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א   דרך הלימוד
 

 

 ל"זצ רוזובסקי ש"הגר מרן על הספד מתוך

 .הרבים צרת והיא, הישיבות בעולם טעות היום מושרשת, לצערינו

 עד עשרה לומדים. הזה הענין על פעמים כמה הנפטר עם דיברתי וכבר

" בקיאות "בלימוד עצמו את משלה אחד וכל". זמן"ב דפים עשר חמשה

. עיון ולא בקיאות לא יודעים לא כי הוא האמת אבל, מסכתא חצי

 משברים פוקדים בכדי ולא כן אם .אמיתית" לומדות "אינה" לומדות"וה

 סיפוק אין, ומוצדקת פשוטה הסיבה והרי, הישיבות מבני באחדים

 כן לא שאם. שעבר בדור שלמדו כדרך ללמוד חייבים .שכזה בלימוד

 ידע שלא למדן היה לא שמעולם אני ויודע מכם זקנתי .ארצות-עמי נשאר

 עשר עד חמש ולשנן לחזור ,ליום' ותוס י"רש' גמ דף ללמוד צריך. ס"ש

 פרט באיזה וכשמתקשים. שהיא כל לידיעה להגיע שייך אז או, פעמים

 ככל הרי ראשונה בפעם מתברר אינו וכשהדבר, בספר לעיין אפשר

 - סיפוק יש ואז, "זמן"ב המסכתא לגמור יש. הענין יתברר החזרה שתרבה

 מתחדשים ממילא כי, גאונים נעשים ,למדנים גדלים וכך. המסכתא ידיעת

 כשיש, "אחר במקום ועשירים, אחד במקום עניים תורה דברי "חידושים

 ולכאן מכאן סברות, מאליהן עולות הקושיות הרי, במסכתות ידיעה

  .מיושב והענין

 נגעי אחד כל יודע, קבלה שהיא איזו עצמו על לקבל אחד כל יראה

. הגדול לנפטר זכות זה ויהא ,הרבים קבלת להיות צריכה זו אך, לבבו
  )'י עמוד השמש כבא' קונט(
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  דרך הלימוד ב

  נשברים שבהכרח מזה התוצאה

 שאמרו כמו, דבר שום אין - ופוסקים ס"ש וידיעת התורה לימוד וללא

  .חטא ירא בור ואין, חסיד הארץ עם לא )ה ב אבות(

 לומר יכול אני מכם כזקן? ללמוד הספיקו וכמה, חודש עבר הנה

 ,שורה כל על עמדו לא, והספיקו למדו ,פעם למדו כך שלא, עדות בתורת

 ואם, פעמים' וה' ד לחזור ויש .ס"ש ידע שלא גדול היה לא, וחזרו למדו

 פעמים עשר חזרו, בשלישית או בשניה יודעים ראשונה בפעם יודעים לא

 כמה א"להגר שאל ינר'וולוז חיים שרבי" ראש כתר"ב וכמובא, ויותר

, לזכור יכולים לא אחת בפעם. קאי והחזר בעמוד ל"וא, לחזור יש פעמים

 זמן עובר, נשברים שבהכרח מזה התוצאה ,הרבה יתעכב אם יעזור ומה

 וזה, הרבה שמחדשים גדולים כך כל איננו והרי ,כלום נשאר שלא ורואים

 יש כמה, וחושב ויוצא, שנים כמה בישיבה לומד בחור, למשבר גורם

. זוכר אינו זה וגם ,שניה במסכת דפים ועשרה זו במסכת דפים עשרה, לי

, הרבה יש מציעא בבא מסכת על" מקובצת שיטה"ב אם שגם להבין ויש

, א"רשב - הראשונים באחד מעיינים, הכל את ללמוד אפשר אי אך

 ואז הבאה לפעם משאירים - מבינים לא ואם, להבין ויגעים, ן"רמב

 מבין אני וכעת, פעמים כמה אותם למדתי שכבר ענינים כמה ,יבינו

 וכאשר ,הדרך הוא כך. הקודמות בפעמים הבנתי שלא הסבר בתוספת

 הרי, מסכתות ויותר ידיעות יותר ויש, בה ושקועים תורה ויודעים לומדים

, אחר במקום ועשירים במקומן עניים תורה דברי )ה"ה ג"פ ה"ר ירושלמי( אמרו

  .כ"ע

 את לנצל צריך, תורה מביאה שמים והיראת שמים יראת מביאה התורה

 מחשבת(. לחטוף עדיין ויכולים צעירים אתם, שלכם הזמן הוא כעת, הזמן

  ).ו"תשל חשון ג"כ, צב עמוד א"ח מוסר



 

 

ג   דרך הלימוד
 

  כזו ישיבה לסגור צריך

, מסכת אחרי מסכת ללמוד, התורה וידיעת תורה ריבוי היא שלנו הדרך
 ישיבה לסגור צריך - בזמן דפים' ו או' ה רק שלומדים מקום יש ואם

, ולדעת פעמים כמה ולחזור, מסכת אחרי מסכת, ולדעת ללמוד צריך !כזו

 כך! לכל זמן יש. להבין אלא, המילות פירוש של בעלמא קריאה לא ודאי

  ).ה"תשמ כסלו ג"כ, קג עמוד א"ח שם (!גדולים ושאר" חיים חפץ"ה נהגו

  התורה את משנים הזה בדור האם

 אוחזים ועדיין, מהזמן חדשים כשני עברו כבר הנה, לעורר יש עוד

 ללמוד קשה שלא מסכת היא קדושין מסכת והרי, המסכת לתחילת קרוב

 ולחזור, ברור באופן המסכת את ללמוד יכול אחד כל. יותר מהר אותה

  .פעמים כמה עליה

 ישיבות בני אצל שהשתרשה בטעות תטעו שלא כדי שוב ואזכיר

 בלימוד שעליה שסבורים, כאן גם אך, חמור באופן ובאמריקה ,בעולם

 התעלות זוהי גמרא דפי פחות שלומדים וככל, דיוקים לדייק נחשב

...! ''ה בדף רק אוחז אני' ה ברוך '- פעם כתב אחד שבחור עד... בלימוד

 יש וכן ,המסכת את היטב כשיודעים היא בלימוד עליה אלא, כך זה אין

 ואין ,רבותינו כל גדלו כך. המסכת את זוכרים ואז, פעמים חמש לחזור

 לימוד יש - אומרים. תורה חידושי ולעשות פלפולים לומר מחוייבים

 אלא, כן ולא... תורה חידושי לחדש כדי נעשה שעיון, בקיאות, עיון

 וגם, היטב להבין, ותוספות י"רש, בגמרא פשט היטב ללמוד יש בבקיאות

 - מבינים אין ואם, )ובקיאות עיון של מושג אין( ולהבין היטב ללמוד יש בעיון

 תמיד נהגו כך. שלישית בפעם וכן, יותר טוב ומבינים כך אחר חוזרים

 יכול אינו האדם ?התורה את משנים הזה בדור והאם, דורות מדורי

  .קושיא איזו תהיה אם נורא זה ואין, אחת בפעם הכל את להשיג



 

 

  דרך הלימוד ד

 קמא בבא במסכת ללמוד מתחילים - אומר היה ל"זצ זלמן איסר רבי

 מקשה - אומרים ומיד, )וכדומה(' נזיקין אבות ארבעה 'של המשנה את

  !...נזיקין אבות ארבעה הם מה לדעת צריך בתחילה והרי, א"המהרש

 ב"ח שם(. מאוחר לא פעם ואף ,בידכם עצמכם את תקחו, מכם מבקש אני

  ).ט"תשמ סיון ז"ט, נז עמוד

  

  קטנים ילדים איננו

 יצא כך האם, נדע כך האם, הבנה קצת צריך, קטנים ילדים איננו

? חדשים בכמה דפים כמה של לימוד ידי על האם ?נגדל כך, משהו

 שלא אלא? ללמוד צריך כך... הבתים בחזקת דפים שני של ובקיאות

  ).ז"תשל כסלו' ז, פה עמוד א"ח שם(. שעושים מה חושבים

  מהר יותר ללמוד צריך

 ללמוד אלא, ד"יו של וקוצו דיוק כל על לעמוד לא, ללמוד צריך

 או שלישית בפעם, אחרת בפעם ידעו ראשונה בפעם ידעו לא אם, ולחזור

 שיעור שאין ל"ז א"הגר שאמר )ין'מוולוז ח"להגר" ראש כתר(" וכמובא, עשירית

 ליה דדמי עד לחזור דיש אמרו וכן, קאי והחזר בעמוד ימיך וכל לחזרה

 עשוי אדם - התשובה והיתה? כן אחרי ומה ושאלו, בכיסתא דמנח כמאן

, מהר יותר ללמוד וצריך בתמידות לחזור צריך. שעה כל בכיסו למשמש

  ).ז"תשל כסלו' ז, פו עמוד א"ח שם(. ויודעים מתעלים ואז

  פעם שריםע ולחזור המסכת כל את ללמוד יכול א"כ

 ולחזור המסכת כל את ללמוד יכול אחד וכל, זמן חצי עוד יש, נתחזק

 ,פעם למדו איך יודע שאני כיון, בזה בטוח אני, פעם עשרים גם עליה

 יודעים אחד בזמן. בטוח ורווח בטוחה השקעה זו דף וכל, וחזרו חזרו



 

 

ה   דרך הלימוד
 

 כל היו וכך, ממש גדולים נעשים וכך, מסכת עוד זמן ובעוד מסכת

 טבת ז"ט, קנה עמוד א"ח שם(. יעזור' וה נתחזק ,מאומה יודעים אין אחרת, הגדולים

  ).ט"תשל

  הכלל מן יוצא אין

 כל הזמן סוף ועד, וחזרו למדו ,יותר הספיקו פעם, הלימוד את לחזק יש

 מסכת כל את ללמוד שאפשר מוגזם זה אין, שלמד מה ידע אחד

 וכך, מסכת עוד ידע זמן ובעוד', וכד' פ דף עד לפחות אבל ,כתובות

 על לשמור שצריך רק. הכלל מן יוצא אין! בטוחה עליה זו .למדן נעשה

  ).ח"תשל כסלו' ד, רו עמוד א"ח שם(, הזמן

  ...סוד לכם אגלה

 למדו איך יודע אני... מכם זקן אני, סוד לכם אגלה, הלימוד ולענין

 ואתם יודע אני זה. שבועיים או וחצי שבוע אחרי' ב בדף אחזו לא, פעם

 ועוד, ברור שיהיה, שניה ופעם אחת פעם לומדים !לי להאמין יכולים

 יודעים ראשונה פעם יודעים לא אם, וחוזרים, ברור שנעשה עד מסכת

 וגבול זמן יש לכל אבל, ולהתעמק ללמוד צריך ודאי, בשלישית או בשניה

  .ומדה

 כלים כשברי אינו הזמן, אחרים ועל עצמו על ירחם אחד שכל...

 או חיים אנו האם! זמן הוא זמן אלא, שעה שזורקים, אותם שזורקים

 הדבר זה וחיים חיים זה זמן? ושני ראשון יום עברנו! החיים את עוברים

 קשה זה כך אחר, הצעירות בשנים שרוכשים מה, לרכוש לראות. יקר הכי

 שאין ימים אלו, שוכחים, מחוק ניר על ללומד דומה זקן הלומד, מאד

 מן יוצא ואין, ולקנות לחטוף יכולים אתם, הזמן את תנצלו, חפץ בהם

 ולא ללמוד לא, דבר שום אפשר אי שמים יראת ובלי. יכול שאינו הכלל



 

 

  דרך הלימוד ו

, עצמו על לרחם, והסדרים, מוסר, התפלה את לשמור יש, חכמה להשיג

 למטה עליונים, בשטחיות ולא התורה את ולהבין הזמן את לנצל

. שיתעלה' ה יתן כך ידי ועל, מקומו את ידע אחד שכל, למעלה ותחתונים
  ).ז"תשל חשון' ח, רסו עמוד א"ח שם(

  שורה כל על לעמוד אין

 שעבר היום כי, שעובר ורגע רגע כל על חבל, ולהתחזק להתעורר צריך

 לדעת יכול אחד כל, לצעירים ובפרט זאת לדעת חשוב לכולם, איננו כבר

 אי, פעם חוזרים היו כך, פעמים' וח' וו' ה ולחזור לדעת, המסכת כל את

 על לעמוד ואין, ושתים אחת פעם של בלימוד המסכת את לדעת אפשר

  ).ד"תשל שבט ב"י ערה עמוד א"ח שם(. מילה כל ועל שורה כל

  ס"ש לדעת מבלי סברות לומר אפשר האם

 בחלק בהירות לקבל אפשרות ויש, הזמן סוף עד כחדשיים עדיין יש

 ויודעים זמן במשך כשלומדים. מאושרים תהיו ובזה, מהמסכת גדול

 וגם, קטנה במסכת כזכיה זו הרי', ע או' ס דף עד מציעא בבא מסכת

. מסכת ועוד מסכת עוד מוסיפים זמן ובכל, פעמים חמש לחזור אפשר
 האם? אחרת יתכן וכי, ס"ש ידע שלא מי היה לא שהכרנו הגדולים מכל

 לא אך. לעצמנו לעזור אנו ויכולים ?ס"ש לדעת מבלי סברות לומר אפשר

 ,מעטים דפים לומדים, שומעים לא שמדברים מה כל למרות, כך עושים

 אפשר ואי' ו או' ה או' ד בדף שאוחזים מקומות ויש, בזמני היה כך ולא

 שככל - העליה היא שכך חושבים! שומעים שלא כיון אליהם לדבר

  !גדול הארץ עם זה הרי... ללמוד וידע יותר יתעלה הוא בדפים שימעט

. ולהבנה לשמיעה גבול יש. שומעים לא רוח קוצר מכח, רוח קוצר זהו

  ).ז"תשמ שבט' י, רצב עמוד א"ח שם( זה למצב היחיד ההסבר זה



 

 

ז   דרך הלימוד
 

  הלאה ממשיכים מבינים לא אם

 ששי יום סדרי את, שנחלשה התפלה את נחזק, נלמד, נתחזק הבה

 מאוחר אליהם שבאים הסדרים זמן ואת, מהחיים גדול חלק שהם ושבת

 לשם ולא התורה זו לא, סברא לומר די לא, כך להתעלות אפשר אי, מאד

 ואם, לומדים, אחרת למדו והראשונים, רבותינו לימדונו וכך ,לומדים כך

. יותר טוב ויודעים שוב חוזרים אחר ובזמן ,הלאה ממשיכים - מבינים לא

  ).ז"תשמ שבט' י, רצב עמוד א"ח שם(. נתחזק הבה

  לחדש צריך אין בעיון גם

 שתהיה, לחזור זמן יש, המסכתות על לחזור, להספיק צריך אחד כל

 סדר קיום היתה הישיבה מהנהגות שאחת זכורני. בשבת וגם, קביעות

, בשבת" המשפט נתיבות "או" שמעתתא שב "או" החושן קצות "ללמוד

' נתיבות 'או' א"רע 'או' קצות 'שיודע מי, ספרים סתם לא, מהם קטע איזה

 אומרים, הרבה לחדש צורך ואין. לזה קביעות צריך רק, למדן הוא -

 י"רש גמרא ללמוד רק לחדש צריך אין בעיון גם אבל, בעיון שלומדים

 ידע אחרת ופעם, טוב יותר שוב ולחזור, הראשונים באחד לעיין ,ותוספות

 הקושיא, קל לימוד זה, לעורר יכול" החושן קצות "ספר. יותר ויבין

 וכך, מהיום לא, תמיד למדו כך, אותו לרשום, תירוץ לחפש מעוררת

  ).ד"תשמ שבט' ח, שא עמוד א"ח שם(. התעלו

  כואב זה

 חדשים כמה עברו כבר, כואב זה, עוזר ולא מדברים, ללימוד ובנוגע

 אחד כל, ברורה תהיה שהמסכתא צריך ,הראשון בפרק אוחזים ועדיין

, בטוחה עליה דרך וזו ברורה תהיה שהמסכת מוכרח להתעלות שרוצה

 שלש שיודע מי היום, מסכתות שתי כבר לו יש - נוספת מסכת יודע ואם



 

