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ג  הקדמה .

ודעה" "שינון מאמר 
ו"דעה". ל"ידיעה" להגיע הדרך  כיצד דרכים רבותינו, מדברי לוקטו בו

הקדמה.
אתהנה לדעת  תורה", "בן כל של  הש"סשאיפתו ואתכל והאחרונים, הראשונים כל ארבעתעם  כל

השו"ע התורה.חלקי פרד"ס חלקי ושאר כליהם, נושאי כל אפשר עם איך יתמהו, פעמים , כן, על
מנלן? וזמן "להספיק", צריך ועוד, עוד ללמוד צריך להתקדם", "צריך זמן", "אין הלא  לחזור,

אנכי קטן כי שידעתי אף כן, בעניןעל רבותינו מדברי באמרים מעט  אלקטה אמרתי מקום מכל ,
הפרחים . מצוף המלקטת  כדבורה  אנכי אלא קאתינא, מדילי ולא ו"דעה ", "שינון "

מר? לן זבין קא מוסר" "ספר וכי הקורא  ישאליני דאם  אלא,

ערוך, השלחן על הגהותיו בפתיחת איסרלש, משה ר ' המפה", "בעל רבינו קדמני שכבר במה משענתי,
שנטל פי על אף שוחט, "וכל וז"ל מהר"ש , בשם הלוי מהר"י דברי  את הביא ביו"ד, הראשון בסעיף

ישכחם" שלא ובלבו בפיו שגורים שיהיו שחיטה, הלכות לפרקים שיחזור יראה גביקבלה, בט "ז  (ויעויי "ש 

ואתאי) דחסר למקוה ודמי  מעט מעט היא  דהשכחה כיון למפרע, לפוסלו  יש  הלכה שכח כי שהוברר .שוחט

שוכחים . שאנו נשכח  לבל  להזכירנו, טרח הרמ"א רבינו דכבר חזינן

לקרותם . אשוב ואמאי הדברים, ידועים כבר הן תאמר ואם 

הדברים . חשיבות בדבר המחשה כאן אצטט מקום מכל 

את מעשה הוא רואה  והנה ביער, שהלך כדיבראובן תוך זיעה , כולו  נוטף ויגע, עמל שמעון  ידידו 
הישן . משורו  ידי על עצים חוטב שהוא

ראובן: אליו בשבילך...פונה לי יש

לו: ואומר  דבריו  את קוטע דשמעון  קשהאלא, כמה  רואות עיניך הלא מעבודתי, תפריעני זה למה
אני. עובד

ראובן: לו להציע.....אומר  רק ברצוני

שמעון: קוטעו עבודה .ושוב, הרבה  לי יש עתה, תפריעני אל בבקשה

המקום . את ראובן  עזב ברירה, בלית

לו: ואומר ידידו  ראובן את שמעון  פגש  לילמחרת, נא אמור דבריך, את לשמוע אני פנוי עתה  הנה
רצית? מה 

ראובן : אתמשיבו  ותשחיז מעבודתך דקה תעצור אם אשר  "משחזת", בידי יש כי לך  לומר רציתי
יותר.... הרבה ולהספיק פחות, להתייגע תוכל משורך,

תביאנו זו  עצירה ושמא רבותינו, דברי אל עינינו  ולשאת לעצור  כדאי אך זמן , אין אכן מובן. והנמשל
המרוצה .... אל

מכסים " לים  כמים  דעה הארץ "ומלאה  ויקויים  בימינו במהרה המקדש בית שיבנה  יה "ר  בתפילה ,
ט ') י ' אכי"ר.(ישעיה ,

מסירת מודעה
רוב הדברים צוטטו בלשונם, מלבד 

במקומות מסוימים, בהם סיכמנו את העולה 
מהדברים וזה מופיע בכתב שונה.

