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 "משוננים בפיך"
 שבוע החזרהלקראת 

 

. השבוע החלו דוימים גדולים מאאנו מצויים ב

ימי עבודת קודש שגילו אלו הם  .ם"ימי שובבי

הימים  .1בראשם האר"י הקדושולנו המקובלים 

 תוגאולו מסוגלים לתיקון הדבר המעכב את הלל

הדבר המעכב את הגאולה  הפרטית של כל אחד,

מתירנות הש ,נודווקא בדור .2של כלל ישראל

פתיחות ונגישות לכל דבר  וישנה בושולטת בו 

ם "ישל ימי השובב נםעניי שבטומאה, התגלה

ימי תיקון מידת הקדושה והתחזקות בתורה כ

 .3בימים אלו שמתעניםישנם אף כאלו  .ובתפילה

 וספריאף נפיץ את בישיבה 

נתיבות "החשובים של בעל ה

העוסקים בענייני  "שלום

 ימים הללו.ה

רוצה לזכות האני מציע ש

קבל יהימים הללו  תלהאר

נתק להתמוד ליעל עצמו למשך זמן מה או סדר 

אפילו ממכשיר המחבר אותו החוצה,  חלוטיןל

 .להיות דבוק ברבש"ע כדי ,מכשיר כשר ואם זה

בימים שעניין גדול הוא  כתבו גדולי ישראל

כנס לקבוע לעצמו פרק זמן בו יתנתק ויהללו 

   .4בעמלו עולמה של תורה בדבקותל

                                                      

 
עיין באר היטב, אורח חיים, סימן תרפה, סעיף קטן ד:  1

בפירוש התורה שימים אלה מסוגלים לתקן  "וכתב האריז"ל
עוון קרי יותר מכל השנה להמתענין בהן. לכן מתחיל מפרשת 
שמות שאז התחיל השעבוד שנתקן הקרי דאדם הראשון ונגמר 

 כי תקנה עבד עברי'".   'בפרשת 
ז"ל בפסוק 'כי  עיין הקדמת אגלי טל: "על פי דברי האר"י 2

 גר יהיה זרעך' שכל הגלויות באים מחמת פגם הברית".
 מעוברת בשנה נוהגין ישעיין מגן אברהם, סוף סימן תרפה: " 3

 ".ת"ת ם"שובבי מפרשת' ה יום בכל תענית לקבוע
עיין בהקדמת אגלי טל: "כי תיקון הברית תלוי ביותר  4

 .תורה, וביותר בלימוד התורה בעיון"בלימוד ה

של הימים ם ומציבעשקבענו בהתאם לכך 

 א עלינום חמישי הבוהחל מי הגדולים הללו,

שבוע חזרה וקניין יתקיים בישיבה " לטובה,

 נהגנו. ", כפי שהתורה

ֹּנוּ " וִּיכ  ֶתיךַָּּּעלַּיְחד ָּ פָּ ּ"ש ְ

שני חלקים  נםשישעל כך דיברנו פעמים רבות 

, שהיא העשה החשובה של תלמוד תורהבמצוות 

ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינוּ "עצם החיים,  י ֵהם ַחיֵּ החלק  ."ּכִּ

יתָ " :5כתובהוא כהראשון   ."ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהגִּ

 יש הכרח לם הזהאמנם בעו

הכרח לשתות,  הכרחלאכול, 

שאר צרכי כן בנוגע לו לישון

זמנים שעסוק בכך ב .האדם

הוא פטור מהחיוב של 

ָמם ּבו   ְוָהִגיתָ "   ."ָוַלְיָלה יו 

א ווה תלמוד תורהבמצוות  ףנוס חלק וישנ

לאחר  לכל אחד יישא   .6מצוות ידיעת התורה

כל את ללמוד הספקת האם  :שנה מאה ועשרים

 .7הכל ישאלו אותנועל  ?ירושלמיובבלי  "ס,הש

כל כוחנו, כפי כל כפי בכך אנחנו מחויבים 

כאשר ה'  כל ימות חיינוב הזמנים שיש בידינו

 . 8יזכנו

הזה על  'זמן'פעמים ב מספרדיברנו  כבר

נוכחנו , והשבוע בחזרות על הלימוד הכדאיות

השבוע היינו במעמד של לימוד  .אפשריהדבר ש

                                                      
 יהושע, פרק א, פסוק ח 5
עיין שלחן ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה, פרק ב, סעיף א:  6
 פה ושבעל שבכתב התורה כל ללמוד לעצמו אדם כל על"

