותה ע
ברכותיה משעלה עמוד השחר ,דכיו שעלה עמוד השחר שפיר קרינ ביה ובקומ )דברי ו ,ז( וג שפיר מקרי
יוצר אור .אבל א אינו במקו גדודי חיה וליסטי ,וג אי בני השיירא נחפזי כ"כ ,אפילו יוצא לדר אחר
שעלה עמוד השחר אינו קורא עד שיגיע זמנה.
שולח ערו אורח חיי סימ פט סעי" ח
בשעת הדחק ,כגו שצרי להשכי לדר ,יכול להתפלל משעלה עמוד השחר וימתי מלקרות ק"ש עד שיגיע
זמנה .א אפשר לו לקרות ק"ש על הדר ,דהיינו שיתכוי בפסוק ראשו וכמו שנתבאר לעיל סי' נ"ח( )ב"י בש
הרשב"א( ,ואע"פ שאינו סומ גאולה לתפלה ,הכי עדי טפי שיתפלל בביתו מעומד ,ממה שיתפלל בזמנה והוא
מהל ויסמו גאולה לתפלה.
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בס"ד

חייל שפיספס את זמ קריאת שמע עקב פעילות
מבצעית
הנחיות למעיי:
פעמי רבות ,נמצא האד במצב של חוסר זמ .ההלכה ,כפי שראינו ,מתחמת את המצוות לזמני
עשייה מסוימי ,א כידוע פעמי האד אינו עומד בזמ שהוקצה לו ,מה יעשה אז? מציאות זו
מצויה לפעמי בקי .כאשר מאחרי לקו ,במקרה זה כמוב עיקר התלונה היא כלפי האד
היש .שיקו מוקד! א יש מקרי בה אי הדבר תלוי באד עצמו ,אלא בנסיבות אשר בשל
פיספס את זמ קריאת שמע.
אנו נברר מה ההלכה למי שהחמי .את הזמ ,ומה הזמני השוני לפי הגר"א והמג"א.
 .1עיי בגמרא מקור מס'  ,1מהי ההכרעה?
 .2עיי שוב בגמרא .הא הגמרא מגבילה את היכולת להשלי ולבר בזמ?
 .3עיי במקורות  .2,3מהי מחלוקת הרא"ש והרמב"?
 .4דייק היטב .הא המחלוקת היא על קראית שמע?
 .5עיי בב"י  $מקור  .4מה הוא מסביר? וממה הוא מזהיר?
 .6עיי במקור  . 5כמי פסק השו"ע?
 .7עיי במקור  .6מהי הסברה לפסיקה?
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.1תלמוד בבלי מסכת ברכות ד" י עמוד ב
רבי יהושע אומר ,עד שלש שעות .אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי יהושע .הקורא מכא ואיל
לא הפסיד .אמר רב חסדא אמר מר עוקבא ,ובלבד שלא יאמר יוצר אור .מיתיבי :הקורא מכא ואיל
לא הפסיד כאד שהוא קורא בתורה ,אבל מבר הוא שתי לפניה ואחת לאחריה  $תיובתא דרב
חסדא! תיובתא .איכא דאמרי ,אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :מאי לא הפסיד  $שלא הפסיד ברכות.
תניא נמי הכי :הקורא מכא ואיל לא הפסיד כאד שקורא בתורה ,אבל מבר הוא שתי לפניה
ואחת לאחריה .אמר רבי מני :גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה ,מדקתני:
הקורא מכא ואיל לא הפסיד כאד הקורא בתורה ,מכלל דקורא בעונתה  $עדי.

.2רא"ש מסכת ברכות פרק א סימ י
יש להסתפק א ר"ל עד חצות כשיעור תפלה
אליבא דרבנ .או עד ד' שעות אליבא דר'
יהודה .או אפי' כל היו כולו לא הפסיד ורב
האי גאו ז"ל כתב א כל שעה רביעית א על
פי שאינה עונתה מבר שתי לפניה ואחת
לאחריה .משמע דוקא שעה רביעית שהוא
זמ תפלה לרבי יהודה .אבל מכא ואיל
הפסיד הברכות .וא ביר עובר על לא תשא
)לקמ ד לג(:

 .3רמב" הלכות קריאת שמע פרק א יג'

הקורא אחר שלש שעות ביו אפילו
היה אנוס לא יצא ידי חובת קריאת
שמע בעונתו ,אלא הרי הוא כקורא
בתורה ,ומבר לפניה ולאחריה כל
היו אפילו איחר וקרא אחר שלש
שעות.