אברהם יעקב פרידמן
חשב סופר 5 א' בני ברק

052-7654331 / 03-6189829 
Email: a0527654331@gmail.com

מאמר זה הינו מתוך ספר "שינון דעה"

דרך קצרה לחזרה ושינון שו"ע יורה דעה

ובו נסדרו בלשון קצרה, תמציתית ובהירה יסודות ההלכה 
מהסוגיא והראשונים, עד פסקי מרן השלחן ערוך, הרמ"א

ונושאי כליהם הט"ז, ש"ך, רעק"א ופ"ת.
והכל מסודר ופרוש כשמלה בדרך קצרה,

כדאמרינן "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה".

ספרי שינון דעה שיצאו לאור:

 חלק א'-
הלכות איסור והיתר

  הלכות בשר בחלב 
)סימנים פ"ז- צ"ז( 

  הלכות תערובות
 )סימנים צ"ח- קי"א( 

  דברים האסורים
  משום סכנה

 )סימן קט"ז(

  סחורה בדברים 
 האסורים 

)סימן קי"ז( 

  נאמנות במאכלות
 )סימנים קי"ח- קי"ט(

 חלק ב'-
הלכות טהרה

  הלכות נדה וטבילה 
)סימנים קפ"ג- ר'( 

   הלכות מקואות
 )סימן ר"א(  

  הלכות טבילת כלים 
)סימן קכ'( 

 חלק ג'- 
הלכות סת"ם וריבית

  הלכות ספר תורה
 )סימנים ע"ר- רפ"ד( 

  הלכות מזוזה
 )סימנים רפ"ה- רצ"א( 

  הלכות ריבית
 )סימנים קנ"ט- קע"ז(

אין הזכויות שמורות
מותר לצלם ולהעתיק לזיכוי הרבים.
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הדברים . פתח

התורה. משכחת הזהירות חובת א. ענף
הדבר. בידינו וכי  הלימוד, זכירת  חובת  יבואר בו 

השכחה. ב. ענף
שנשכח. יתברך חכמתו גזרה טעמא ומאי היא , רבים  נחלת השכחה כי  יבואר בו

לומדים. איך לידע צריך שחוזרים , לפני ג. ענף
לכך. להגיע והדרך ובהירה, סדורה  בצורה הלימוד חובת  יבואר בו

סימנים. ד. ענף
ההלכות . ספירת  סימנים , ע"י הסוגיה, סיכום  צורת יתבאר בו

בכתב. סיכום ה. ענף
זאת . לעשות  וכיצד בכתב , סיכומו מעלת  יבואר בו

החזרה. חיוב  ו. ענף
בעתיקתא . למיגמר הקושי עם  להתמודד וכיצד  החזרה, חובת  יבואר בו

תבקשנה ". "אם  תפילה, ז . ענף
ואתנה". בני  ו"שאל גירסא , לאוקמי  דשמיא  לסייעתא  התפילה חובת  יבואר בו

וכתר  כהונה , וכתר תורה, כתר הן: אלו הם , כתרים ג' אומר שמעון רבי
כסף נותן  אפילו  כיצד כהונה כתר  גביהן . על  עולה טוב שם  וכתר מלכות,
וזהב כסף כל  נותן  אפילו  מלכות כתר וכו'. לו נותנין  אין שבעולם  וזהב
כל תורה, של  עמלה  כן , אינו תורה כתר אבל וכו'. לו  נותנין  אין  שבעולם 

למים ". לכו  צמא כל "הוי שנאמר ויטול יבא ליטול  הרוצה 
א ') פמ"א נתן דרבי (אבות 

ה  התורה . משכחת הזהירות  חובת א. ענף 

התורה. משכחת  הזהירות חובת  א. ענף 

התורה:1) משכחת  השמירה חובת

הזאת המצוה  כל את תשמרון שמר אם "כי כתיב
ה' את  לאהבה לעשתה  אתכם מצוה אנכי אשר

בו". ולדבקה  דרכיו בכל  ללכת (דבריםאלקיכם

כב ') פסוק פי"א

תשמרוןופרש "י הרבה ,Yשמור שמירות אזהרת
ישתכח  שלא בתלמודו .להזהר

למה(שם)ובספרי וגו'", תשמרון  שמור אם "כי
אל  תשמעו שמוע אם "והיה שנאמר לפי נאמר,
תורה דברי אדם  ששמע כיון  אני שומע מצותי",
שמור  אם "כי לומר תלמוד ישנה- ולא לו ישב

להזהר תשמרון ", צריך שאדם שכשם מגיד
בתלמודו להזהר צריך כך תאבד שלא בסלעו

יאבד. שלא

בלאו:2) עובר  תלמודו, השוכח

פן  מאד  נפשך ושמור  לך השמר "רק כתיב  עוד
עיניך" ראו אשר הדברים את  ד ')תשכח (דברים  .