 

  דרך הלימוד ח

 שם(. להתחזק צריך... ג"רשכבה מעט ועוד" גאון "להקרא יכול מסכתות

  ).מ"תש שבט' ג, שז עמוד א"ח

  גמרא דף יום כל להספיק יש

 שתהיה וצריך ?כראוי ללמוד לא וגם ולעמול בישיבה להיות כדאי וכי

 שוב לחזור, ברורה תהיה שהמסכת, במסכת להתקדם, גדולה שאיפה

 שנלמדה ישנה מסכת לחזור וגם, לכל זמן יש, פעמים וחמש פעם, ושוב

 זה שמחה כמה. מסכתות שתי ידיעת עם הזמן בסוף תלכו ואז, בעבר

 זמן כל, עשה בכוחך שיש מה כל! ביותר המאושרים תהיו אתם! נותן

 לא, חכמה של עסק בתוך נמצאים ואתם, לתפוס ואפשר כח ויש שצעירים

 מהם לקחת שאפשר יהלומים מלא במקום אותם שהניחו כמי להיות

, יהלום זה ,גמרא דף יום כל להספיק יש. אחרים בצעצועים ומשחקים

  ).ח"תשל אייר ב"כ, שעט עמוד א"ח שם(! ובינה דעה מאתך וחננו, יעזור' ושה

  המסכת כל על הזמן בסוף חזרו בזמני

 בכחו יש אחד ולכל, בישיבה נמצאים אנו, מעשינו את להחשיב עלינו

 מי כל כי חיי במשך וראיתי, נולדתי היום לא, הכלל מן יוצא אין, לגדול

 אמנם, למד שלא מי זה היה - טוב יצא שלא ומי, כראוי יצא - טוב שלמד

 למד לא הוא שני ויום למד הוא אחד שיום באופן אבל, מעט למד הוא

  .ללימוד נחשב אינו זה, וכדומה

 כל את בו לחזור שאפשר זמן יש עדיין אמנם, הזמן בסוף נמצאים אנו...

 המסכת כל על הזמן בסוף חזרו בזמני, בראש ברורה שתהיה המסכת

 העיקר כי, הזמן באמצע מאשר ולחזור ללמוד יותר טוב זמן והוא, ובררו

 לכם מראה הייתי, ליבי את לפניכם לפתוח יכלתי אילו. ולחזור לדעת הוא



 

 

ט   דרך הלימוד
 

 קמא בבא מסכת אחד בזמן לומדים שאם לכם דעו אבל! בלב אשר את

 הרי - שלישית מסכת וכך מסכת עוד נוסף ובזמן, ברורה שתהיה באופן

 עניים תורה דברי אזי מסכתות שלש יודעים כאשר ,בודאי למדן זהו

 ממקום ולישב להקשות ויודעים, אחר במקום ועשירים אחד במקום

  .)ו"תשמ' ב אדר' ב, שצד עמוד א"ח שם(. למקום

  בו מקנא אני

 כך וכי, הזמן מתחילת שבועות שלשה ה"ב עברו הנה, ללימוד ובנוגע

 באופן, כראוי למדו תמיד '?ג או' ב בדף רק לאחוז? ללמוד צריך

" ראש כתר"ב. פעם ועוד פעם ועוד, חזרו ושוב, ברורה תהיה שהמסכת

 ד"י מועד סדר שחזר ל"ז א"להגר טען ל"זצ ין'מוולוז חיים שרבי מובא

 ד"מי וכי - התפלא א"והגר, בפיו ומחודדים מחוורים אינם ועדיין פעמים

 א"ק, מאי אלא ושאלו? אצלך וברורים מחוורים שיהיו רוצה אתה פעם

 והחזר בעמוד ימיו וכל כלל שיעור זה לדבר אין, ואמר ענהו? פעמים

 ואין, מבינים ולא פעם שלומדים מצוי. לחזור צריך תמיד. כ"ע! קאי

 מסתכלים, חברים עם ומדברים, קושיא שיש אלא המילות לביאור הכוונה

. אחרת בפעם ומבינים ,הלאה לומדים קשה עדיין ואם, הראשונים באחד

 וכשיעבור, להציל אפשר עדיין. לדעת כדי לומדים וכך, אחר פרק חוזרים

 ושוב שוב ויחזור יותר או' ע דף עד סנהדרין במסכת יספיק בחור הזמן

 אני! זה הוא תענוג איזה! אוי. הזמן בסוף המסכתא את לו שיש וידע

 אינו הבא עולם ,מזה יותר גדול תענוג שייך אם יודע איני, בו מקנא

 ובזמן, אחת מסכתא ויודעים אחד זמן עובר כך! זה תענוג כנגד כלום

 בימינו הרי .למדן נקרא זה - מסכתות כמה ויודעים, מסכתא עוד נוסף

 א"ח שם(... קטנים שאנחנו מפני! ג"רשכבה נחשבים מסכתות שלש בידיעת

  ).ו"תשמ אייר ז"י, תכה עמוד



 

 

  דרך הלימוד י

  אחרת שיטה היתה לא

 ,לימוד לא זה', ט או' ח בדף רק ואוחזים זמן עובר כבר, ללימוד ובנוגע

 מתעלים איך לשאול באים. להצלחה בטוח דבר הוא כראוי הלימוד אך

 זו, ברורה והמסכת קמא בבא מסכת לומד אם? השאלה ומה? בלימוד

 קשה ואם ?אחר ספר מידיעת גרועה תוספות ידיעת וכי, בטוחה עליה

 למדו כך, ידעו אחרת בפעם או, וממשיכים' וכד חבר עם מדברים להבין

 והדברים ,אחרת שיטה היתה ולא, היום עד רבינו ממשה ישראל כל

  .לי ידועים

 רבי! ס"ש שידע בזה? במה. גדול היה )מבריסק( חיים שרבי אומרים

 שמחה מאיר רבי וכך! ס"ש שידע כיון גדול היה ל"זצ ז'מפוניב ה'איצל

 אבל, לחדש אפשר ס"ש שיודעים אחר. הגדלות היתה זו ,הגדולים וכל

, לזכות שאפשר זמן הוא כעת .דבר שום ולומר לחדש אפשר אי כן לפני

 יודעים כך. העליה וזו, מסכת ועוד אחת מסכת ברור באופן ללמוד

  ).מ"תש תמוז ז"ט, תקב עמוד א"ח שם(, אחר אופן אין, ללמוד

  מסכת ועוד מסכת בלימוד היא ההצלחה כל

 דבר איזה עצמו על יקבל אחד שכל, מעט שינוי בקרבנו שיחול צריך

 לגמור צריך אני - להחליט ויש, חדש זמן, חדשה שנה באה, בו להתחזק

 אני ויודע, מכם מבוגר אני, ואומר חוזר ואני. ברור באופן המסכת את

 .שלישית מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת בלימוד היא ההצלחה שכל

 בלי אומרים שלפעמים תהלים כאמירת ללמוד לא, ברור יהיה ושהלימוד

, המסכת את היטב לדעת. תמיד שלמדו כמו כראוי ללמוד אלא, הבנה

 ירגיש אחד כל זה ידי ועל ,ולדעת סופה עד לגומרה יש מסכת כשלומדים

  ).ד"תשל ת"עשי, תקפז עמוד א"ח שם(. תורה בני של הלמעשה זה, סיפוק



 

 

יא   דרך הלימוד
 

  נדרי כל אמירת בעת חשבתם מה

 ללמוד, ונחושה חדשה קבלה לקבל צריך אחד כל החדש הזמן לקראת

 חשבתם מה. יותר לזה לב לשים', וכד המסכתא כל את ואף שאפשר כמה

 ישיבה ובחור, שצריך מה על תשובה לעשות ?"נדרי כל "אמירת בעת

 ,קמא בבא מסכת כל את ברור באופן ללמוד. א - ולקבל לחשוב צריך

 לא מזה יותר. מוסר ללמוד. ג. לאחר ולא בזמן יום כל לתפלה להגיע. ב

  ).ה"תשל חשון' א, תקצד עמוד א"ח שם(. צריך

  כולה המסכת את ללמוד יש

, דבר מכם ולבקש לכם להזכיר רצוני אך, לא או אחיה אם יודע אינני

 את יודע ואני, זה עבור רק נתתי חיי כל את, בני כמו אצלי יקרים אתם

, ויקר חשוב יהיה ביום אחד רגע שגם צריך ללמוד לדעת שבכדי, הסוד

 את פעמים כמה ולחזור, מסכת אחר מסכת, וללמוד, בלימוד לחשוב צריך

 חיים לרבי ל"ז א"הגר שאמר וכפי, לשכוח שלא כדי שלמדו המסכת

 ולא, כלל שיעור זה לדבר ואין, תמיד לחזור שצריך )נז' סי ראש כתר( ין'מוולוז

 ללמוד ויש. ש"ע, קאי והחזר בעמוד ימיך כל אלא, ואחת פעמים מאה רק

  ).ב"תשנ' ב אדר ז"כ, פג עמוד ב"ח שם( .סופה עד כולה המסכת את

  פעם למדו כך לא

 למדו, עובר שהזמן מאד כואב, חיזוק צריך בודאי, ללימוד בנוגע וכן

 למדו שעבר בזמן ,למדנים יהיו שמזה וחושבים אחת פעם הסוגיא את

, פעם למדו כך לא. אתמול למדו מה יודעים לא כבר והיום, אחת מסכת

 ועשר ושמונה חמש וחזרו ברור באופן שלמדו וראיתי, נולדתי היום לא

 וידע זמנים כמה כשיעברו, כך שילמד אחד וכל, ידעו ולכן חזרו, פעמים



 

 

  דרך הלימוד יב

 הוא זמן בכל .למדן והוא יודע הוא! בלימוד יתעלה הוא, מסכתות כמה

 ויודעים אחת פעם שלומדים כפי ולא, למדן הוא וכך, נוספת מסכת יודע

 ענין את לחזק יש לכן. השני בזמן וכך, בלבד דפים כמה הזמן במשך

  ).ג"תשל חורף זמן יומי השיעור אמירת בסיום, קיב עמוד ב"ח שם(. הלימוד

  הזה כדבר נשמע לא

 לא, המסכת לתחילת קרוב שאוחזים הדבר מאד כואב, לישיבה בנוגע

 כך ראיתי ולא הזה כדבר נשמע לא, ק"בב ראשון פרק אפילו גמרו

 מילה כל על לדקדק חייבים לא, ברורים היו והדברים, למדו תמיד ,מעודי

 - מבינים לא אם, ותוספות י"רש דברי את ומבארים לומדים ,ואות

 לעמוד אין אך, יותר טוב שוב מתבוננים וכשחוזרים, א"ברשב מעיינים

 עם ישארו האם? כזו בהנהגה ללמוד ידעו מתי, מילה כל ועל אות כל על

 הוא העיקר כי, כשחוק לי נראה הוא הבקיאות לימוד גם !?דפים כמה

 )נז אות ראש כתר( מבואר וכך, שלומדים מה זוכרים לא חזרה וללא, החזרה

 זוכר הוא אם לאחד נשאל אם. החזרה הוא שהעיקר, ואחרים ל"ז מהגאון

 נחשב זה אין כן אם! זוכר שאינו יאמר הוא - בבקיאות שלמד מה

 אבל, זה דבר מעט תקנו מקומות בכמה. זה ענין לתקן וחייבים, ללימוד

 לדבר מה שאין עד, להתחלה מאד קרוב שאוחזים ויש ,כראוי אינו עדיין

  ).ו"תשמ שבט' י, קנד עמוד ב"ח שם(. ההמשך על עמם

  לנצח הארץ עם של תעודה לקבל יכול הוא כעת

, לעצמו רק לאחרים טובה עושה אינו שלומד מי, יתעלו - ילמדו כאשר

 דפים עשרה ילמד אם, ידע לא - ילמד לא ואם, ללמוד ידע - כשילמד

 הארץ עם של תעודה לקבל יכול הוא כעת וכבר, ללמוד ידע לא בזמן



 

 

יג   דרך הלימוד
 

 שהיו הגדולים כל .יותר ולהספיק יותר מהר ללמוד! ללמוד צריך .לנצח

 ס"ש למדו כי, ס"ש ידע שלא גדול ואדם חכם תלמיד היה לא, ס"ש ידעו

 על לעמוד צריך בודאי אמנם .י"ברש אות כל ועל נקודה כל על עמדו ולא

 יש אך, ותוספות י"רש גמרא של בעלמא לקריאה הכוונה ואין, הדברים

 שלא ומה, צדדיים דברים ולא שבסוגיא הלומדות נקודת את רק לברר

 מבוגר עם, אחרים עם, החברותא עם מדברים, להבין מנסים - יודעים

 וכך, יותר מבינים וכשחוזרים ,הלאה ממשיכים - מבינים לא ואם, יותר

 היה אפשר מעוברת ובשנה [הזמן בתוך המסכת כל את להספיק אפשר

 יודעים ואז', פ דף או' ק דף עד לפחות או קמא בבא מסכת כל את ללמוד

  ].ביד מסכת שיש

 את עובר שבחור ידי על רק נגרמים בחורים של המשברים שכל ודעו

 מרגיש כך ואחר, שנים שמונה או שש יושב, בישיבה שלו התקופה

 קושיא, ששמע קושיא איזו יודע הוא, בידו מסכת שום לו אין, ריק שהוא

, כלום אינו וזה, וכדומה ל"זצ חיים רבי של או ל"זצ בער ברוך רבי של

, ראשונים עם ותוספות י"רש גמרא ללמוד יש אלא ,ללמוד נקרא זה לא

 במסכת ענינים שבכמה אלא, יותר מהר ללמוד צריך. מדי יותר לדייק ולא

 יש. מספיקים לא אז כי, סוגיא כל על לא אך, יותר ומעיינים מתעכבים

 שלומד שמי, שנים עשרות בזה נסיון לי ויש ,מתעלים כך רק כי לדעת

  .בלימוד הרבה ידבר אם גם, יודע אינו לומד שלא ומי, יודע

 לזה שצריך אלא, להתעלות יכול אחד וכל, וללמוד הזמן את לשמור יש

 ללמוד זמן יש, לכל זמן יש. התפלה את לחזק ויש, ותפלה, שמים יראת

  .הכוחות מעל ולעשות לקפוץ צריך לא גם, להתפלל וזמן, ולאכול

, למעלה למעלה לעלות יכול שהאדם לימוד זהו, "אדם תולדת ספר זה"

 חזון"ה, "חיים חפץ"ה היה כך, והתעלו שעלו אנשים ראינו בעינינו



 

 

  דרך הלימוד יד

. גדולים נעשו וכך, ולמדו ישבו הם, למדו הם כך, הגדולים ושאר, "איש
  ).ו"תשמ שבט' י, קנה עמוד ב"ח שם(