 .גם בלבניינה של תורה חלק רסבעיין ". כולה
 עיין נפש החיים, שער ד, פרק ב 7
תחילת הלכות , אור שמח; 198מאמרי הראי"ה, עמוד עיין  8

 תלמוד תורה

 ישנו חלק נוסף 

 במצוות תלמוד תורה 
 א מצוות ידיעת התורהווה



 לבניינה של תורה
 

 ב

כל הש"ס ביום אחד, דבר שעוד לא היה כמוהו 

במדינת ישראל. בני הישיבה נשאו חלק חשוב 

זה, ומורנו ורבנו הרב אביגדר נבנצל  בלימוד 

 הישיבהבני שליט"א ערך את סיום הש"ס. 

יום, משך גמרא ב ילמדו שמונה דפ שנכחו שם

כן ניתן ללמוד כל אשראו  .אפשריהדבר וראו ש

רק  באמצע, אלאלא לקום ו כך הרבה

אין מגבלות  .הכל ביכולתנו .רותיםילש

ן לנו ילהאמין שא נטייתנובניגוד ל ,ליכולתנו

מאוד כדאי  :שוב בשלישית לפיכך נגיד .יכולת

 ולוּ  ,ת מסכת גיטיןעכשיו לסיים א כברלהחליט 

 ניסן.  ראש חודשערב לעד  ,פעם אחת

, 'שבוע חזרה'נהגנו בישיבה לקיים  כך,בנוסף ל

לכן  .חובת ידיעת התורה מוטלת עלינומשום ש

סכת בתחילת מש םדפיעל ארבעת הנקיים חזרה 

ישיבה עם ב העיון שיעוריבלמדו שנגיטין, 

היא לדעת את שאיפתנו  ."מים שליט"אהר

  .םהדפים הללו על בוריָ 

י" ִעיםּכ ִ יּנָּ ְמֵרםּכ ִ ִבְטֶנךִָּּּתש ְ ּ"ב ְ

 שנמסרה בידי מסורת ישראל, לפינים אנו מכווּ 

: 10כותב הרב זצ"ל .9גדולי התורה שבכל דור

פירוש  ,גמרא – "ת"גפ שעור של ערך יקטן אל"

 זאת הלא, ויום יום בכל מסודר" – תוספות ,רש"י

 הדורות בכל ישראל שגדולי, הקודש עבודת היא

. "ההלכה וברור הגמרא לימוד, עליה נפשם את נתנו

כדאי  .זה זועקים כל גדולי ישראלעל לימוד 

לנו, נצרך לנו, לדעת את הדפים הללו בדרך 

הדפים  תארבעעל  נחזורשבוע החזרה ב .הזו

ראוי לכל בן . הראשונים של מסכת גיטין

 תארבעאת לדעת ו ללמוד, לחזורישיבה ה

היטב  - תוספותורש"י  ,גמרא -הללו דפים ה

 היטב. 