לקיש ריש  צט:)ואמר דבר Y(במנחות המשכח כל
בלאו עובר מתלמודו  לך אחד "השמר שנאמר ,

וכדר' הדברים", את תשכח פן מאד נפשך ושמור
שנאמר  מקום כל דאמר  אילעא, ר' אמר  אבין

ואל  פן תעשה .Yהשמר  לא אלא אינו

אמר  נינהו.Yרבינא לאוין שני ופן, השמר 

אמר  יצחק בר  נחמן לאוין,Yרב  בשלשה  עובר
" מאודושמור לךהשמר שנאמר  תשכח נפשך פן

הדברים ". את

אונסו מחמת אפי' מלבבך,Yיכול יסורו  ופן ת"ל
מדבר. הכתוב  מלבו במסירם

אמר  ינאי בר' דוסתאי תקפהYרבי אפילו יכול
משנתו רק.Yעליו  ת"ל

סז ')לגר "א אות ת"ת  ראש  על Y(בכתר רק קאי זה 
בע "פ. שלמדו  הראשונים רי"זדורות חידושי (ועי '

ואתחנן.) עה"ת  הלוי 

לגר"ז  ס "ד)מיהו פ"ב  ת "ת  שנכתבה(בהל' עכשיו גם
ששכח - מה  בספרים לעיין  ויוכל שבע "פ תורה
בלאו עובר  ששכח מיד כי כלום, מועיל זה  אין 
בשעה בלאו שעובר בימיהם כמו שיעיין  קודם 
וילמדנו מרבו  וישאל יחזור  שאח"כ אף ששוכח,

תשתנה לא התורה  שמצות  ועוד ששכח , מה 
דתו ימיר  ולא יחליף ולא הדורות בשינוי

ואכמ"ל. אריכות, עוד בזה ויש  לעולמים.

בנפשו:3) מתחייב ממשנתו , אחד דבר  השוכח

באבות מ"ח)תנן ינאי(פ"ג ברבי דוסתאי  רבי
אומר  מאיר  רבי אחד Yמשום דבר השוכח כל

מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה ממשנתו,
מאד שנאמר בנפשו נפשך ושמור  לך השמר  "רק

יכול  עיניך". ראו אשר הדברים את תשכח  פן
משנתו עליו תקפה  ופןYאפילו לומר  תלמוד

מתחייב אינו הא חייך, ימי כל מלבבך  יסורו
מלבו . ויסירם שישב עד בנפשו

יונה הרבינו עלה לאמר Yוכ' בלבבו נתן לא  אשר
לחזור  לו והיה אדם, בבני מצויה  השכחה  כי
וכל היום כל בה  ולחשוב פעמים הרבה ההלכה 
שלא ומכיון מלבו. לסור תוכל שלא  עד הלילה

בנפשו,Yעשה מתחייב זה להורות הרי יבא כי
ויא רבי לי אמר כך ויאמר  הזכרתו פי סר על

על  באה  תקלה  ונמצאת  האסור ויתיר  המותר 
עולהידו. תלמוד ששגגת מפני פושע, ונקרא
.זדון 

אחר אונס ידי על או הזקנה ידי על שכחה אם  Yאבל

פטריה. רחמנא

תרוייהו(שם )ובמנחות  דאמרי אלעזר ור' יוחנן ר'
בארבעים, נוצרה  ונשמה בארבעים ניתנה תורה 

תורתו המשמר שאינוYכל  וכל  משתמרת, נשמתו
התורה את משתמרתYמשמר נשמתו תנאאין .