  חדשיים לאחר כעת אוחזים היכן

 מגיעים היו פעם? חדשיים לאחר כעת אוחזים היכן, הלימוד בענין

 עומדים וכאן, יותר מהר למדו מציאות אלו פרק ואת ,המפקיד לפרק

  ).ז"תשמ שבט' ד, קסג עמוד ב"ח שם(. אחד במקום

  הראשון הדבר היה ס"ש ידיעת

 שלפני )מבריסק ל"זצ ז"הגרי מרן( וועלוועל רבי לי סיפר, בלימוד להתחזק ויש

 כלי"ה בעל( פלוצקי דן מאיר ר"הג לבריסק הגיע, הראשונה העולם מלחמת

 עמו לדבר )מבריסק( חיים לרבי נכנס היה יום ובכל, כשבוע שם ושהה, ")חמדה

 רצה לא, כאן מעשיו מה וכששאלוהו, בא הוא מדוע ידעו ולא, בלימוד

 כדי בא שהוא סבור אני - ז"הגרי לבנו אמר עצמו ח"הגר אבל. לענות

 ר"הג רבו ידי על שנשלח שמעו כך שאחר, הוה וכך! אותי לבחון

, חיים רבי של קנקנו על לתהות ")נזר אבני"ה בעל( ל"זצ סוכטושבר ל'אברהמ

 שבוע ושהה, טיבו מה ויבחון ילך, גאונותו על רועש והעולם שהיות

 יודע הוא - וענה? ראית מה -" נזר אבני"ה שאלו וכשחזר. איתו ודיבר

 -. כ"ע !מאיתנו גדול הוא, כן אם - נזר אבני"ה ואמר, ם"רמב עם ס"ש

... !ס"ש שיודע היא המעלה אלא, חיים רבי חידושי שיודע אמר לא הוא

 מאיר רבי', מפוניבז ה'איצל רבי, הגדולים כך היו וכך, להיות צריך כך

 בזה המעלה היתה ולא ,הראשון הדבר היה ס"ש ידיעת, ועוד שמחה

. יודעים איננו ולכן סדר בלי לומדים שאצלנו אלא, תורה חידושי שחידשו

, ללמוד צריך וכך, וחזרו חזרו אלא אחת בפעם ולא, וידעו למדו הם

  ).ה"תשל סיון' ט, רמז עמוד ב"ח שם(. בתורה ידיעות יותר לרכוש



 

 

טו   דרך הלימוד
 

  הנכונה בדרך לומדים לא

 לא, מבינים לא, כראוי לומדים שאין ממה נובע בזה ההבנה חוסר

 עצמה התורה, היטב לומדים כאשר, כלל בדרך .הנכונה בדרך לומדים

 שבה שהמאור )ז"ה א"פ חגיגה ירושלמי' ועי', ב ר"דאיכ פתיחתא( שאמרו וכמו, מלמדת

  .מאד מזה רחוקים אנו הרי אבל, למוטב מחזירן היה

, בישיבה שנים תשע או שמונה כבר שלומד, ישיבה בחור לי אמר

 ממה כלום יודע ואינו כלום לו שאין מרגיש הוא פסח מגיע שכאשר

 ושכח אחד ענין למד, חזר לא שהוא אלא, התבטל ולא, למד הוא. שלמד

  !אחר במקום שלמד מה

, בתורה וגדול גאון להעשות אפשר זמנים ושלשה שנים במשך הרי

 מבינים ואז, נוספת מסכת וכך, ברורה שתהיה עד אחת מסכת ללמוד

 אדר ח"י, רפא עמוד ב"ח שם(, בגדלות עליה של בדרך הולכים שאיננו אלא, יותר

  ).ה"תשמ

  !געוואלד! ונורא איום... ד"י ג"י בדף רק אוחזים

 ואוחזים, מהזמן חדשים שלשה עברו כבר הנה, לחזק שצריך ענין עוד

! ונורא איום, השיעורים עם יחד מחזיקים ולא, ד"י - ג"י בדף רק

? מתמיד אחר עולם נהיה וכי? ללמוד ידעו זה באופן האם! געוואלד

 חמש אף לחזור זמן ויש ',ע דף עד לפחות ללמוד צריך היה הזו בתקופה

 לי מאמינים אינכם מדוע. בתורה בטוחה עליה וזוהי, ולדעת פעמים

 והגאונים הגדולים כל, בעבר היהודים כל למדו כך ?אותי מבינים ואינכם

 עם מדברים, להבין לנסות, אחת פעם ללמוד היא הדרך ,כך למדו

 יונה הרבינו, ן"והר ן"כהרמב הידועים בראשונים מעיינים, החברותא

 על חוזרים בשבת. זמן יש וכך, באחרונים להסתכל צורך ואין, א"והרשב



 

 

  דרך הלימוד טז

 לחזור יש כי, הפרק כל על חוזרים פרק בסיום, השבוע כל של הלימוד

 הגאון בשם )נז אות" ראש כתר(" ינר'וולוז חיים רבי בדברי כמובא, הרבה

 כמה במשך כך שנוהגים ולאחר. לזכור אפשר אי חזרה וללא, ל"ז מוילנא

 זמנים כמה היושב שבחור פשוט והדבר, מסכתות כמה יודעים, זמנים

 להביט אין !מושלם למדן הוא - מסכתות כמה ידיעת עם ויוצא בישיבה

 במשך למד אם אלא, לא או התעלה הוא אם לבחון זה פי ועל יום כל על

 כמה ידיעת ידי ועל, התעלה הוא בודאי - מסכתות כמה וידע והשנה הזמן

 לחדש צורך אין, תורה חידושי לחדש גם כבר הוא יכול מסכתות

 תירוץ לתרץ, קושיא להקשות אפשר אבל, איגר עקיבא רבי של כמערכות

  ).ח"תשמ טבת ח"כ, רצד עמוד ב"ח שם(. וכדומה

  לישיבה להכניסם אסור

 סדרי את ששומרים זה עם גאון להיות לגדול ואפשר, לכל זמן ויש

, והספק סדר עם וללמוד, בזמן וללמוד בזמן לישון, בזמן לאכול, הישיבה

 פשוט ללמוד אלא, תורה חידושי לעשות צורך אין ,הלאה לאחוז צריך

 בכל להסתכל ולא, "יהושע פני"ו איגר עקיבא רבי עם, ותוספות י"רש

 מי, לישיבה להכניסם אסור, )והכתבים המחברות( וכדומה" ביכלאך"ה

 ב"ח שם(. יעזור' וה, בזמן ולהתפלל כראוי וללמוד לשבת יש ,פעם מהם ידע

  ).ב"תשנ תמוז' כ, שכד עמוד

  לשיעורים להכנס חייבים

 הנאה לכם תהיה, הקיץ חדשי במשך מסכת חצי לפחות תסיימו כאשר

 לומדים ,סיפוק בזה אין הרי, ספורים דפים ללמוד במקום, מרובה וסיפוק

 להכנס וחייבים, ולהספיק להמשיך צריכים, לשיעור נכנסים ולא לאט

  .לשיעורים



 

 

יז   דרך הלימוד
 

 צריך אחד שכל דברים, וחוקים גזירות ולא טעם של דברים הם אלו

 ללמוד ההולך גם והרי, ללמוד כדי לישיבה באים הרי, להבין

 יוכל לא שילמד מבלי כי, ולגמור וללמוד להספיק רוצה באוניברסיטה

 הרי הבדלות אלפי אלף ולהבדיל, הנצרכים לימודיו את ולגמור לדעת

. ונצליח כח יתן' שה רצון יהי. חכמים תלמידי להיות ללמוד כדי כאן באנו
  ).ב"תשנ תמוז' כ, שכד עמוד ב"ח שם(

  מהר יותר ללמוד להתאמץ צריכים

 הלימוד, להתחזק עצמו על לקבל אחד לכל יש, לישיבה שנוגע במה

 לא ועדיין, זמן חצי כבר עבר, טבת חודש באמצע אנו, גדול חיזוק צריך

 ,יותר מהר ללמוד להתאמץ צריכים. )כתובות במסכת( שני פרק התחילו

 ללמוד שצריכים ותדעו, לזכור בכדי פעמים כמה לחזור וצריכים

  .בהתמדה

 ה'איצל רבי של התמדתו גודל את וראיתי', בפוניבז למדתי בצעירותי

 ששי בימי אצלו להבחן והלכנו, עולם גאון שהיה למרות ל"זצ ר'פוניבז

 מגיע היה והוא, מגפים עם והלכו, בוץ של ריבוי היה' פוניבז בעיר. ושבת

 המגפים עם המטה על נופל שהיה וזכורני, המגפים עם המדרש מבית

 וידיעת התמדתו גודל על לספר הרבה ויש, בלימוד מיגיעתו עייפות מרוב

  .בוריו על ס"הש

 שטחי באופן לעבור סתם לא ,מסכת אחר מסכת ללמוד צריכים

 בימי, הקודמת המסכת על גם חוזרים אחת מסכת וכשלומדים, )אפגילערנט(

 כי, השבוע ימות כל במשך שלמדו מה על לחזור צריכים ושבת ששי

 לא אם כי, ללמוד יודעים לא אחר באופן אבל, פעמים כמה לחזור צריכים

 הדבר וזהו, )הארץ עם אליידיגער( ריקנים הארץ עמי נשארים, יודעים לא לומדים

 חמישי ביום לחזור, פעמים כמה לחזור מכם מבקש אני לכן. ביותר הגרוע



 

 

  דרך הלימוד יח

 שם(. לגדול שנזכה' ה ויעזור, ושבת ששי ביום שוב ולחזור, שלמדו מה על

  ).ב"תשנ שבט ב"י, שכח עמוד ב"ח

  אחרת אפשר איך וכי

 לבין בינינו מדברים אנו, להציל אפשר, ללימוד שנוגע במה וביותר

 מי אין, הכלל מן יוצא ללא להתעלות יכולים שכולם לדעת ויש, עצמינו

 יכול ואינו, חבורה לחבר יכול אינו אם וגם, כגדול להתעלות יוכל שלא

 אבל, אחרים גדולים או" החושן קצות "או איגר עקיבא הרבי כמו להיות

, סדרים ושלשה שנים אף או גמרא של סדר לדעת אחד כל של ביכלתו

 על להביט אין. גדולים להיות יכולים כולם, שיכול ממה יותר צריך ואין

 את יקח אחד כל אלא, אחרת לומד שהוא או ממנו יותר הוא אם חבירו

 פרק למדו, פעם למדו כך, פעמים ועשר שמונה ולחזור ללמוד, עצמו

 זה ידי ועל? אחרת אפשר איך וכי, וחזרו נוסף פרק למדו, עליו וחזרו

 מרוצה הוא - ללמוד ויודע מתעלה בחור וכאשר, להתעלות יכולים כולם

 בכל - ריק שהוא מי אבל, סיפוק לו יש, מרוצה להיות לו ומותר, מעצמו

  ).ד"תשל חנוכה, שע עמוד ב"ח שם(. ריק הוא

  ...תורה גדולי להיות שייך לא

 ולדאוג לראות עלינו אך ,בלימוד ההספק מיעוט על לדבר מאד כואב

 תורה ואנשי תורה גדולי להיות שייך ולא, תורה וגדולי תורה אנשי שיהיו

 בדף רק אוחזים הזמן מתחילת חדשיים שלאחר היא הלימוד צורת כאשר

 פעם שלמדו כפי! כך על לדבר ובושה', ו או' ה בדף רק שאוחזים ויש ',ט

 לפחות כעת לאחוז צריכים היו !שלישי בפרק כבר שיאחזו היה ראוי

 מסכת של בענינים מעט ולנגוע, אוחזין שנים פרק בסוף שבח של בסוגיא



 

 

יט   דרך הלימוד
 

 נוגעים ואין מציעא בבא מסכת שלומדים נמצא שהרי, מציעא בבא

 עמי נשארים מעט כך כל וכשלומדים, מציעא לבבא השייכים בענינים

  .לנצח הארץ

 בעל אצל למד הוא שבצעירותו ל"זצ )מלצר( זלמן איסר רבי לי סיפר

 שלש לגיל וכשהגיע, גדול גאון והיה, במיר רב שהיה" טוב יום מלבושי"

 אותו שלחו מצוה בר שנעשה ולאחר, הבבות שלשת את ידע כבר עשרה

 היות לישיבה התקבל הוא הצעיר גילו ולמרות, ין'וולוז בישיבת ללמוד

 בישיבה שלמד זמן שלאחר, סיפר עוד! [בבות שלש יודע שהוא שאמר

 רגלי הלך הרבה עניותו ומפני, בהתמדה כך כל לומד שאינו אביו שמע

 לא '- לו ואמר לחיו על לו סטר, בישיבה אליו נגש, ין'לוולוז ממיר

  ].למיר וחזר', שתלמד אלא לישיבה אותך שלחתי זה בשביל

 בזמני גם אלא, ל"זצ זלמן איסר רבי של בזמנו רק ולא, פעם למדו כך

 ובצעירותי! מסכת רבעי שלשת ואף מסכת חצי הזמן במשך לומדים היו

 רב לי היה לא, הראשונה העולם מלחמת לפני בסלובודקה כשלמדתי

 הראשונה בפעם ידעתי שלא ומה, לבד ויגעתי לבד ולמדתי, ממנו ללמוד

 עד הרבה וחזרתי, הלאה והמשכתי ,הלאה מללמוד אותי עיכב לא

 מעט כשלומדים ואילו, לומדים היו כך, חמישית או שניה בפעם שהבנתי

 כמה !לנצח הארץ עמי נשארים זה באופן הרי? ללמוד ידעו מתי -

 ללמוד רוצה אחד כל והרי? זו בצורה הזמן כל במשך להספיק יכולים

 כמו גדלים לא אם גם. מהלימוד שחוק לעשות רוצה ואינו, ללמוד ולדעת

  .להתעלות יכולים לא שיתקדמו מבלי אבל, זלמן איסר רבי

 על רק אינו' כולם כנגד תורה ותלמוד ')א א פאה( ששנינו מה בודאי והרי

. ...)המסכת לתחילת רק לא היינו(' גבר דאלים וכל בטלית אוחזים שנים 'של הסוגיא
  ).ב"תשנ כסלו ח"י, תנא עמוד ב"ח שם(



 

 