 ?םל בוריָ ע אלוארבעה דפים  כיצד נצליח לדעת

 ?תוספותדיבור בכל כיצד נצליח לקנות 

  !י ריבוי חזרותל ידע וד פשוטה:התשובה מא

                                                      
 ורה חלק רסדת בניינה שללבהרחבת דברים בעיין  9

אגרות הראי"ה, חלק ד, אגרת א'י )מובא באורות התורה,  10
 לחיזוק דברי תורה(

והרווח  הדפים הללו תארבע ' אתלשרוק'צריך 

ידיעת התורה,  - דבר ראשון .הוא כפול ומכופל

  .כמו שאמרנו

ד ומאנדמה לי שיש פה נקודה  -שני דבר 

 .שנוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו ,וקהעמ

רבי יעקב ר, עבחור אחד בא לסטייפלמספרים ש

, 'קהילות יעקב'בעל הישראל קנייבסקי זצ"ל 

הוא נימק  .לעזוב את הישיבה שברצונוואמר לו 

 ו.לרוח אינםבני החבורה ש את דבריו בכך

את  צריך לעזוב ינךא" :רעלו הסטייפל השיב

עשר אותו שתלמד, למד כל מה אלא , הישיבה

הייתכן  .רעבחור יצא נבוך מהסטייפלה !".פעמים

ן בהלך הבחור לל את כוונתו? הרב לא הביןש

חיים  ביר של הסטייפלער, בנואת הדברים עם 

הסביר לו חיים  ביר .בסקי שיאריך ימיםיקני

 אינהתית ישהבעיה האמ שכוונת אביו היא

. עניינים שנתלים בהםההחבורה וכל שאר 

 .הסיפוק מהלימודחוסר  היאהאמיתית  יתויבע

 ויהיה ל ועל לימוד חזור עשר פעמיםהוא יאם 

הוא  .שום דבר וסיפוק מהלימוד ולא יפריע ל

  .11ומנוסה" ההתועלת בזה בדוקכי " באומרו:סיים 

הנה  .אני פונה לבני הישיבה היקרים שלנו

בדוק " הדברשל גדול הדור ש דבריו לפנינו

את זאנו יכולים וצריכים לעשות  כעתו ",ומנוסה

מהיום לא זאת כבר מי שיתחיל . בימים הללו

לחזור עשר שתדל יכל אחד  ...עבירה היא בידו

ברי דעל כל  ,לואפעמים על ארבעה דפים 

כל אחד  .טביהיטב ה ,רש"י ותוספותהגמרא עם 

יום חמישי לימים הללו עד כיצד ביתכנן לעצמו 

 תארבעכל ל ע עשר פעמים יספיק לחזורהבא 

הן עצם ראשונות הפעמים הבאמת ארבע  .דפיםה

כמקובל  ,12מתחילה חזרה ורק אחריהן הלימוד

כן ננסח זאת כך אבל אנו , 13יןבעירובגמרא מה
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 ארבע ללמוד זה וחיובעיין חיי עולם, חלק ב, פרק יא: " 12

 ארבע של זו החזרה אלא... לזכור בשביל כחזרה אינו פעמים
עוד קרינא יין ע ".שלמד מה היטב שיבין כדי תהיהי פעמים

  , חלק א, אגרת ד.דאגרתא
 דף נד, עמוד ב  13



 "משוננים בפיך"

 

 ג 

ארבעה דפים  עלעשר פעמים לחזור  נציעו

  .תוספותהכל וגמרא רש"י 

בני  כיצדראיתי  .עצום חוזה אפשרי, יש לנו כ

במסכת מנחות ביום  הישיבה למדו שמונה דפים

ראשונים של הדפים ה תעת ארבעידי אחד.

נכס שילווה כל אדם לכל  היא מסכת גיטין

שני  היו הש"ססיום ביום  תתוומהחבראחת  .חייו

למדו יקים שאנשים בני שישים, שני הסדרנ

שניהם בעלי בתים, כיום  ".בנהשיבת "כרם ביבי

זה . הם נפגשו ביום העוסקים כל אחד בתחומו

כשהיו  למדו בעיוןולמדו את שמונת הדפים ש

הם היו מדושני עונג  בשנות הישיבה. חברותא

  .יום הזהמה

את  'לשרוק'ידע י 'זמן חורף' סיים אתכל מי שי

הדבר  !דבר עצום וזה .דפים הללוה תארבע

 :14מתאים לנו לדבריו המפורסמים של הרב זצ"ל

 שלוש רק חוזר שהינך שראיתי ממה נבהלתי דומא"