 .4מתו ב"י סימו נח
כתב הרמב" בפירוש המשנה פרק קמא דברכות )ט (:ודע כי אלו השעות הנזכרות בכל המשנה ה השעות הזמניות ועני
הזמניות הוא השעות שיש י"ב שעות ביו וי"ב שעות בלילה ושאמר עד שלש שעות כאילו אמר עד כלות רביע היו אחד
שיהיה היו יו תקופת תמוז או תקופת טבת .וכתב רבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל הנה מבואר לפי זה שיש לנו להזהר
בימי החור למהר לקרוא ק"ש מאחר שהיו קט ורביע היו הוא קצר

.5שולח ערו אורח חיי סימ נח סעי" ו
אע"פ שזמנה נמש עד סו השעה הג' ,א עברה שעה ג' ולא קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה ד'
שהוא שליש היו ,ואי לו שכר כקורא בזמנה .וא עברה שעה ד' ולא קראה ,קוראה בלא ברכותיה כל
היו.
.6משנה ברורה סימ נח ס"ק כה
שעה ד'  $דברכות אינ שייכי לק"ש דאע"פ שנתקנו קוד ק"ש מ"מ לאו ברכת ק"ש היא שהרי אינו מבר
אקב"ו לקרות שמע והרי ה כמו תפילה ולפיכ דינ כמו תפילת השחר שהוא רק עד שליש היו:
.7ביאור הלכה סימ נח ד"ה * קוראה בלא
קוראה בלא ברכותי'  $עיי במ"ב וא שדעת הפר"ח כדעת הרמב" שלא נת קבע לברכות כבר פסקו רוב
האחרוני וכמעט כול כדעת הרא"ש והטור והשו"ע ועיי בתשובת משכנות יעקב בסי' ע"ז שדעתו נוטה
להכריע בדיעבד עד חצות כמו גבי תפלה דקי"ל לקמ בסימ פ"ט שא עבר הזמ תפלה אעפ"כ מתפלל עד
חצות עיי"ש .ואפשר שיש לסמו ע"ז לעני א היה לו אונס שלא היה יכול לקרות הברכות עד ד' שעות כי
מצאתי בספר מהרי"ל הלכות תפילה שכתב בש מהר"ש שהמנהג להקל בנאנס שלא להפסיד הברכות:

41

רכת התו רה
ב ר כת
הנחיות למעיינים:
כידוע .בכל בוקר אנו מברכים את 'ברכות התורה' .פעמים אדם אומרם מתוך חפזון ומהירות ואינו מכווין
בהן די הצורך .בסוגיה הפעם נברר מה מקור החיוב לברכת התורה ,מה חשיבותה ,ומה יעשה האדם
המסופק אם ברך אם לאו .נא לעבור על הגפ"ת עד יא'... :הלכך למירינהו לכולהו'
בסוגיה אצלנו ,הדיון מתחיל מתוך הנחה שיש חובת ברכת התורה ,ואם ברך 'אהבת עולם' נפטר
 .1עיין במקור מספר  1העוסק בסיבה לחורבן .מהי לפי המקור?
 .2האם ברכת התורה היא מהתורה או מדרבנן?
 .3עיין במקור מספר  . 2מהי דעת הרמב"ן ,ומהי ההוכחה לדבריו?
 .4עיין עוד במקור  . 2למה אין הברכה כלולה בתוך מצוות קריאת שמע?
 .5עיין במקור  .3כמי סובר בעל החינוך ,ומהי הסברה לכך שיברך לפני! הלימוד?
 .6עיין במקור מספר  . 4מהי דעתו? ומה ההוכחה מדברי הרמב"ם והשו"ע?
 .7עיין במקור  .5מה מכריע המשנה ברורה?
החינו
ספר החינו הוא חיבור על תרי"ג מצוות על$פי מני הרמב" ,לפי סדר פרשות השבוע .הדיו בכל מצוה
בספר החינו כולל ארבעה חלקי :הגדרת המצוה ומקורה בתורה שבכתב ושבעל$פה וכ עיקר תוכנה,
טעמה ]'משורשי המצוה'[ ,עיקרי פרטי דיניה ,וכ העונש עליה ,מי חייב בה ומתי והיכ המצוה נוהגת .הספר
נתחבר בספרד במאה הי"ג בידי ת"ח מבית מדרשו של הרמב" ,המכנה את עצמו בהקדמה 'איש לוי
ברצלוני'; הדבר גר למדפיסי לכתוב בשער הספר שמחברו הוא ר' אהר הלוי מברצלונה הידוע ,וכ
מקובל לומר .ר' אהר ב"ר יוס הלוי מברצלונה ]הרא"ה[ נולד למשפחת רבני בברצלונה שבספרד במאה
הי"ג .היה חברו של הרשב"א וב עירו ,ושניה למדו תורה אצל ר' יונה והרמב" .מאוחר יותר לימדו שניה
תורה בברצלונה ,ושניה היו רבותיה של הריטב"א ושל אחרי מגדולי אותו דור .הרא"ה חיבר ספרי
רבי ,ביניה חידושי על התלמוד ועל הרי" ]שרק חלקי מה הגיעו לידינו[ ,וכ השגות בש 'בדק
הבית' על ספרו הגדול של ידידו הרשב"א 'תורת הבית' ,עליה השיב הרשב"א בחריפות בחיבור 'משמרת
הבית' .לייחוס ספר החינו לרא"ה אי כאמור כל בסיס ,וקיימות נגד ייחוס זה טענות נכבדות .יש
המייחסי את הספר לר' פינחס הלוי ,אחיו הגדול ורבו של הרא"ה ,א נראה שהמחבר היה אחד מתלמידי
הרשב"א .הספר נדפס לראשונה בוונציה שנת רפ"ג ] ,[1523ומאז פעמי רבות