  דרך הלימוד כ

  בשיעורים אוחזים מאשר יותר ללמוד להספיק

 הנוחיות כל את יש אחד ולכל, צריך שהוא כפי ללמוד צריך אחד וכל

 ,בשיעורים אוחזים מאשר יותר ללמוד ולהספיק להזדרז ויש, ללמוד בכדי

, לבד להתקדם יכולים ואינם למלמד הזקוקים" חדר"ב ילדים אינכם והרי

 להמשיך צריכים הבחורים אך, בשיעור ומוסר ענין מברר שיעור המגיד

 עמוד ב"ח שם(. בלימוד שתתעלו יעזור' וה, כן שתעשו מכם ואבקש ,ולהתקדם

  ).ב"תשנ כסלו ח"י, תנג

  לראות מכם בקש מי

 אלו ובחדשים, חדשים ששה של החורף זמן עבר - להתבונן יש הנה

 וכיוצא' ע דף עד לפחות או, קמא בבא מסכת כל את ללמוד צריך היה

 כן אם' ע דף עד יודעים ואם, מסכת יודעים - וחוזרים לומדים אם, בזה

 וכך, נוספת במסכת דף שבעים כך ואחר, דף שבעים אחד בזמן יודעים

 לא או לומדים לא, ושוכחים לומדים אם אך. מאושרים ונעשים מתעלים

 דעלמא במילי הרי אך, דבר לשום לב שמים אין כאשר הוא כך. חוזרים

 יודע הוא, יום שבכל והוצאות הכנסות חשבון קטן וסוחר חנוני לכל יש

 יפסיד שלא ונזהר, ההוצאה או מרובה ההכנסה אם, הפסד או רווח יש אם

  !זמן עבר הרי, חשבונות עושים לא כאן ואילו, רגל ויפשוט

 וחבירו, שנים שלש כבר בישיבה נמצא אחד, לגדול יכול מכם אחד כל

 לא אך, מסכתות כמה ידיעת עם ממש גדולים לצאת ויכולים, שנים חמש

 מי, שונים בספרים מעיינים, דיוקים לדייק מתחילים, שצריך כפי לומדים

, בזה ודי, וראשונים ן"ר, תוספות, י"רש, גמרא יש? לראות מכם בקש

 מה לדעת בחינה אין, ואחרת זו שיטה לראות צורך אין ,מיותר השאר

  ).ו"תשמ אייר ד"כ, תעט עמוד ב"ח שם(! לב שימת צריך, לרחק ומה לקרב



 

 

כא   דרך הלימוד
 

  והגאונים הגדולים כל היו כך

 לשים, וללמוד להתחזק זמן עוד יש, להתחזק צריך, שבועות ערב כעת

 נדע וכך, נוספת מסכת ולחזור, עליה לחזור, המסכת את לגמור מעתה לב

 כמה ידיעת עם הזמן בסוף וכשיוצאים. מסכתות כמה ברור באופן

 מסכתות כמה וכשיודעים, מאושרים ונעשים סיפוק מרגישים, מסכתות

 נולד וממילא, תירוץ ויש קושיא יש ,חידוש לידי גם ממילא מגיעים

 שתהיה יעזור' ושה, ההצלחה זוהי .והגאונים הגדולים כל היו וכך, חידוש

  ).ו"תשמ אייר ט"י, תפח עמוד ב"ח שם(. התורה קבלת לנו

  להיות שיכול ביותר הטוב המקום

 אבל, כך על דברתי לא פעם אף, לישיבה בקשר דבר לומר וברצוני[

, בישיבה בחורים עם בלימוד שדברתי כמה שעד' ה ברוך. התעוררתי כעת

, בזמן בלבד גמרא דפי עשרה או חמשה למדו שלא כאלו כאן מצאתי

 מדברים, השני חציה את וגם, כתובות מסכת שלמדו צעירים בחורים אלא

 ואמנם. ממש כלמדנים מדברים הם, יודעים והם, מקום בכל בלימוד עמם

 חייב. מעט הלומדים מאחרים יותר טוב זה מקום מכל אבל, כלל בזה אין

 לצפות מה לי אין כבר שהרי, בדבר נוגע ואינני, האמת את לומר אני

 ביותר הטוב המקום הוא כזה שמקום להעיד יכול ואני, גדולים לדברים

 להתעלות רוצה שאינו מי כי [בלימוד להתעלות שרוצה למי להיות שיכול

 יותר גדולה ומסכת, מסכת יודעים, טוב לומדים]. לדבר מה על אין

, טובה בצורה בלימוד ומדברים, מסכתות כמה יודעים', ע דף עד לומדים

  ).ט"תשמ' ב אדר ח"כ, תפט עמוד ב"ח שם(]. לכל זמן ויש, ראשונים עם לומדים

�  



 

 

  דרך הלימוד כב

  בלימוד עליה היא זו

, ברור יהיה שהלימוד באופן המסכת את ללמוד יש, הלימוד ובענין

 ויש, כתובות מסכת לומדים. רבות פעמים ולחזור לחזור הוא והעיקר

 יותר שחוזרים וככל, יודעים - כשחוזרים. פעמים ועשר חמש עליה לחזור

 הוא אם, קטן או, גדול כשרון בעל, הכלל מן יוצא אין. יותר זוכרים -

 יש - אותה ויודע פעמים כמה עליה חוזר, אחד זמן במשך מסכת לומד

 יודע הוא זמן בכל, קטנה מסכת או וכדומה' ע דף עד גדולה במסכת בידו

 היא וזו, מסכתות שלש יודע הוא זמנים שלשה ובמשך, נוספת מסכת

  .בלימוד עליה

 היה, ין'וולוז לישיבת הגיע הוא שכאשר, לי אמר ל"זצ זלמן איסר רבי

 שלש יודע שהוא שאמרו מפני, עילוי בתור אותו וקבלו, מאד צעיר

 שאינו יודע שהוא ואמר, "]טוב יום מלבושי"ה אצל שלמד כפי [בבות

  !עילוי נחשב היה בבות שלש שידע מי פנים כל ועל... זוכרם

 ולא לנוח גם צריך אמנם, "הזמנים בין "בימי גם לחזור זמן יש

 לכל מדה ויש, לחזור גם אפשר אבל, כוחותיו איבוד כדי עד להתאמץ

  ).ט"תשמ' ב אדר ח"כ, תצד עמוד ב"ח שם(. דבר

  כך על נקרע הלב

 גדולי שכל )במכתב( כתב ינר'וולוז חיים רבי הנה, לומר מוכרח ואני

 חיים רבי ועל, ישרה בסברא אלא נשתבחו לא ל"ז ואחרונים הראשונים

" דוד נחלת"ה בעל ל"ז טעביל דוד רבי לתלמידו(" דוד בית "בספר כתוב עצמו ינר'וולוז

 חזר כי ידעתיו כאשר 'עליו בהספד שאמר )רבו על שקונן" בכות אלון "ממספד, ט דרוש

 לו היתה כאשר[' אחד דין עיון לצורך ימים בשלשה כולו ס"הש לכ על

 הסברא את ששבח שלמרות' פי(... ס"ש למד שהוא מוכח כן ואם, ]דין באיזה שאלה



 

 

כג   דרך הלימוד
 

, וידעו למדו היום עד שהיו הגדולים כל וכך. )ס"הש על וחוזר יודע היה אך, הישרה

 עשר אף וחזרו, חזרו ושוב ולמדו חזרו, סדר ועוד גמרא סדר למדו

 מה עם נבא לא הרי שבידינו מה כל עם נבא אם גם, אנחנו ואילו !פעמים

 אבל, בלימוד ולהתעלות בלימוד לעמול צריך ובודאי! לבא חייבים שאנו

 עוד! גמרא דף ועוד גמרא דף עוד נקרא וללמוד! ללמוד הוא העיקר

 מסכימים שכולם כמדומה, כך לומדים לא ואם! מסכתא ועוד מסכתא

 דפי שני שעם כך על יחתמו כולם, הארץ עמי ישארו שכולם הזאת לדעה

 חזרו, למדו תמיד? גמרא דפי שני עם נעשה מה .למדנים נעשים לא גמרא

 יבינו, הראשונה בפעם מבינים לא אם כי, וידעו, פעמים עשר המסכתא על

 הרים ועוקר סיני .)סד ברכות( בגמרא שדנו ומה. [השלישית או השניה בפעם

...] סבורים שאנו הרים עוקר של לסוג שם הכונה אין, עדיף מהם איזה
  ).א"תשל אלול' כ, מט עמוד ג"ח שם( !כך על נקרע הלב

  משהו להשיג יכולים אז

 יכול אינו שיהיה חיזוק שכל לדעת ישיבה בן כל על, יקירי אמנם

 לומדים ולא תורה אין ואם, מתורה ריק כשהלב, ריק בכלי כלל להועיל

, לאבדון הולך הכל הרי, שלומדים במסכתות בהירות ואין, בהתמדה

 ואי מחזיק אינו מלא וכלי, למלאו ואפשר מחזיק ריק כלי העולם בעניני

 מי אך, מחזיק מלא כלי דוקא תורה בדברי אך, יותר אליו לשפוך אפשר

 כאילו עצמו את מרמה רק והוא, כלום בו ואין ריק הוא הרי ריק כלי שהוא

 יש כאשר. תועלת מביא אינו שעושים מה כל זה ובמצב, משהו בו יש

 להשיג יכולים אז - שני וסדר אחד בסדר, ושניה אחת במסכת בהירות

  ).ב"תשל אלול' כ, סא עמוד ג"ח שם( .משהו

�  



 

 

  דרך הלימוד כד

  ממש בידים עצמינו את מפסידים אנו

 היו פעם, הלימוד על לחזור זמנים יקבע אחד שכל, בלימוד נתחזק

 מיניה תנא .)נ כתובות, :ז מגילה, .עב פסחים( אמרו שתנאים ל"בחז יש, הרבה חוזרים

 לחזור הוצרכו שתנאים, בכיסיה דמנח כמאן ליה ודמי זימני ארבעים

 אוחזים אנחנו והיכן, כך לכתוב התביישו ולא, לדעת כדי פעם ארבעים

 עם אנחנו והאם, זה ממספר רחוקים אנו הרי? פעם לארבעים ביחס

 לחזור יש? מזה מועט פעמים מספר ללמוד לנו די שלנו הקטנים הראשים

 ויחזור לב שישים אחד וכל, נוספת ומסכת אחת מסכת על לחזור ,ולחזור

, מסכת לדעת אפשר זמן וכשעובר. גאון כבר הוא הרי - שלמד מה על

, כך נוהגים וכשאין ,למדן זה והרי, וחוזרים, מסכת עוד יש נוסף ובזמן

  ).ב"תשל אלול' כ, סא עמוד ג"ח שם( .ממש בידים עצמינו את מפסידים אנו

  בלימוד אחרת עליה אין

 מסכת את לגמור להספיק יכולים בהם שגם ימים כמה לפנינו יש עדיין

 להיות צריכה והמסכת נגמר הזמן, ברור באופן היטב אותה ולדעת ,פסחים

 לא. סיפוק יהיה אבל, דפים עשרים או עשרה יחסרו אם ואפילו. ברורה

 ללמוד אלא ,עיון שאינו ולעיון בקיאות שאינו לבקיאות שהתרגלו כפי

, פסחים מסכת תדעו אחד בזמן. ותוספות י"רש גמרא ברור ובאופן כראוי

 אחרת עליה אין. בלימוד עליה וזוהי, נוספת מסכת תדעו הבא ובזמן

 וכל היהודים כל למדו כך, חדשות חכמות או חדשות תורות אין, בלימוד

, שיעור ללא לחזור יש כן כמו .הגדולים כל וצמחו התעלו וכך, הגאונים

 לו שאמר ינר'וולוז חיים מרבי )נז אות" ראש כתר(" כמובא, סוף בלי לחזור

, זו קבלה עם וכשנבא. קאי והחזר ובעמוד, שיעור לדבר שאין ל"ז א"הגר

 אלול ח"י, רט עמוד ג"ח שם( .טובה וחתימה לכתיבה שנזכה יעזור ת"השי בודאי

  ).א"תשמ



 

 

כה   דרך הלימוד
 

  הספק עם ללמוד לקבל יש... פ"ויוהכ ה"בר לזכות רוצים

 את לנצל לראות צריך, הכיפורים ויום השנה בראש לזכות רוצים כאשר

 יש ובודאי, שצריך במה עצמו על יקבל אחד שכל, להתבונן, השנה ראש

 עם ללמוד החדש הזמן לקראת לקבל. ללימוד שנוגע במה תחילה לקבל

 בטוחה עליה היא וזו, היטב לברר, ברור יהיה שהלימוד באופן ,הספק

 נוסף בזמן, ברור באופן אותה ויודע כעת המסכת את שלמד מי. בלימוד

 לומדים. בלימוד עליה נקרא זה ,למדן נעשה והוא, נוספת מסכת לו תהיה

, ללמוד יש באמת אך... בעיון לומדים שכביכול ואומרים מעט

 טובות מדות בעלי להיות ויכולים, לחול מה על לדברים יש וכשלומדים

  ).ג"תשמ אלול ז"כ, רמח עמוד ג"ח שם(. שמים יראת ובעלי

  המסכת את לגמור מאד חשוב

 לא, יותר וללמוד, בשקידה וללמוד לשבת הוא הראשון הדבר בודאי

 וגם, ברור יהיה שהענין באופן וללמוד, קטן דבר כל על עצמו את להטריד

 את ללמוד, המסכת כל של הלימוד את להציל יכולים זה אלול בחודש

 שאפשר אני יודע נסיון וכבעל, ברור יהיה שהכל עד פסחים מסכת

 מחזרה כי, אחת פעם של בחזרה די ולא, פעמים חמש לחזור להספיק

, ביד מסכת יש וכך, פעמים חמש לחזור צריך. מאומה זוכרים לא אחת

 לעמוד צריך לא .בתורה וגדול לגאון נחשב וזה, נוספת מסכת הבא ובזמן

 אין שהרי, חידושים בראש נופלים כבר לומדים וכאשר, חידושים על

 עם מדברים כלל ובדרך, בלבד המילות פירוש עם התיבות את רק לומדים

 מעיינים קושי יש ואם, מסבירים, התוספות על, הפשט על החברותא

 .מיותרים בדברים להסתכל צורך ואין, חשוב אחרון או ראשון בדברי

 יש. חוזרים כך אחר, הלאה ממשיכים - מבינים ואם, שקשה במה מדברים

 חמש לחזור להספיק אפשר וכך, פרק כל לאחר או שבת בכל לחזור



 

 

  דרך הלימוד כו

 כל על! פעמים שמונה לחזור רגילים היו זוכר שאני כמה עד. פעמים

, איגר עקיבא רבי, "החושן קצות "ספר ללמוד זמן יש, לכל זמן יש פנים

  ,למדו רבותינו שגם כפי ידועים אחרונים ספרי

 את לשמור, לחזק שצריך שמרגיש במה יתחזק מאתנו אחד כל...