בטוח שכל אחד  יניא ."תלמודך על מיםעפ

דפים האלה ה תארבע תמאיתנו ראה עד היום א

 תרש"י שלוש פעמים, א תשלוש פעמים, א

 פי על ועד יודע הנני" .תוספות שלוש פעמים

' ג של בחזרה לזכות כלל אפשר אי כי כי הנסיון

 לכל לחזור עצמך להרגיל מאוד ואבקשך, פעמים

 פרק שתתחיל קודם פרק כל פעמים עשר הפחות

  ."אחר

במקום אחר, אבל ללמוד החזרה נמשיך  לאחר

דברי כ – עשר פעמים קודם כל יש לחזור

 . הרב קוקוכדברי  רעהסטייפל

ּ"ֶוֱאַמץֲּחַזקַּרק"

"הנני  :15זצ"להרב שכתב עוד משפט אחד נוסיף 

מוסף לזרז למזורז כמוך שיחיה, לשקוד על התורה 

 .כי זהו עיקר פרי הלימוד" ,ולחזור יפה על לימודך

 חלפו כבר .שה חודשיםישבן  באנו ל'זמן חורף'

פרי עיקר " '.זמן'חצי שהם שה חודשים, ושל

                                                      
אגרות הראי"ה, חלק א, אגרת ו )מובא באורות התורה,  14

 לחיזוק דברי תורה(
 מובא באורות התורה, לחיזוק דברי תורה 15

דפים ה תרה על ארבעזבח כעתיהיה  "הלימוד

, בעזרת שבוע הבא נערוךשבהללו. ביום חמישי 

אין  .כמנהגינו' מבחן ידיעת התורהאת ' ה',

, כפי שהדבר נתפס בגיל המטרה לבחון אף אחד

המטרה היא . נו ישיבה תיכוניתסיימכבר  .צעיר

ארבעה  ללכתוב מבחן עאותנו אתגר ול לדרבן

שחושש מאיזו מי  .תוספותודפים גמרא רש"י 

סיבה ימלא זאת כעבודה עם גמרא פתוחה ויציין 

שאלות  פוייוסהם רצו ימים "אם הרמ. "זאת לר

לראות את מבחן  אני מבקש. שיעורים שלהםה על

בעזרת  .דרי הישיבה, כחלק מסזה כמבחן חובה

עניין נעסוק ב ה', באחת השיחות הבאות

  .יבות לסדרי הישיבההמחו

אחד הגדולים  .דונפלא מאדבר ברצוני לחתום ב

הרב כן , שהרב הדרי זצ"ל למד אצלו, ונובדור

שטיינברגר יבדל לשנים ארוכות, היה הרב 

שמענו  ".פחד יצחק", בעל הזצ"ל יצחק הוטנר

הוא אמר  רבות בשמו. מהרב הדרי זצ"ל מסורות

 .שה גדול מלימוד אלא מחזרהנע"אדם אינו  :16כך

ל להיות ממנו אדם שאין לו סבלנות לחזור לא יוכ

  .שום דבר"

ר הרע לא ניתן ליצ .נתחזק כולנו בעזרת ה'

ורים חב ראינוזה כבשבוע  להיכנס לליבנו.

עד שלוש בלילה פעם ועוד ומשננים יושבים 

ס "בני החבורה שהיו במעמד לימוד הש. פעם

ללמוד ארבע  ניתןו לכם שספרביום אחד י

 נגלה כמה כוחות .לקום מהמקום בלישעות 

פוק מידיעת יהס הואהעיקר  ימים בקרבנו.קי

התורה, השמחה בתורה, השמחה בעמל התורה, 

הדבר בזכות תורה וקרבת ה' שנקנה האהבת 

  .נו להצליח"ה יהיה בעזרהקב .הזה
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