משנה ברורה סימ מז ס"ק י
)י( ואשר בחר  $ותמיד תהיה תפלת האב והא
שגורה בפיה להתפלל על בניה שיהיו לומדי
תורה וצדיקי ובעלי מדות טובות ויכוי מאוד
בברכת אהבה רבה ובברכת התורה בשעה
שאומרי ונהיה אנחנו וצאצאינו וכ כשאומר
בובא לציו למע לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה:
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 .1תלמוד בבלי מסכת נדרי ד" פא/א
דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכ ויב את זאת דבר זה נשאל לחכמי ולנביאי ולא פירשוהו
עד שפירשו הקדוש ברו הוא בעצמו דכתיב ויאמר ה' על עזב את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא
הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב שאי מברכי בתורה תחלה

.2השגות הרמב" לספר המצוות שכחת העשי
מצוה טו שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו
והודיענו המעשי הרצויי לפניו שבה ננחל חיי העול הבא .וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כ
נצטוינו בזו .ובשלישי שלברכות )כא א( אמרו מני לברכת התורה לפניה מ התורה שנ' כי ש י"י אקרא הבו
גודל לאלהינו .ורצה ללמוד ברכת המזו לפניו שיהיה מ התורה ק"ו מזה .אמרו ומה תורה שאינה טעונה ברכה
לאחריה טעונה לפניה מזו שטעו לאחריו אינו די שטעו לפניו ...והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות
עשה דאורייתא .ובגמרא דבני מערבא )רפ"ז( אמרו כתוב בתורה ברכה לפניה ואי כתוב בה ברכה לאחריה מה
כתוב בה לפניה כי ש י"י אקרא הבו גודל לאלהינו כתוב במזו ברכה לאחריו אי כתוב בו ברכה לפניו מה
כתוב בו לאחריו ואכלת ושבעת וברכת את י"י אלהי ומני לית את האמור בזה לזה וכו' .מכלל זה מתבאר
שהברכה הזו מ התורה .ואי ראוי למנותה מצוה אחת ע הקריאה כמו שמקרא בכורי )ע' קלב( אינו נמנה
אחת ע הבאת )ע' קכה( וספור יציאת מצרי )ע' קנז( ע אכילת הפסח )ע' נו(:

.3ספר החינו מצוה תל
וכל שאר הברכות כול ה מדרבנ ,חו .מאחת שהיא מ התורה ,וכ הוא מפורש בגמרא בברכות ]כ"א ע"א[
והיא ברכת התורה לפניה ,ג הרמב" ז"ל יחשוב אותה מצות עשה בפני עצמה .והעני הזה שחייבנו האל ברו
הוא ברכה בקריאת התורה לפניה ובמזו לאחריו ,מ הדומה שהטע לפי שהוא ברו הוא לא ישאל מ החומר
לעבדו ולהודות בטובו רק אחר שיקבל פרס ממנו ,כי החלק הבהמי לא תכיר בטובה רק אחר ההרגש .אבל
קריאת התורה שהוא חלק השכל ,והשכל יודע ומכיר וקוד קבלת התועלת יבי אותו ,על כ יחייבנו האל
להודות לפניו קוד קריאת התורה .ומודה על האמת ימצא טע בדברי.
.4שו"ת יביע אומר חלק ח  ,או"ח סימ ה ד"ה ג( ותבט
והנה בספר ילקוט יוס ח"א )עמוד נה( ,פסקתי בקצרה כדברי הגאו בעל שו"ת פני משה )סימ א( ,והגאו
מהר"י עייאש בספר מטה יהודה )סימ מז( ,ומר החיד"א במחזיק ברכה )ש( שברכת התורה הויא מדרבנ,
ובנסתפק א ביר ברכה"ת או לא ביר אינו חוזר ומבר מספק ,דספק ברכות להקל .וכדעת הרמב"
שהשמיטה ממני המצות ,אלמא דס"ל דברכה"ת מדרבנ .וכ פסק מר בש"ע )בסו" סימ רט( וז"ל" :כל
הברכות א נסתפק א ביר או לאו ,אינו מבר לא בתחלה ולא בסו" ,חו .מברכת המזו מפני שהיא של
תורה") .ומקור דבריו מדברי הרמב" פ"ח מהל' ברכות הי"ב( .וממה שלא הזכיר ג"כ "חו .מברכת התורה
שהיא של תורה" ,משמע דס"ל דברכה"ת מדרבנ ,וספקה לקולא .וה"ט משו שאי הרמב" יחידאה בסברא
זו )כמו שחשב החיי אד בנשמת אד כלל ט סימ א( ,אלא יש עוד רבי ונכבדי מרבותינו הראשוני
העומדי בשיטתו וס"ל דברכה"ת אינה אלא מדרבנ .וכמ"ש בשו"ת פני משה )סימ א( ,שהרי" והרא"ש
 5משנה ברורה סימ מז ס"ק א
)א( ברכת התורה  $עיי בשאגת ארי' סי' כ"ד דמסיק שברכת התורה הוא מ התורה ולכ א נסתפק לו א ביר
ברכת התורה חוזר ומבר ומ"מ כיו שהוא לו ספק לא יבר אלא ברכת אשר בחר בנו שהיא המעולה שבברכות
כדאיתא בגמ' ועיי בשע"ת שהביא בש קצת אחרוני דסוברי דמספק לא יחזור ויבר ובאמת קשה מאד
לסמו עליה אחר דהרבה ראשוני ]הלא המה הרמב" והחינו והרשב"א בפ' ג' שאכלו[ סוברי דבה"ת הוא
מ התורה וידוע שעונש מי שאינו מבר על התורה גדול מאד .א א נזכר זה לאחר התפלה שכבר ביר ברכת
אהבה רבה אפשר דיש להקל בזה אפילו א לא למד תיכ לאחר התפלה ]פמ"ג בפתיחה[ וא יכול לבקש מאחר
שיוציאנו בבה"ת או שיכוי לכתחלה בברכת אהבה רבה לפטור וללמוד תיכ לאחר התפלה מה טוב .ובפרט לפי
מה שמצאתי אח"כ בספר מאמר מרדכי שמביא בש הלבוש וע"ת ג"כ דהוא מדרבנ בודאי צרי ליזהר לכתחלה
לעשות כ.

אנציקלופדיה תלמודית כר ד ,ברכת התורה
חיובה .הקורא בתורה חייב לבר לפניה מ התורה ,שנאמר :כי ש ה' אקרא הבו גדל לאלהינו ,שכשבא משה לפתוח בדברי
שירה אמר לה לישראל אני אבר תחלה ואת ענו אחרי אמ :כי ש ה' אקרא בברכה ,את הבו גודל לאלהינו באמ.
ודרשה גמורה היא זו ולא אסמכתא ..יש מ הראשוני שמנו מצוה זו במני המצות ,גדר המצוה הוא שנצטוינו לבר להש
יתבר בכל עת שנקרא בתורה ,להודות לו על הטובה הגדולה שעשה עמנו ,שבחר בנו מכל העמי ונת לנו את תורתו וציונו
לעסוק בה כדי שנדע את המעשי הרצויי שבעשית ננחל חיי עול .ואפילו שקורא בתורה ביחיד ,ברכתה מ התורה ,ומי
שקרא שחרית בתורה ולא ביר ,ביטל מצוה של תורה ....,ומהאחרוני יש סוברי שברכת התורה בצבור בלבד מצותה מ
התורה ,שאותו כתוב כי ש ה' אקרא וגו' בצבור נאמר ולא ביחיד ,אבל ברכת התורה ביחיד אינה אלא מדרבנ .....ויש
חולקי על כל עיקר חיוב ברכת התורה מ התורה ,וסוברי שהדרשה מהכתוב אינה אלא אסמכתא ,וברכת התורה היא
מדרבנ.