 וחשוב, המסכת על לחזור, בלימוד שקוע להיות, התפלה את, הסדרים

  ).ו"תשמ אלול' ד, ער עמוד ג"ח שם( ,המסכת את לגמור מאד

  לקבל אחד לכל שיש וראשון ראש שהוא הדבר

 איזה עצמו על לקבל, יותר טוב להיות החלטה עם לצאת צריך אחד כל

 משהו עם לפחות הדין ליום לבא וצריך, השנה ראש שיש לדעת, ענין

 עמה לבא שאפשר קטנה מתנה מחפשים - שר לפגוש רוצים כאשר. קטן

, המלחמה לפני לארץ בחוץ [בדברים עמו להכנס זה ידי ועל, לו ולתת

 ואז, למטבח מתנה שלחו, לביתו לבא עצה חפשו, לשר לבא רצו כאשר

  ].אתו לדבר להתחיל והצליחו למטבח נכנסו

, הלימוד בענין הוא ,לקבל אחד לכל שיש וראשון ראש שהוא הדבר

 וכאשר, המסכת את למדו, פסחים מסכת את גמרו כולם שכמעט' ה ברוך

 גאונים נקרא כבר זה והיום, הלאה וכן, נוספת מסכת ידעו נוסף זמן יעבור

 אלא, הפלפולים ואת תורה החידושי את לחפש צורך אין. ולומדים

 רק שלומדים מדובר לא שהרי, בראש חידושים עולים עצמו מהלימוד

 אין ליגן( בלימוד שקוע להיות, ולדעת ללמוד יש. )המילות פירוש( טייטש עברי

 שם(". בדרך ובלכתך בביתך בשבתך "פירושו בלימוד שקוע ולהיות, )לערנען

  ).ו"תשמ אלול ו"כ, רעח עמוד ג"ח

�  



 

 

כז   דרך הלימוד
 

  ללמוד לדעת יכולים אין זה באופן

 שאפילו לדעת ויש, מאד מעט לומדים, בלימוד ההספק על לעורר יש

 השיעורים ורק ,הלאה ללמוד צריכים עצמם הם, שיעורים ששומעים אלו

 השיעורים את ורק ,המסכת כל את למדו בזמני. שנמסרים כפי מסודרים

 די לא בודאי. הלימוד לסדר נוגע זה ואין, הקודמים הדפים על מסרו

 להתמסר צריך .ללמוד לדעת יכולים אין זה ובאופן, זמן בכל דפים בכמה

 לכל מועיל וזה, דעת מקבלים, ללמוד יודעים - לומדים וכאשר, לתורה

  ).ב"תשנ תשרי' ז, שלא עמוד ג"ח שם(. דבר

  הלאה המשכתי' תוס דברי הבנתי ולא כשלמדתי

 שעליכם לומר ברצוני שעברתי הרב הנסיון ומתוך, תורה בני כולכם

. תורה גדולי להיות יכולים כולם, גדול ועד מקטן, ואחד אחד כל כי לדעת

 בן נעשה הוא לומד הוא וכאשר, שנים מספר בישיבה לומד בחור הנה

 בדפים אוחזים בשיעור כאשר שגם באופן להיות צריך והלימוד, אדם

 גמרא דפי כששים ללמוד יכול והוא ,הלאה ללמוד ימשיך הוא, קודמים

 יודע ואני, בחור הייתי אני גם! פעם עשרים עליהם לחזור וגם, אחד בזמן

! חזרו תמיד, חזרו בשבת, חזרו ששי בימי, כך לחזור להספיק שאפשר

 יודע הבחור וכך, בתמידות לחזור שצריך א"מהגר )נז אות" ראש כתר(" ומובא

 הוא נוסף ובזמן, אחד בזמן ותוספות י"רש פירוש עם גמרא דף ששים

 מספר יודע הוא זמנים כמה ובמשך, ת"גפ דף ששים עוד ויודע לומד

 לומד הוא ואם. כך לעשות יכול אחד וכל ,בתורה גדול ונחשב מסכתות

 גם וכך, ידע כך על שיחזור הבאה ובפעם ,הלאה ממשיך הוא, מבין ואינו

 לא, בישיבה ולמדתי ישבתי הראשונה העולם מלחמת קודם, למדתי אני

 ולא כשלמדתי זאת ובכל, אלי לב שם לא אחד אף, שיעורים אז לי היו



 

 

  דרך הלימוד כח

 עד חזרתי הבאה ובפעם ,הלאה המשכתי - תוספות דברי הבנתי

 או שמונה למדו לא הם, ס"ש ידעו הגדולים כל, כולם למדו וכך, שהבנתי

  .ס"ש למדו אלא, שלם זמן במשך גמרא דפי עשרה

 זה ואין ,קודם אוחזים בשיעור אם גם הלאה להמשיך יכולים כן על

 על והחזרה, כן לפני למדו שכבר מה על השיעור את לשמוע מפריע

 ואפשר, הלאה וללמוד להמשיך הוא והעיקר, כשעה לוקחת השיעור

 ללמוד נהגנו וכן, בשבת, ששי ביום חוזרים, לחזור וגם הרבה להספיק

 מדברים, מישהו שואלים הערה יש כאשר". החושן קצות "בספר בשבת

 רק, טובה הערה לעצמו לציין ואפשר, יותר מבוגר עם או נוסף בחור עם

, חדש דבר זהו, ביום שישן בחור היה לא בזמני. הזמן את לבטל שלא

 רק, ביום ישנתי לא מעולם, ביום ישן זקן אדם רק פעם, הזמנים נשתנו

  ).ב"תשנ אלול' ד, שלח עמוד ג"ח שם(. וללמוד לשבת צריך, מבוגר בגיל

  עליהם רחמנות שממש בחורים יש

 שמתייגעים יש ,עליהם רחמנות שממש בחורים יש, יקירי ודעו

, החתונה עד ממשיכים זו ובדרך, דפים כחמשה שלם זמן במשך ולומדים

 רק יודע הוא, ושתיים עשרים או ואחת עשרים, עשרים בגיל וכשמתחתן

 הוא הרי? לו יש מה, אחרת במסכת וחמשה זו במסכת דפים חמשה

 היה הוא הרי, מסכתות כמה יודע היה אילו אך! לגמרי ריק מרגיש

  .משהו בתוכו יש כי ,ושבע מלא מרגיש

 להעיר אפשר, פלפולים לומר צריך ואין תורה בחידושי צורך אין, ועוד

 רבי של קושיא על תירוץ לומר לנסות אפשר, השני את לשאול, הערה

 ולומר, "המשפט נתיבות "של או" החושן קצות "של, איגר עקיבא

 אותה לומר אפשר – טובה סברא יש כאשר. פלפולים לא אך, סברות



 

 

כט   דרך הלימוד
 

 להמשיך יש זה מלבד אך, זה עם זה מדברים, מבוגר לבחור או לחבר

 חיים רבי למד כך, אני רק לא, תמיד למדו כך. ועוד עוד וללמוד

 לראותו שזכיתי ר'פוניבז איצלה ורבי, שמחה מאיר רבי, ר'בריסק

 כיצד וראיתי, מצוה בר קודם ילד הייתי', בפוניבז כשלמדתי בצעירותי

 וגם, בלימוד שקוע והיה, עצום עילוי היה הוא, בלימוד ושקוע יגע היה

 ללא, ראשון דבר היא התפלה! הרגיל מגדר יצאה שלו והתפלה הצדקות

  .כראוי לברך וצריך, ממש כגוי הוא האדם תפלה

 מבקש אני, אנוכיות כוונות וללא הלב מן היוצאים דברים מדבר אני

 ותזכרו, דקה כל סופר אני, כיפור יום עד לפחות לחיות שאזכה ה"מהקב

 אחד כל, מצליחים וכך, ללמוד שיש שתדעו מבקש ואני, כך שאמרתי

 ובין כשרון בעל בין, בפניו נעולה שהדלת מי ואין, בלימוד להצליח יכול

 יותר להצליח יכול כשרון בעל שאינו מי, ואדרבה, כשרון בעל שאינו מי

 כשרון בעל שאינו ומי, כשרונותיו על סומך כשרון שבעל כיון, בלימוד

 צורך ואין ולשאול לבא ויכולים, וללמוד לשבת צריך. ולומד יושב

  ).ב"תשנ אלול' ד, שלט עמוד ג"ח שם(. טובה וחתימה כתיבה יתן' ושה, להתבייש

  עליהם ולחזור השיעורים את לשמוע יש

 מה אך, לבי כל את לפניכם לשפוך הייתי רוצה, והתייסרתי נענשתי אני

 ואראה יעזור' שה רצון יהי, לראות יכול אינני, נחלשים והכוחות אעשה

 כפי להשפיע אנסה באפשרותי יהיה ואם, וכח בריאות ושיתן, יותר

 שהגיעו הצעירים והבחורים, הזמן את שתשמרו מכם אבקש אך, שאוכל

 ,עליהם ולחזור השיעורים את לשמוע שיש לדעת צריכים לישיבה כעת

 ולחזור השיעור כל את ולשמוע לשבת אלא, השיעור באמצע ללכת לא

  .עליו



 

 

  דרך הלימוד ל

 עשרה שבע או עשרה שש בן לישיבה שנכנס בחור, לכם לומר ברצוני

 ללמוד אפשר, עשרים גיל עד גמרא של סדרים שני לדעת יכול, שנה

 די לא ,גדול למדן הוא וכבר, מסכתות וארבע בשלש בהירות ולקבל

, שבוע בכל דפים שני, בשבוע דפים כמה ללמוד אלא, ביום שורה ללמוד

 מוילנא והגאון, פעמים כמה לחזור, שלומד מה על לחזור הוא והעיקר

 לחזור ושבת ששי ובימי, לחזרה שיעור שאין )נז אות" ראש כתר"' עי( אמר ל"ז

  ".החושן קצות "בספר וללמוד השבוע במשך שלמדו מה על

, ן"ברמב, א"ברשב לעיין רק אלא ,צדדים בספרים לעיין למעט ויש

 ודי, "החושן קצות"ו איגר עקיבא רבי, הראשונים גדולי שהם, א"ובריטב

 אינם התוספות שהרי, התוספות דברי את היטב ולהבין וללמוד, בזה

 ואין, טובה סברא היא התוספות של הסברא ,א"מרשב פחות חשובים

 בגמרא פשט להבין אלא, כך וזה כך אומר שזה בפלפולים צורך

 צעיר בחור יכול, בתוספות פשט לפעמים מבינים לא ואם ,ובתוספות

 ואין, כך או כך הוא הפשט אם, הפשט מה ולשאול מבוגר לבחור לגשת

 חצי לפחות אחד זמן במשך להספיק אפשר זה ובאופן, להתבייש צריך

 כל את להספיק אפשר בודאי באלול שלומדים מכות ומסכת, מסכת

  ).ג"תשנ אלול' ח, שמו עמוד ג"ח שם(... המסכת

  בלימוד עליה נקרא זה

 לומד שאינו מי, הדעת היסח ללא ומחשבה חשבון שיהיה צריך כן ועל

, להשתנות תקוה לו אין - בלימוד ולא אחרות במחשבות ומלא ריק ולבו

 ומתחזק מתעלה, תורה רוכש, בתורה כריסו את ממלא הוא אם אך

 לבנות אפשר זה ועל, שמחזקים היסודיים הדברים הם אלו, בלימוד

 עמו לדבר אפשר ואז, הלאה לבנות אפשר - יסוד יש כאשר כי, הלאה

  .תורה בן אצל מוסד יסוד להיות צריך והלימוד, יותר רוחניים בדברים



 

 

לא   דרך הלימוד
 

, שלומדים מה לדעת ,מסכת אחר מסכת לדעת הוא הלימוד חיזוק

 אותם פנים כל על או, המסכת את יודע שהוא ידע ואז, הבא בזמן ולחזור

 באמת כי אם [דף חמישים למד בקיץ אם, הבא בזמן וכך, שלמד דפים

 צריך חדשים ששה או חמשה שיש שבחורף הרי, ]יותר להספיק אפשר

 דברים הם אלו, לזה זמן ויש, פעמים כמה ולחזור, ויותר' פ דף עד להגיע

, ועליה ושקידה התמדה וכשיש ,בלימוד עליה נקרא וזה, וראיתי שחייתי

  ).א"תשמ אלול גרודנא בישיבת, שנז עמוד ג"ח שם(. שמים יראת על לדבר מקום יש אז

  בתורה לגדול הדרך זו לא

 אפשר שאי לדעת צריכים אנו אך, אצלינו המצב על לדבר כואב והנה

 שכזה באופן לומדים כאשר, תורה וגדולי תורה אנשי ולהיות לגדול

 כאלה וישנם', ט בדף רק עומדים הזמן מתחילת חודשים שני שאחרי

 לעמוד צריכים היו הלא. לדבר בזיון זהו', ו ודף' ה בדף רק שעומדים

 זלמן איסר' ר הגאון מרן דודי לי סיפר? כאן עומדים ואיפה ',ג בפרק כבר

 אף ועל, ג"י בגיל ין'וולאז בישיבת ללמוד נכנס שבצעירותו, ל"זצ מלצר

 אותם שלמד, בבות' הג כל את שידע משום לישיבה קיבלוהו הצעיר גילו

 להיותו תקופה לאחר". ט"יו-מלבושי"ה בעל אצל, במיר כן לפני

 ממיר רגלי אליו הלך, חזק כ"כ לומד שאינו אביו שמע, ין'בוולאז

 אותך שלחתי זה בשביל לא: "לאמר בו וגער, לחיו על לו וסטר, ין'לוולאז

 כדרך ולא, ימימה מימים למדו כך. שבא כדרך רגלי וחזר" לישיבה

 מתחילת חודשיים אחר', ו' ה בדף לעמוד הוא בזיון הלא. היום שלומדים

 זו לא, ארצות-עמי גדלים הרי, היום שלומדים בדרך לומדים אם. הזמן

 היה וכך .הבא בפרק לעמוד כבר צריכים היו הלא. בתורה לגדול הדרך

 צריך בזמן מסכתא חצי שלפחות, ובאמת. הימים באותם הלימוד סדר

 למדתי, לסלבודקא באתי וכשאני. כך היה בצעירותי וגם. ללמוד



 

 

  דרך הלימוד לב

 פעם בלימוד ידעתי שלא ומה, שיעורים שמיעת בלא, לבד בחברותא

 בפעם לי ונתברר חזרתי ושוב ,הלאה מללמוד אותי עיכב לא ראשונה

 צריך איך ת"ת' מהל ב"פ ם"ברמב ויעוין. ועוד עוד למדנו וכך, השניה

  )ג"תשל' פוניבז בישיבת נאמר', ה חלק ומאמרים מכתבים(. ללמוד

  !לדעת עצמו מאבד בגדר הוא הרי

 תפקיד מיועד הישיבה לבן כי ברור הדבר הנה. הישיבה בני, יקירי

 את לו ויש, בישיבה ללמוד שמסרוהו - האדם כל משאר למעלה למעלה

 שהרי, פרנסה דאגות כל מעליו והסירו, וללמוד לשבת האפשרויות כל

 ומכופלת כפולה חובתו, כן ואם. צרכיו לכל לו דואגים והישיבה ההורים

  .ב"עוה קניני ויותר יותר לנפשו לרכוש

 את בחיי עברתי כבר ואני, מכולכם מבוגר שאני לכם לומר רוצה ואני

, פחות ואחד, יותר אחד, להתעלות יכול שאינו בחור שאין ויודעני, הכל

 - ושלישי, רב - ושני, גאון להיות יכול אחד. יכול אחד כל להתעלות אבל

 יכולים כולם, בנמצא כזה אין, "הארץ עם "להיות ואילו', וכו שיעור מגיד

, שמתבטל האדם אבל. בחיים להסתדר כ"אח יכולים וכולם ללמוד לדעת

 גורם הוא וממילא, דבר שום לעשות יכול ואינו, לכלום כ"אח ראוי אינו

. לעצמו הזמן את מבטל והוא, לאחרים משעושה יותר, לעצמו רעה

 לשבת שרוצה זה מי וכי, זה את צריך הוא ולמה. הוריו ועל עליו רחמנות

 עוולה זו לאו ואם, לעשות חייב, לעשות שיכול אדם הרי, בריקנות

  .כפולה

, חלילה, מכם מבקשים ולא. כראוי הזמן את לנצל לראות, איפוא צריך

 ללמוד גם אבל, בזמן ולישון בזמן לאכול צריך, לכוחות מעבר להתאמץ

  .בזמן



 

 