דרור  צפור  שמסר  לאדם משל ישמעאל רבי דבי
מאבדה אתה שאם  אתה כמדומה  אמר לעבדו,
נוטל  אני נשמתך בדמיה, איסר ממך נוטל  שאני

ממך.

מתלמודו4) לבניו:Yהמשכח גלות  גורם

יומא אלעזר (לח :)בגמ' רבי המשכח Yאמר כל 
לבניו גלות גורם מתלמודו "ותשכח דבר שנאמר ,

אני". גם  בניך  אשכח אלהיך  תורת

במאירי תלמוד וכ ' לו חביב אדם יהא לעולם
לימודו,תורה אחר ממנו יתייאש  שלא ויזהר

עצלה דרך שמשכחו וכל ביותר, מצויה שהשכחה
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הדברים . פתח

התורה. משכחת הזהירות חובת א. ענף
הדבר. בידינו וכי  הלימוד, זכירת  חובת  יבואר בו 

השכחה. ב. ענף
שנשכח. יתברך חכמתו גזרה טעמא ומאי היא , רבים  נחלת השכחה כי  יבואר בו

לומדים. איך לידע צריך שחוזרים , לפני ג. ענף
לכך. להגיע והדרך ובהירה, סדורה  בצורה הלימוד חובת  יבואר בו

סימנים. ד. ענף
ההלכות . ספירת  סימנים , ע"י הסוגיה, סיכום  צורת יתבאר בו

בכתב. סיכום ה. ענף
זאת . לעשות  וכיצד בכתב , סיכומו מעלת  יבואר בו

החזרה. חיוב  ו. ענף
בעתיקתא . למיגמר הקושי עם  להתמודד וכיצד  החזרה, חובת  יבואר בו

תבקשנה ". "אם  תפילה, ז . ענף
ואתנה". בני  ו"שאל גירסא , לאוקמי  דשמיא  לסייעתא  התפילה חובת  יבואר בו

וכתר  כהונה , וכתר תורה, כתר הן: אלו הם , כתרים ג' אומר שמעון רבי
כסף נותן  אפילו  כיצד כהונה כתר  גביהן . על  עולה טוב שם  וכתר מלכות,
וזהב כסף כל  נותן  אפילו  מלכות כתר וכו'. לו נותנין  אין שבעולם  וזהב
כל תורה, של  עמלה  כן , אינו תורה כתר אבל וכו'. לו  נותנין  אין  שבעולם 

למים ". לכו  צמא כל "הוי שנאמר ויטול יבא ליטול  הרוצה 
א ') פמ"א נתן דרבי (אבות 

ה  התורה . משכחת הזהירות  חובת א. ענף 

התורה. משכחת  הזהירות חובת  א. ענף 

התורה:1) משכחת  השמירה חובת

הזאת המצוה  כל את תשמרון שמר אם "כי כתיב
ה' את  לאהבה לעשתה  אתכם מצוה אנכי אשר

בו". ולדבקה  דרכיו בכל  ללכת (דבריםאלקיכם

כב ') פסוק פי"א

תשמרוןופרש "י הרבה ,Yשמור שמירות אזהרת
ישתכח  שלא בתלמודו .להזהר

למה(שם)ובספרי וגו'", תשמרון  שמור אם "כי
אל  תשמעו שמוע אם "והיה שנאמר לפי נאמר,
תורה דברי אדם  ששמע כיון  אני שומע מצותי",
שמור  אם "כי לומר תלמוד ישנה- ולא לו ישב

להזהר תשמרון ", צריך שאדם שכשם מגיד
בתלמודו להזהר צריך כך תאבד שלא בסלעו

יאבד. שלא

בלאו:2) עובר  תלמודו, השוכח

פן  מאד  נפשך ושמור  לך השמר "רק כתיב  עוד
עיניך" ראו אשר הדברים את  ד ')תשכח (דברים  .