לג   דרך הלימוד
 

, כסדר הלאה ללמוד להמשיך צריך כי אם, הלימוד לסדר שנוגע ומה

 בחור וכל. כלום, כלום שוה אינו אחת פעם שלימוד מפני, לחזור גם אך

 ואם, מסכתות כמה לדעת צריך היה כבר, זמנים כמה בישיבה שלמד

 עשרה תשע בן שהוא בחור וכל, למדן יהיה ואז, זה את יזכור זה על יחזור

 נשאר וגם, חוזר כשאינו אבל, למדן ולהיות לדעת יכול כבר, עשרים או

 עצמו מאבד בגדר הוא והרי, לזה יש טעם מה, הראשונים בדפים עומד

 וגם' ע או' ס בדף לאחוז כבר צריכים היו, היום כמו בזמן הלא! לדעת

  .פעמים חמש לחזור

 נוגעים שאינם אחרים בדברים הזמן את לבטל שלא - נוסף ודבר

  .כלל היו שלא טוב ויותר, לאברכים לא וגם לבחורים

 עצמו על אחראי הוא, לומד שלא שבחור. לדעת עליכם זאת גם ועוד

 לומד לא שאם מפני, בחורים עשרים או עשר חמשה או עשרה עוד ועל

, אחרים מבטל כ"וא, אילם לא הוא שהרי, אחרים בחורים עם מדבר הרי

 הזמן על וגם זמנו על גם לשמור ועליו, אחרים לבטל כך לעשות ואסור

  .חברו של

 בתורה להתעלות ויזכנו יעזרנו ה"שהקב רצון ויהי. בדרכנו נתחזק הבה

  )ג"תשנ טבת', ו חלק ומאמרים מכתבים (.בעבודתו ושלמים יראים ולהיות

  בוריים על סדרים שני לדעת בחור כל יכול שנים 'ד במשך

. הזמן בתחילת עומדים אנו הנה. אחדות מלים לכם למסור ברצוני

 .עליהם ולחזור השיעורים לכל להקשיב צריכים, לישיבה הבאים בחורים

 יהיה וכך, בוריים על סדרים שני לדעת בחור כל יכול שנים ארבע במשך

. בשבוע דפים שני ללמוד יש אלא, ביום שורה ללמוד די לא. גדול ללמדן

  .היטב מסכתות כמה לידיעת יגיע ומזה



 

 

  דרך הלימוד לד

 ק"בעש. שיעור לה אין שחזרה אומר א"הגר, רבות פעמים לחזור צריך

 לימוד להוסיף ואפשר, השבוע במשך שלמדו מה כל על לחזור יש ק"ובש

 א"ברשב, ן"ברמב לעיין יש .בספרים הרבה לעיין אין". החושן קצות"

 צריך לא מכן ולאחר - ח"וקצוה א"ברעק, הראשונים גדולי א"ובריטב

 סברת וכי, בהבנתו להעמיק יש, תוספות לומדים אם. רבים בספרים לעיין

 את היטב לדעת העיקר! ?ראשונים ושאר א"מהרשב נופלת התוספות

. ממנו שמבוגר ממי לשאול גם להתבייש ואין ,ובתוספות בגמרא הפשט

 מסכת כל ללמוד אפשר אלול ובזמן, מסכת חצי ללמוד אפשר זמן בכל

  .בישיבה עתה הנלמדת, מכות

 על מאד ולהקפיד, מתפלל שיהודי כפי אמיתית בכוונה להתפלל נקפיד

 י"וע, א"הגר תלמיד שהיה, ין'מוולאז ח"הגר י"ע שנתקן, המוסר לימוד

  .חכמה אין יראה אין שאם ולדעת, עולם מגאוני שהיה, מסלאנט י"הגר

 מכתבים(. טובה וחתימה לכתיבה ויחתמנו יכתבנו ה"שהקב רצון ויהי

  )ג"תשנ אלול' ו חלק ומאמרים

  !?היום שלומדים כפי לימוד זהו וכי

 נווכח, עצמנו עם" נפש-חשבון "עורכים כשאנו', שיחי יקרים תורה בני

 מהו לגמרי שכחנו. לתארה שאין כזו ירידה, נוראה היא הדורות ירידת כי

. רבנים וכולם גדולים כולם היום". גאון "מהו" גדול "מהו" תורה בן"

 את לתת ניתן מי על, בהקדמתו" מגדים פרי"ה כתב, שעברו בזמנים

  .בטל הכל. הפקר נעשה המושג כל וכיום. האלו התארים

 כפי המוסר שיטת רק כי, לכם דעו. לגמרי נשכח המוסר לימוד גם

 זכות לו שיש היחיד הדבר היא, המוסר תנועת אבי, ל"זצ ס"הגרי שיסדה

  .קיום



 

 

לה   דרך הלימוד
 

 ללמוד, לנו שנשאר" זמן"ה של בחודשיים עצמנו על לקבל אנו צריכים

 !?היום שלומדים כפי לימוד זהו וכי. עשר חמשה או דפים עשרה פ"לכה

 כך. מסכתא חצי לגמור כבר צריכים היו, בו עומדים שאנו הזמן כפי הלא

 אחד" זמן"שב, עיני שראו ומה, זקנתי גם הייתי נער. ימימה מימים היה

  .ועוד עוד להספיק צריך. 'ק דף עד מגיעים היו

 הכוונה וכי -" הזאת התורה דברי את יקים אשר ברוך "נאמר בפסוק

 הלא! ?התורה למען מכספו שמוזיל למי רק! ?תורה למחזיקי דווקא בזה

 שהרי, גמרא דף שלומד מי על, התורה לומדי על גם אמורה הברכה ודאי

  .הברכה חלה ועליו, התורה דברי את מקים הוא

 עוד להספיק ואפשר, הזמן סוף עד חודשים שני עוד יש. חיל אזרו, אנא

 האדם נעשה בכך, מסכתות כמה" זמנים "בכמה לומדים וכאשר. ועוד

 בכך רק כי, המוסר בלימוד להחזיק - זאת עם ויחד". גאון"ול" למדן"ל

  )ג"תשנ שבט, ו חלק ומאמרים מכתבים(. 'ה בעזר, הצלחה תתכן

�  �  �  

  



 

 

  דרך הלימוד לו

  

  

  ותתחרט שתבין זמן יבוא

אל תלמד  שפעם הזהיר אחד ואמר לו הרב שךמעשה שהיה עם 

שקוראים לזה עיון אלא תלמד  אל תחפש הסברים וסברות מה, לאט

ז " ואמנם אני יודע שלא תשמע בקולי ובכ,עם כמות ותחזור הרבה

כ בטענות למה לא "אני אומר לך את זה כדי שלא תבוא אלי אח

 והאדם הזה סיפר לי זאת ,יבוא זמן שתבין ותתחרטאמרתי לך כי 

 שיחות( .שעכשיו באמת הוא מבין זאת אבל כבר מאוחרואמר לי 

  .)ו"ל' עמ תורה של דרכה' קונט, א"שליט אדלשטיין ג"הגרמרן 



 

 

לז   דרך הלימוד
 

  

  מכתבים
������������ 

  

  'הק הישיבות בני לכל מכתב

  ה"תשל בניסן ו"כ' ב יום ה"ב

  שיחיו היקרים הישיבות בני לכל

  .לעלם יסגא שלומכון

 בני אצל שנשתבש ראינו האחרון שבזמן הלימוד סדר בדבר בזה באנו

 כעשרים לומדים אחד שבזמן, בכמות מעט כך כל שלומדים הישיבות

' לעלי הדרך זו שלא אתכם לעורר ובאנו .קצת יותר או פחות דפים

 הזמן עליו שעבר אחר זה ומתוך .כך למדו לא ומתמיד מאז וגם, בלימוד

 עניים תורה דברי והלא כלום בידו שאין שרואה נפשי סיפוק מוצא אינו

 לשום להגיע אפשר אי ידיעות ובלי, אחר במקום ועשירים אחד במקום

 חוזרים שהיו, החזרה עיקרי מקום תופס' הי ומתמיד ומאז ,בלימוד דרגא

 שאין היום כן ולא, בידו נתקיימה זה ומתוך' ומס' מס כל על פעמים כמה

, ספרים ועוד בהראשונים שמעיינים עצמו להשלות ואין. כלום חוזרים

  .מועטה כ"כ כמות ללמוד סיבה אין זה כל שאחרי

 ולעיין ,יום בכל' גמ דף ח"לכהפ ללמוד ואחד אחד כל שעל דעתנו וזה

 כל הלימוד על ולחזור, המפורסמים האחרונים ובספרי הראשונים בספרי

 ימצא ובזה' המס גמר אחר או פרק כל אחר אם, לעצמו שקובע כפי אחד

 הלאה וכן', מס עוד יודע השני ובזמן', מס ויודע זמן שעבר אחרי סיפוק



 

 

  דרך הלימוד לח

 ועוד עוד להמשיך עידוד לו יתן וזה, סדרים שני או בסדר בקי שיהיה עד

  .יבוא מעצמו הכל כי חידושים לחדש להתאמץ ואל

  .התורה חיזוק למען, לעורר לנחוץ מצאנו זאת כל

  חותמים אנחנו התורה ולכבוד

  שך מן מנחם אלעזר

�  

  

  'הק הישיבות בני לכל מכתב

  ב"תשנ ניסן ה"כ קדושים' ג יום, ד"בס

  'יחי עליהם' ה הישיבות בני לכל

 החריש אוכל ולא, פעמים כמה כתבתי שכבר בדבר, בזה אני פונה הנה

 ,ליום מיום ומתדרדר הולך אשר בישיבות הלימוד סדר על, זה על מלעורר

 כעת והמצב, דפים כעשרים שלם זמן במשך שלמדו מה על התרעתי וכבר

 במשך ללמוד בשיעור מספיקים שאין ישיבות שיש, כך כדי עד התדרדר

 יום חצי שלומדים ומה ',עלי תהא מה ותורה, דפים עשרה אפילו הזמן כל

 בכל בקי להיות צריך רק, זה זוכרים לא כי ערך שום לזה אין, בקיאות

, מסכתות כמה ידעו זמנים כמה אחרי כזה לימוד ובדרך, הנלמדת המסכת

 עליהם יעבור ולא, סיפוק מזה אחד לכל' ויהי, בתורה' העלי עיקר וזהו

 אחרי עצמו מרגיש, כך הלומד הבחור, עכשיו שלומדים כפי כי ,משברים

 עליו עובר זה ומפאת, כלום לו שאין כאילו, לימוד של זמנים כמה

  .ההיפך ו"ח לא אם, הוא למותר אך בסברות האריכות וכל, משבר



 

 

לט   דרך הלימוד
 

 בראשונים ולעיין', ותוס י"רש' גמ יום כל ללמוד, הנכון וסדר

 כל על לעמוד ולא, ב"וכיו א"והרעק י"הפנ כמו המפורסמים והאחרונים

 שלא ומה, פרק כל אחרי לחזור והעיקר ,רבים ימים' מהגמ וקטע קטע

 ולא, והשלישי השני בפעם יתברר, הראשון בפעם הדברים בהבנת הגיעו

  .מעצמם כן אחרי יבואו החידושים כי ,חידושים לומר להתאמץ

 וזה, שאפשר מה כל כולה התורה לדעת הוא החיוב, זה מכל וחוץ

 נאמר זה ועל. מזה להפטר ואין חיובית שהיא התורה לימוד מצות בכלל

, דבר אדם ישאלך שאם בפיך מחודדים תורה דברי' שיהי, לבניך ושננתם

 ממשנתו אחד דבר והשוכח, מיד לו אמור אלא, לו ותאמר תגמגם אל

  .בנפשו מתחייב כאילו

 בעדכם יסייע' וה ,שכתבתי הדברים לכל לב שימו, יקרים אחים אנא

  .האדם כל זה כי, שמים וביראת בתורה גדולה בעלייה

  'ולומדי התורה לכבוד הכותב מנאי

  שך מן מנחם אלעזר

� 

  

  הישיבות ראשי לכל מכתב

  ו"תשמ תשרי ח"כ בראשית ק"ש מוצאי, ד"בס

 מקום בכל בהישיבות שיעור ומגידי הישיבות ראשי לכל בזה פונה הנני

 בזה. מזמן זה לי המעיק בדבר מכולכם הסליחה בקשת אחרי שהם

 כל שלומדים, ודור דור משנות שלמדו מכפי, היום הלימוד סדר שנשתנה

 בכל שלהם בשיעור שלמדו בחורים מכמה לשמוע ונזדעזעתי, איטי כך

 לימוד קוראים הם וזאת' בגמ אחד דף רק כ"יוה אחרי עד אלול חודש



 

 

  דרך הלימוד מ

 זה ומה עיון זה מה ידעתי לא ואנכי. דפים שני עוד ובבקיאות, בעיון

 וגם בעיון גם והרי, תורה חידושי של מערכות מחדשים וכי, בקיאות

 מובן לא ואם, ולהבין ולהסביר' ותוס י"רש' גמ ללמוד צריכין בבקיאות

 יהושע בפני כמו המפורסמים ובהאחרונים בהראשונים מסתכלים

, ח"קצה ספר ללמוד היא גדולה תועלת ובמיוחד, בהם וכיוצא א"והגרעק

 ,מישראל תורה תשתכח ו"ח עכשיו שלומדים כמו לימוד בדרך אבל

 פעמים כמה ולחזור' ותוס י"רש' בגמ ידיעה יותר לרכוש הוא והעיקר

 כמו מוואלזין ח"להגר א"הגר שהשיב וכמו' מצוי השכחה זה שבלי

 דף ללמוד בזמנינו כמו לימוד סדר על פ"עכ. ש"ע רב במעשה שמבואר

  .שהוא מי דעת על עלה לא וחצי דף או בשבוע

 ומגידי ישיבות ראשי לתקן שבידם לאלו לעורר רק באתי ולכן

 גדולים מהם שהרבה לאלו לעורר לבוא כדאי איני כי אם ,שיעורים

 בזה דעתי מלחוות להתאפק אוכל ולא מאד עלי מעיק אבל, ממני וטובים

 זוכר ואני. אני חזק יגיד והחלש עכשיו בעתו הדבר כי דרכי חשבתי כי

 בכמה ידיעה ידי ועל, בדרגתם עלו ואיך למדו איך שלפנינו הימים

 אחד במקום עניים תורה דברי כי החידושים ממילא באו מסכתות

 למקום אחד ממקום לשאול אפשר זה ידי ועל, השני במקום ועשירים

  .ולתרץ השני

 בלימודם ויעלו ויצליחו ויתברכו, מכולכם סליחה פעם עוד מבקש ואני

  .שמים וביראת בתורה

  התורה לכבוד ח"הכו מאת

  שך מן מנחם אלעזר

����    ����    ����



 

 

מא   דרך הלימוד
 

  התורה שכחת חלילה ממש זהו

  ב"תשמ אדר' ז' ג יום ד"בס

  ו"הי ... ר"מוהר יקרים יקר הגאון הרב חביבי ורב אהובי לידידי

  די בלי עד ברכה ורב' שלו

 שביקש מה על אותו אענה ובקצרה. מכתבו שקבלתי שבועיים כמעט זה

 האחרונה בתקופה שנתהווה הלימוד דרך שכפי ספק אין, ממני

 ומתוך, התורה שכחת חלילה ממש זהו, מאד מעט שלומדים, בהישיבות

 שלומדים שנים כמה שאחרי ,הבחורים אצל משברים הרבה יש זה

  .אחת במסכת אף ידיעה לו שאין, ריק עצמו מוצא בסוף בישיבה

 שירכשו, פרסים י"וע בחינות י"ע עצות ולחפש לעשות עשו טוב ולכן

 שאמר וכמו, ישכחו שלא כדי הרבה שיחזרו והעיקר, מהר יותר מסכתות

 אבל, קאי והחזר בעמוד ימיו שכל רב במעשה וואלאזינר ח"לר א"הגר

  .במידה והכל, בשטחיות ללמוד יתרגלו שלא כדי מדי יותר להפריז אין

 פיקוח וצריכין, ותצליחו ידיכם במעשה' ה נועם ויהי בעזרכם' יהי' וה

  .הנכונה דרך על יבוא והכל, הכוללים ומראשי הישיבות מראשי בודאי

  ומכבדך ומוקירך אוהבך ממני

  שך מן מנחם אלעזר

 

  הארץ עמי להשאר אלא דרך זה אין

  ב"תשמ ניסן' ו צו פרשת' ג יום ד"בס

  'שיחי... מר להבחור

  ברכה ורב שלום

 תלמד שלם זמן ובמשך, אטי תלמוד אם שואל אתה ובו מכתבך קבלתי



 

 

  דרך הלימוד מב

  .מהר יותר ללמוד או, דפין עשרים או עשרה רק

 לעליה דרך זה אין, בישיבות עכשיו ללמוד שרגילים שבדרך יקירי דע

 להבין בהבנה ללמוד שצריכים כמובן .הארץ עמי להשאר אלא, בלימוד

, ראשונים ועוד א"ובהרשב ן"בהר להסתכל יש מובן לא ואם', התוס את
 להבין אפשר אי ואם, יותר מובן' שיהי אחרת בלשון מסבירים הם אולי

 ולחזור לחזור והעיקר. יותר יבינו בחזרה' השני ובפעם ,בזה להתעכב לא

  .ס"בש ידיעות ולרכוש

 בדרך ולך .זה בלי אפשר ואי, ס"בש בקיאים היו כולם תורה הגדולי וכל

 מפיו חכמה יתן' וה. בעזרך' יהי' וה, בהבנה אבל מהר יותר ללמוד זה
  .ותבונה דעת

  מנאי
  שך מן מנחם אלעזר

  

  זו בדרך גדול אסון

  ו"תשל ראשון אדר ו"כ ויקהל ק"עש' ו, ד"בס

  'שיחי... חביבי ורב היקר לידידי
  .די בלי עד וברכה שלום רב

' לעלי עצות לחפש בחפצך, ממני ששאלת מה על להשיבך ממהר הנני
 אתה לומד כי אף' עלי רואה שאינך משבר עד באת כמעט כי, בתורה

 אתה ולהיפך הבטלנים מן שאתה חושב אתה ואין, בהישיבה שנים כמה
 רק הזמן מנצל אתה כן גם הסדרים מן וחוץ הישיבה סדרי על שומר

 רוצה ואתה, אותך מדכא וזה, הצלחה רואה אתה אין זאת ובכל ללימוד
  .זה לכל העצה היא ומה לזה הסיבה היא מה לדעת



 

 

מג   דרך הלימוד
 

 אסון כלל בדרך אני רואה כי, לך אומר אם מאד לי צר, חביבי ורב יקירי

 קיץ הזמן במשך דפים כמה ללמוד בהישיבות להם שסללו זו בדרך גדול

 או עשרים או דפים עשר כחמשה רק שלומדים שיש ושמעתי, חורף או

 .הסוגיא של לעומקא לרדת, בעיון לימוד שזהו וחושבים, וחמש עשרים

 לרדת הראשונה בפעם בלימודו מסוגל יותר מבוגר ואפילו צעיר כל ולאו
 עניים תורה דברי והלא. האחרונים וגדולי הראשונים של דעתם לעומק
 מדרך נוטין ידיעות חוסר ומחמת, אחר במקום ועשירים אחד במקום

 אחד על לי סיפר ל"זצק ס"הגריז ומרן .להם בדו אשר בסברות הישרה

 ס"ש הוא שיודע ל"זצק ח"הגר אביו את ששיבח הקודם הדור מגאוני
  ...מובן והדבר, ם"ורמב

  שך מן מנחם אלעזר

  

  ממש לדעת איבוד זה כי מרה לזעוק יש

  ה"תשל אדר' ו תצוה ק"עש' ו יום ה"ב

  'שיחי... בישיבת להתלמיד
  .ברכה ורב שלום

 דף עד רק הספיקו הזמן כשגומרים שעכשיו הלימוד בענין שכתבת מה
  .א"י

 שיביא מוכרח וזה, ממש לדעת איבוד זה כי מרה זה על לזעוק יש באמת

  .מהלימוד לגמרי יפרוש ו"וח, סיפוק שום מרגישים לא כי, לבטלה

' גמ שבוע בכל דפין כמה ללמוד צריכין כן גם בעיון כשלומדים ואפילו

 ובמשך. בלימוד' עלי וזהו, הנחוצים בהראשונים ולעיין, ותוספות י"רש
 יתעורר ממילא, מסכתות כמה וידע, הזה בסדר כשלומדים זמנים כמה



 

 

  דרך הלימוד מד

 במקום ועשירים אחד במקום עניים תורה דברי הלא כי. החידוש כח אצלו
  .מעלה מעלה ותעלו בזה לעצתי שמעו לנפשכם חוששים אתם ואם. אחר

  .שעות שבע עד משש לישון מוכרחים השינה בענין

  בברכה ואשאר
  שך מן מנחם אלעזר

  

  סיפוק לך אין

  ד"תשל תמוז ח"דר' ב ק"עש' ו יום, ד"בס

  ...בישיבת' שיחי... הבחור לכבוד

  .ברכה ורב' שלו

 לך שאין מה, ויחידה אחת סיבה בזה רואה ואני, לב בשום מכתבך קראתי

 שבורים שהם כמוך בחורים הרבה שיש אני ויודע ,שלך העבר מכל סיפוק

  .סיפוק להם שאין מפני

 בא זה כי, ברורה אחת תשובה להם אומר אותי השואלים לכולם ולדעתי

 י"רש' גמ ללמוד הוא נכון וסדר .הנכון בסדר לימודם שאין י"ע להם

 ואם, ן"והר א"והרשב ן"הרמב כמו מהראשונים באיזהו ולעיין ותוספות

, ימים' מהגמ וקטע קטע כל על לעמוד ולא, יותר קצת לעיין קושיא לו יש

 כל אחר לחזור והעיקר ,יום בכל' גמ דף הפחות ולכל הלאה ללמוד אלא

' השני בפעם ידע הראשון בפעם יודעים שלא ומה, פרקים שני או פרק

' מס עוד יגמור השני בזמן וכך', המס יגמור הזמן ובמשך, והשלישית

 שהוא סיפוק ימצא' המס גמר שאחר ספק לי ואין פעמים כמה ויחזור

, סיפוק לו יתן זה מסכתות ארבעה או שלשה שנתיים שנה במשך יודע



 

 

מה   דרך הלימוד
 

 ידיעה י"שע, חדושים לחדש יתאמץ ולא, חידוש איזה גם יבוא ומעצמו

 שעה לקבוע אחד לכל ויש .חידושים כמה גם יבא מסכתות בכמה

 בענין רק לא, החושן קצות' בס ללמוד קביעות' שיהי בשבת שעתים

 קושית על תירוץ איזה לו יתעורר ובודאי הסדר על אלא, שלומד

 ללמוד חשק לו' יהי זה ומתוך ח"הקצה על קושיא איזה או ח"הקצוה

  .השמחה ויבא לך טוב' יהי לעצתי תשמע ואם, יותר עוד ולעלות

  .מרובה בברכה אשאר ובזה

  שך מן מנחם אלעזר

  

  מעט כ"כ שלומדים בהישיבות עשו טוב לא

  ט"תשל מרחשון ז"ט' ה יום ד"בס

  'שיחי... לתארהו מכירו שאיני למי להשואל

  ברכה ורב' שלו

' גמ ללמוד הוא העיקר, לכל היא אחת תשובה, שאלותיו על בתשובה

 חברים דיבוק יש בחברותא לומדים אם, בהם מתקשים ואם', ותוס י"רש

 ן"הרמב כמו הראשונים בספרי ומעיינים, הדבר מתברר רוב פ"שע

 בהראשונים רק כ"ג לעיין מקובצת השיטה שיש' ובמס, ן"והר א"והרשב

 האחרונים בספרי לעיין גם שיש כמובן. בהם וכיוצא ל"הנ המפורסמים

 מדברי שהוא למה לב לשים לא אבל, א"והגרעק י"הפ כמו המפורסמים

 אין כי, מדבריהם שהעתיקו ממה העבר מדור אפילו ישיבות הראשי

 ח"קצה ובספר ל"הנ הראשונים בספרי לעיין זה ובמקום .ז"ע לסמוך

 ללמוד כדאי ף"הרי על ן"הר שיש אלו' ובמס, בזה וכיוצא א"והגרעק

  .אותו



 

 

  דרך הלימוד מו

' גמ ולהבין לדעת פשוט אלא, חידושים לחדש כדי להיות צריך לא והעיון

 אלא, מעט כ"כ שלומדים בהישיבות עשו טוב לא ולכן. 'ותוס י"רש

, לזה גבול ואין, פעמים כמה לחזור והעיקר ,ליום' גמ דף ללמוד אפשר

  .דף עשרים כל אחר או פרק כל אחרי לחזור ויש

 על להעיר אפשר כלל ובדרך, החושן מהקצות ללמוד שבוע כל לקבוע יש

  .אחרת הערה איזה או קושיתו על תירוץ או, קצות כל

. זוכרים לא כי, ערך שום לה אין בקיאות השני יום חצי שלומדים מה

. הסדרים בשתי הראשון בסדר שלומדים מה' המס ללמוד להמשיך אפשר

 בקי להיות ממנה גדול חלק או, כולה' המס ולרכוש לחזור העיקר אבל

 בלימוד' העלי עיקר זהו' מס כמה שתדע זמנים כמה אחרי האופן ובזה
 כפי כי, משברים שום עליו יעבור ולא, סיפוק אחד לכל' יהי ומזה

 שלומד זמנים כמה אחר עצמו מרגיש שהבחור עכשיו שלומדים

  .משבר עליו עובר, כלום לו שאין בהישיבה

  בלימוד והצלחה בברכה ואשאר
  שך מן מנחם אלעזר

  

  בהשיעורים הלימוד אופן

... 'וכו לעדרים' ה ויראת תורה להרבות הפעלים רב צ"הרה כבוד למעלת

  ...בישיבת רוחני ומנהל משגיח

  'שיחי משפחתו ולכל לו ירח בלי עד ברכה ורב' שלו

 דעתי הודעתי מזמן כבר הנה, בהשיעורים הלימוד ואופן לסדר שנוגע מה

 ידי על אדרבא אלא, מאד מעט הלימוד ידי על בלימוד' העלי דרך שאין

 בעמקות להלימוד סתירה זה ואין, טוב יותר - ידיעות יותר רכישת



 

 

מז   דרך הלימוד
 

 ,הראשונים ויתר' ותוס י"רש של הפשט עומק על לעמוד ישרה ובהבנה

 בסברא להבין ללמד שדרכו' שיחי... ג"הרה של דרך את מכיר אני וכן

 להתבונן התלמידים וישמעו התחנך בזה כי הפשט עומק את ישרה

 לב שם הוא לתפקידו כניסתו שבתחילת ואף ויצליחו בהשיעורים

  ...תורה לחידושי

  .בהישיבה רבה שהשפעתו אני שיודע בבקשתי ואחזור

  ומכבדו המוקירו מנאי

  שך מן מנחם אלעזר

  

  משברים לידי פעמים כמה בא הז דיי לע

  ט"תשל אלול' ח תצא ק"עש יום ד"בס

  'שיחי... ר"מוה יקרים יקר הגאון הרב יקירי אהובי ידידי כ"למע

  'שיחי ולילדים ולביתך לך ברכה ורב' שלו

, טובים ולמעשים ולחופה לתורה שיגדל רצון יהי, הנולד להבן טוב מזל

  .לכולנו ולתפארת לפאר' ויהי וביראה בתורה גדול' ויהי

 ת"ובעזהי, לעדרים תורה למרביץ להיות זכית ה"שב מאד מאד שמח אני

 זה ועל, שעושים מה דבר לכל וזכויות רחמים שצריכין בטח. תצליח

  .בעזרך' יהי' וה, התפלה היא העצה

 ממה מהר יותר ללמוד שצריכין ספק אין, הלימוד בענין ששאל מה

 כמה בא זה ידי ועל, הרס ממש זהו כי, בהישיבות ללמוד שרגילים

 אבל. חידושים לקבל מסוגלים כולם שלא מפני ,משברים לידי פעמים

 צריך אבל, חידוש איזה גם לפניהם להגיד שצריכין ובודאי, גבול יש לכל



 

 

  דרך הלימוד מח

 ואני. האריכות את סובלים כולם לא כי, להאריך ולא קצרה בלשון להיות

  .הדברים את לכלכל איך שתבין בטוח

  טוב ובכל טובה וחתימה בכתיבה כולכם את לברך והנני

  מנאי
  שך מן מנחם אלעזר

  'ותוס י"רש' גמ ללמוד הוא העיקר

  ז"תשל אדר ח"ר משפטים ק"ערש יום, ד"בס

  'שיחי... להבחור

  וברכה שלום

 רפואה לה ישלח' ה... להאשה שלמה רפואה מאחל והנני, מכתבך קבלתי

  .בקרוב שלמה

 ואם ,ותוספות י"רש' גמ ללמוד הוא העיקר, הלימוד בענין ששאלת מה

 א"הרשב, ן"הרמב כמו בהראשונים פעם לעיין אפשר קושיא איזה יש

 לא עוד ואם, א"הגרעק יהושע הפני כמו ובהאחרונים, ף"הרי שעל ן"והר

, יותר להבין אפשר השניה ובפעם, כך אחר ולחזור ,הלאה ללמוד יש מובן

 להעיר ויש, החושן קצות בספר שהוא מה ללמוד שבוע בכל לקבוע וטוב

 ותעלה תצליח ובזה, עליו להקשות או קושיתו את לתרץ או דבריו על

  .שלמדו מה את ולדעת לחזור והעיקר, בלימוד

  .ממני שלום דרישת לו תמסור', שיחי... אביך בשלום דורש והנני

  שך מן מנחם אלעזר

  



 

 

מט   דרך הלימוד
 

  

  ומעולם מאז הלימוד דרך היה כך

  ו"יצ ברק-בני ב"תשנ אלול ב"י' ה יום ד"בס

  ב"ירא ב"חו ג"הרה היקר ידיד לכבוד

  'שיחי...  ר"מוהר

  .די בלי עד ברכה ורב שלום

, זה בענין בארוכה לך ולכתוב, בקשתך למלא רצוני ומאד, מכתבך קבלתי

 והשכחה, והליכה' הראי וקשה, החולשה עלי קפצה כי אעשה מה אבל

, לגילי בהגיעם אדם כל מדת זוהי כי, מתרעם אינני ו"וח, מאד עלי גברה

 ונוסף, חינם מתנת לי ל-א מתנת כך. ממעשי יותר כה עד שהגיעני ה"וב

 ורק בארוכה לבא עלי קשה כן ועל. עלי שהוטל הרבות הטרדות על

  .בקצרה

 והראשונים', ותוס י"ורש' הגמ למדו, ומעולם מאז הלימוד דרך היה כך

 ,להבין קשה' הי כאשר בהם עיינו, ן"והר א"והרשב ן"הרמב המפורסמים

' גמ דפים ששים אחד בזמן ללמוד הספיקו ז"ועי, מפרשים הם איך ראו

 יצא ז"ועי, אחד בפעם הסתפקו ולא חזרו שהרבה העיקר אבל. ויותר

 עליה וזהו, מסכתות בכמה ידיעה יש זמנים ארבעה או שלושה שאחרי

 הדרך זהו. בישראל גדול להיות יכולים שנים עוד ובמשך, בלימוד

, בקצרה זהו, כלום בלא ונשארו ,בזמן דפין כמה רק ללמוד ולא, הישרה

  .להאריך מאד לי שקשה

  .איתך אשר ולכולם, טובה וחתימה בכתיבה אותך מברך ואני

  ידידך מנאי
  שך מן מנחם אלעזר

 



 

 

  דרך הלימוד נ

  מהר יותר ללמוד צריך

  ו"תשל שבט ד"י שירה ק"עש' ו יום, ד"בס

  'שיחי... מר, ולחסד לתורה פעלים רב ג"הרה לכבוד

  די בלי עד וברכה הכבודה ולמשפחתו לו שלום

 הוא ויתברך. תורה מבני להנצרכים לחלק המחאה עם, מכתבו קבלתי

  .מאושר' ותומכי בה למחזיקים היא חיים עץ. אתו אשר וכל ומשפחתו

 כמה ולחזור, מהר יותר ללמוד צריך, הלימוד סדר אודות ששאל במה

 על לחזור שבוע כל ואפשר, אותו כשגומרים פרק כל אחרי אפשר .פעמים

 בפעם יובן, הראשונה בפעם מובן שלא ומה, השבוע במשך שלמדו מה

 ן"הרמב כמו הראשונים בספרי לעיין אפשר, קושיא איזה יש ואם, השני

 י"הפנ כמו המפורסמים האחרונים בספרי גם. וכדומה א"והרשב

 אבל, ש"והרא ף"הרי שעל ן"הר את ללמוד שכדאי כמובן. א"והגרעק

, אחת פעם רק לומדים אם לזכור אפשר אי כי, לחזור העיקרים עיקר

  .ומקדם מאז למדו זו ובדרך

  .הטוב בכל מברכו ואני

  מנאי
  שך מן מנחם אלעזר

�  �  �

  



 

 

נא   דרך הלימוד
 

   

ל"זצוק מבריסק ז"והגרי ח"הגר מרנן

אינני אומר דברים משלי אלא אמסור מה ששמעתי ממרן הרב ...