לקיש ריש  צט:)ואמר דבר Y(במנחות המשכח כל
בלאו עובר מתלמודו  לך אחד "השמר שנאמר ,

וכדר' הדברים", את תשכח פן מאד נפשך ושמור
שנאמר  מקום כל דאמר  אילעא, ר' אמר  אבין

ואל  פן תעשה .Yהשמר  לא אלא אינו

אמר  נינהו.Yרבינא לאוין שני ופן, השמר 

אמר  יצחק בר  נחמן לאוין,Yרב  בשלשה  עובר
" מאודושמור לךהשמר שנאמר  תשכח נפשך פן

הדברים ". את

אונסו מחמת אפי' מלבבך,Yיכול יסורו  ופן ת"ל
מדבר. הכתוב  מלבו במסירם

אמר  ינאי בר' דוסתאי תקפהYרבי אפילו יכול
משנתו רק.Yעליו  ת"ל

סז ')לגר "א אות ת"ת  ראש  על Y(בכתר רק קאי זה 
בע "פ. שלמדו  הראשונים רי"זדורות חידושי (ועי '

ואתחנן.) עה"ת  הלוי 

לגר"ז  ס "ד)מיהו פ"ב  ת "ת  שנכתבה(בהל' עכשיו גם
ששכח - מה  בספרים לעיין  ויוכל שבע "פ תורה
בלאו עובר  ששכח מיד כי כלום, מועיל זה  אין 
בשעה בלאו שעובר בימיהם כמו שיעיין  קודם 
וילמדנו מרבו  וישאל יחזור  שאח"כ אף ששוכח,

תשתנה לא התורה  שמצות  ועוד ששכח , מה 
דתו ימיר  ולא יחליף ולא הדורות בשינוי

ואכמ"ל. אריכות, עוד בזה ויש  לעולמים.

בנפשו:3) מתחייב ממשנתו , אחד דבר  השוכח

באבות מ"ח)תנן ינאי(פ"ג ברבי דוסתאי  רבי
אומר  מאיר  רבי אחד Yמשום דבר השוכח כל

מתחייב כאילו הכתוב עליו מעלה ממשנתו,
מאד שנאמר בנפשו נפשך ושמור  לך השמר  "רק

יכול  עיניך". ראו אשר הדברים את תשכח  פן
משנתו עליו תקפה  ופןYאפילו לומר  תלמוד

מתחייב אינו הא חייך, ימי כל מלבבך  יסורו
מלבו . ויסירם שישב עד בנפשו

יונה הרבינו עלה לאמר Yוכ' בלבבו נתן לא  אשר
לחזור  לו והיה אדם, בבני מצויה  השכחה  כי
וכל היום כל בה  ולחשוב פעמים הרבה ההלכה 
שלא ומכיון מלבו. לסור תוכל שלא  עד הלילה

בנפשו,Yעשה מתחייב זה להורות הרי יבא כי
ויא רבי לי אמר כך ויאמר  הזכרתו פי סר על

על  באה  תקלה  ונמצאת  האסור ויתיר  המותר 
עולהידו. תלמוד ששגגת מפני פושע, ונקרא
.זדון 

אחר אונס ידי על או הזקנה ידי על שכחה אם  Yאבל

פטריה. רחמנא

תרוייהו(שם )ובמנחות  דאמרי אלעזר ור' יוחנן ר'
בארבעים, נוצרה  ונשמה בארבעים ניתנה תורה 

תורתו המשמר שאינוYכל  וכל  משתמרת, נשמתו
התורה את משתמרתYמשמר נשמתו תנאאין .

דרור  צפור  שמסר  לאדם משל ישמעאל רבי דבי
מאבדה אתה שאם  אתה כמדומה  אמר לעבדו,
נוטל  אני נשמתך בדמיה, איסר ממך נוטל  שאני

ממך.