ח "ל היה חוזר תמיד על מה ששמע מאביו הגר"הרב זצ, ל"מבריסק זצוק

 באופן ,שבן תורה צריך ללמוד בכל חודש מינימום ארבעים דף, ל"זצ

 לא נדבר באופן הלימוד של .ובפחות מזה לא שייך שידע ללמוד, ברור

שכן הוא לא צמח סתם כמחבר , אין הוא נמדד בכלים שלנו, ח עצמו"הגר

ובהם למד , שש שעות בכל אחד, שני סדרי לימוד היו לו ביום, חידושים

ז "ואמר לבנו הגרי, ם טור ובית יוסף"רמב' י ותוס"שר' גמ, שלושים דף

אך לכלל אמר שצריך ללמוד ארבעים דף , שאת שצריך לחשוב חשב

, להרב היה כח לזה, ל אמר שהוא מוריד חצי"ומרן הרב זצ, מינימום
ובפחות מזה בודאי שבלתי אפשרי , וצריך ללמוד עשרים דף לחודש

  .ח"שיצא ת

 ,]מהר וקל" [שנעל און לייכט"למוד שצריך לח "ועוד אמר בשם הגר

שלא דהיינו , מובן, אפשר שלא להתעכב מדי הרבה" קל"ושאלו תינח 

, והרי עדיין אינו מבין,  אבל מהר כיצד אפשר,ילחץ המח אלא ילמד בקל

לו , מתוך שהרגלת עצמך להבין לאט לכן אינך יכול ללמוד מהר, וענהו

  .תלמד מהר תבין מהר

צ לדעת כל "פ א"אבל עכ, את דף היומי בלבדללמוד מהר אינו כקרי

 שעובר דף בלי ,היום בישיבות כדרך שלומדים, הקושיות והתירוצים

אלא צריך ללמוד לפחות עשרים , לא זו הדרך, קושיה אין מרגישים בטוב

, אפשר עם עוד מפרש שכולל אחרים, ש"ורא' י תוס"עם רש, דף לחודש

וכשיש הערות ומתקשים אפשר לחשוב , ם"ורמב, א"ן או הריטב"כהר

ויגדל לאדם , ס"ובדרך זו שייך שידע הש, ולהשאיר לסדר אחר, מעט



 

 

  דרך הלימוד נב

 ודעמ השמש כבא' קונט, ל"זצ רוזובסקי ש"הגר מרן על בהספד ל"זצ שפירא ש"הגרמ(. ל ממשגדו

  .)פח

  

  ל"זצוק חיים החפץ מרן

וכשאמר אשת חיל מי , ת קודשמעשה שהייתי אצל החפץ חיים בשב

, נעמד בפסוק נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ', ימצא וגו

הרי אשת חיל קאי על התורה כמו : ל"והתחיל לתרגם באידיש ואמר בזה

 ודאי זה -כ מי הוא הבעל של התורה "ל בכמה מקומות א"שמצינו בחז

ן ה שכא"וזהו שאמר שלמה המע, התלמיד חכם שלומד את התורה

ח גמרא או תוספות בסדר נזיקין "ז יכולים לרמות ששואלים להת"בעוה

הוא לא למד הגמרא אבל יודע , אבל מנין הוא יודע זה, והוא יודע

כ יודע "וכן בסדר נשים הוא ג', מהקצות שמביא את זה או מהנתיבות וכו

והרי ', כ הוא יודע זה מהפני יהושע מהאבני מילואים וכו"לענות אבל כמו

כ שם למעלה בשבתו עם זקני ארץ היינו הפמליה "משא.  בידיעתומרמה

נודע בשערים ) המה הצדיקים שהיו בדורו של הנידון כידוע(שלמעלה 

 שם אומרים לו ערוך מה - היינו השערים המצויינים בהלכה -בעלה 

וסיים החפץ ! שם לא יכולים לרמות... שלמדת מסכתא אחרי מסכתא

ה דוחקים את עצמם הבחורים בהישיבות מחיים ברגשות יתירה ואמר 

היאך יוצא בחור  )ישיבות די אין בחורים די זיך זיי קוועטשין וואס: ז"בלע( ,שם

  .)נח ודעמ ג"ח אליהו לב( !?לכל הפחות' מהישיבה בלא שני סדרים גמ

  

  ל"זצוק שקאפ ש"הגר מרן

ל להיכל בית "ש שקאפ זצוק"פעם לקראת סוף זמן חורף נכנס מרן הגר

הנה אוחזים , יש לי שאלה', המדרש דפק על הבימה שברצונו לדבר וכו



 

 

נג   דרך הלימוד
 

ה ונשאת מקשה "ד' ובתוס' ט ב"אנו עתה בישיבה במסכת יבמות דף ס

הבא ממשיך הלאה כאילו כלום לא ' ובתוס, ע"קושיא עצומה ונשאר בצ

מכאן , אלא, ימשיך הלאה הרי היתה לו קושיא עצומהאיך יתכן ש, אירע

, אנו למדים שהן אמנם תפקידנו ללמוד ולהבין כל דבר על בוריו

, מצוין, אם יש תירוץ, יש ליישבה, קושיא, כשלומדים מתעוררת הערה

איני מצליח , ע"ממשיכים הלאה ונשארים בצ, אמנם אם אין תירוץ

, הספיקו בישיבה רק שבעים דףמדוע , כ"מדוע מתעכבים כ, אמר, להבין

  .)141 עמוד מפיהו יבקשו תורה(. האם כך אפשר לגדול

ל "ש שקאפ זצוק"ל סיפר על רבו מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"מרן הגר

א העיר בדרשתו במסיבת חנוכה על כך שאוחזים בישיבה רק בדף "שפ

. והיינו קצב של דף ליום למשך חודשיים', שהיה להם לאחוז בדף ס', ל
  ).יב עמוד מבינים דעת' קונט, א"שליט אדלשטיין ג"הגרמרן (

 

  ל"זצוק קוטלר א"הגר מרן

לדייק יותר , מטעה אותו היצר בדרכי לימוד לא נכוניםוביותר ...

והרי החיוב הוא , שלומדים מעט מזעיר, חדא,  ובזה שתי רעות,מדאי

אשר לא , והנה הלימוד בדרך הדיוק יותר מדאי...ללמוד את כל התורה 

 כי נמשכים ,באמת מפסידים גם במה שלומדים, משיגים הרבה בכמות

ומעמידים על השכל , וחוקרים בדרך הגיון, נגד יסודות אמיתיים בתורה

וטועה , ומפסידים מאד ביכולת הלימוד,  התורהשזה ממש היפך, עצמו

, ובאמת אין הדברים מתבררים אצלו כלל, שרוצה לירד לעומק ההלכה

ורוצה להעמיד על שכלו המלא הקדמות מוטעות וחסרון ידיעה בתורה 

  .ובדרכי הלימוד



 

 

  דרך הלימוד נד

וכמו , והנה התורה היא קבלה איש מפי איש עד מתן תורה בלי הפסק...

כן בדרך הלימוד , ד"אף בקוצו של יו, ו"א לשנות ח"שבתורה עצמה א

ואם יברור לו דרך לעצמו ישאר , א לשנות כלל"ובאופן השגתה ועיונה א

  .בחושך

כ "וגם להכניסו ביאוש אח, והנה עצת היצר להקטין תורה בדרך זה...

ומעידני ברור ששום גדול בדורינו לא למד , כדי שיפסיק לימודו, ו"ח

 ומלבד ביטול הזמן שהיה אפשר ללמוד כמה סוגיות וראשונים ,בדרך זה

א לו "כי אם א, ז עצת היצר" וכ.ז"משתבשים עיכמה פעמים , בעיון

  ).כו ודעמ ג"ח אהרן רבי משנת(. הוא מחליש תורתו בדרך זה, לנתקו מן התורה

 ואי אפשר לדקדק יותר מדאי ,יך לכן להרבות בכמות הידיעותוצר...

כ ליסודות הדברים "ואף בדברים שאינם נחוצים כ, בדברים קלושים

י בירור הענינים וריבוי הדיוקים אין יוצא הענין "ובאמת ע, וההלכה

  ).הנ עמוד א"ח שם( .מחוור

�  �  �  

  

  א"שליט שטינמן ל"הגראי מרן

והלא לפי הדרך , ס"ובאמת כל אחד צריך לשאוף לגמור ולדעת ש...

, ס צריך לחיות כאלף שנה"יצא כי בכדי לדעת את הש, שהיום לומדים בה

מספיקים כחמש או ש, בכדי שיוכל להספיק לפי הכמות שבו לומדים היום

ס יש איזה אלפיים ושבע מאות דף "כי בש, שמונה או עשר דפים בזמן

וכשיגמור חלק אחד הרי מה שלמד ! ?כמה זמן יצטרך בכדי לגמור, כמדומני

, כבר נעשה ישן וכבר ישכח מרוב הזמן שעבר מעת למדו בפעם הקודמת



 

 

נה   דרך הלימוד
 

 והלא צריכים ,ס"ממילא יהא מן הנמנע שבצורה הזו ידע אדם את הש

ומי שרוצה , כי אלו הם ממש כלחם, ם טור ושולחן ערוך"רמב' ללמוד גמ

ואם עתה ילמד , כי אימתי ילמד את כל זה, לדעת את כל זה אין לו זמן

אלא אלו הימים , לא יעלה בידו ללמוד כל זה, במשך הסדר' שורה גמ

  .דיעותהם הימים המסוגלים לעתות בלימוד ולדעת ולחטוף הי, שבצעירותו

, ע"ם טור ושו"רמב, ז"מ ואהע"ד וח"ח ויו"והלא צריך לדעת הלכות א

? ד"וכי זה נקרא לדעת יו, ד"היום נהוג שרק מי שהולך להוראה לומד יו

אלו השנים הטובות ביותר לעלות בהם , ואלו השנים שלומדים בכולל עתה

 ב"ח נןאתבו מפקודיך(. ולרכוש את ידיעת התורה בכל השטחים, בלימוד התורה

  .)נג עמוד

אולי [כ "אמנם בדורינו אפשר שעדיין איננו אוחזין בדרגא גבוהה כ...

ס "וראשית צריכין אנו לידע את החלק הנגלה של התורה וזהו הש] יחידים

ח "פ וברור שכדי להיות ת"כ ותושבע"דאצלנו זה התורה ובה נכלל תושב

ם ושאר "והרמב' י ותוס"ס עם פרש"אמיתי לא שייך בלי ידיעת הש

יתכן לפי הלימוד הנהוג היום שעומדים  אך זה לא, ראשונים העיקריים

כ "צ ג" ומה שלומדים אחה,הרבה במקום אחד ולא מספיקים הרבה בבוקר

ח הרי לא "לא חוזרים יותר מפעם פעמיים האיך יוכלו לזכות לדרגת ת

, ה יתבע את זה מכל אחד ואחד"ס ולעתיד לבוא הקב"יודעים את הש

  . ברורים וידועים לכלוהדברים

אחד יכול לדעת כמה , כ מצומצמים"הנה בזמן האחרון אנחנו כ...

מסכתות שלומדים בישיבות ומזה יש לו כמה מערכות של חידושי תורה 

הרי כל אחד יכול לעשות את " משמיע כל תהילתו"האם זה נקרא , וזהו זה

בזה כבר זה גם בחור צעיר בישיבה ואם לזה יש כמה מערכות יותר וכי 

הרי יתבעו מאתנו בשמים ידיעת כל , הגיע לתכלית מה שהוא צריך להגיע

אם צפית במרכבה אולי בדורותינו לא יתבעו אבל ' התורה כולה ואפי

וללמוד את זה , ס בבלי וירושלמי כל אחד צריך לדעת"פ ידיעת הש"לכה

זה ' ואז האדם הוא אחר לגמרי וכשאומר גבורות ה', מחמת שזה תורת ה

ממש איש , והתפילה שלו היא תפילה וכל דיבור שלו הוא דיבור' בורות הג

ויש הרבה אנשים שיכולים , וכשזוכים לזה נעשים מאושרים, אחר לגמרי



 

 

  דרך הלימוד נו

עדיין לעלות ולהגיע לדרגות גבוהות מאד אם יהיו יגעים בתורה לשם 

ולכן צריך לראות להתקדם , שמים ללמוד כדי לדעת כל התורה כולה

 כי לפי כמה שלומדים כיום ,ר דפים ולחזור עליהם טובולהספיק יות

אם יש ' מ אפי"מובודאי צריך ללמוד בעיון , ס"לעולם לא יוכלו להספיק ש

ז "ואי דוכי אפשר לתרץ את כל הקושיות להמשיך הלאה איזה קושי צריך

שזהו ' י ותוס"רש'  צריך ללמוד גמ,תכלית להתעכב כל הזמן רק על סברות

ה יעזור לו כי זה הרי לא "ומי שירצה להתחזק הקב, רבההיסוד ולחזור ה

כמו כן הדבר תלוי בשמירת זמני סדרי . מגיע מחמת חסרון רצון ללמוד

הלימודים דכשבאים בתחילת הסדר יכולים להספיק הרבה יותר וצריך 

  ).שם עמוד נח ועמוד סב( .לראות להתחזק בזה

�  �  �



 

 

  



 

 

 

  

 

  נשמת לעילוי

  היקרים הורינו

  ל"ז ונועם אליהו בן שאול אבינו
  ה"תשס בסיון ג"י ע"נלב

  ל"ז ויעקב מעתוקה בת נזימה אמנו
  א"תשע בתשרי' ו ע"נלב

  מועלם

  .ה. ב. צ. נ. ת
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