מתלמודו4) לבניו:Yהמשכח גלות  גורם

יומא אלעזר (לח :)בגמ' רבי המשכח Yאמר כל 
לבניו גלות גורם מתלמודו "ותשכח דבר שנאמר ,

אני". גם  בניך  אשכח אלהיך  תורת

במאירי תלמוד וכ ' לו חביב אדם יהא לעולם
לימודו,תורה אחר ממנו יתייאש  שלא ויזהר

עצלה דרך שמשכחו וכל ביותר, מצויה שהשכחה
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עליה . נענש  ויאוש 

כ ' מתלמודוובריטב "א  דבר המשכח פירוש ,Yכל 
מתלמודו. דבר לשכוח במזיד שגורם

תלמודו5) מגדלותו:Yהמשכח מורידין

אמר  אבהו רבי שם איתא אותוYעוד מורידין
מאסת מגדולתו הדעת אתה  "כי שנאמר ,

לי". מכהן  ואמאסך

דין:6) ליום נענה מה

משלי במדרש  ג')כ ' פסוק  "לא(פ"י  הפסוק על
צדיק". נפש  ה' ירעיב 

חייםהיינו ואין חיים, אורח משמר שהוא בשעה
למחזיקים היא חיים "עץ  שנאמר  תורה, אלא

יח).בה " ג (משלי 

"ארח  שנאמר לשמור, צריך שהוא  לתלמיד ַֹומניין
מתעה" כחת וע זב  מסר  מר  (שםלחים ְְְִֵֵֶַַַַָ

יז '). אלכסנדריפסוק  ר' חכםאמר תלמיד כל
מתעה כאלו עליו מעלין תורה, דברי עוזב  שהוא

העולם והיה שאמר .במי

בעולם תורה  דברי עוזב שהוא כיון אלא  עוד ולא
הבאYהזה לעולם עוזבו הוא  ברוך הקדוש ,אף

מתעה ". תוכחת "ועוזב נאמר לכך

הדין  יום קשה כמה  וראה בוא ישמעאל  ר' אמר
הע  כל  את לדון הוא ברוך הקדוש  ולםשעתיד

יהושפט , בעמק חכמיםכולו  שתלמידי בזמן
עסקת כלום מהם אחד לכל אומר לפניו באים
הוא ברוך הקדוש  לו אומר הן, לו אמר בתורה,
ומה שקרית, מה לפני אמור  והודית הואיל
מכאן  בישיבה, ששמעת ומה בישיבה, ששנית
ומה בידו, תפוש  יהא  אדם שקרא מה כל אמרו
הדין, ליום בושה תשיגהו שלא כן, כמו ששנה
לאותה לה אוי אומר  ישמעאל  ר' היה  מכאן 
דוד  בקש זה  ועל כלימה, לאותה לה אוי בושה,
המקום לפני ובתחנונים בתפלה  ישראל  מלך
לך  אערך  בקר קולי תשמע  בקר "ה ' ואמר

ד'./ואצפה" ה' בא(תהלים  הדין , עומק  עוד ועיי"ש 

ובביה"ל  וכו '. משנה בידו ואין  מקרא  בידו שיש  מי לפניו 

זה.) ממדרש חלק הביא ללמוד עת  ד"ה קנ"ה סי '

על  לחזור זוכר  שלא בגלל וכי  דאתמהה, אלא 
? יתבעוהו  שלמד, משנתו

ולמד! בישיבה שישב על שכר  ליה ניתיב הא

אנו  עמלים, והם עמלים ד "אנו  קיי"ל הא וביותר,
היכן  לעיל, ולאמור  שכר ", ומקבלים  עמלים

? זוכר  שאינו בכך מה העמל, על השכר 

להלן . בעז "ה ויתבאר

השכחה. ב. ענף

לאבדן:7) וקל לקנותן קשה  זהירות !!

פז" כלי ותמורתה וזכוכית זהב  יערכנה (איוב"לא

יז ') כח'

ככלי לקנותן  שקשין תורה , דברי אלו ר"מ  אמר
פז, וכלי ע "יזהב זכוכית , ככלי לאבדן ונוחין

טו.).שכחה (חגיגה

אצל8) מציאות  זה  שלך , חסרון לא זה  שכחה,
כולם:

אצבעתא(נג.)בעירובין  כי אנן אשי רב  אמר
לשכחה . בבירא

לשכחהופרש "י בבירא שהאצבעYכאצבע  כשם

לשכוח. מהירין אנו כך הבור, בפי ליכנס נוח

כך , אם כולם, של בעיה היא  שהשכחה מבואר 
? עלי  הטענה מה

תמיד :Yהפתרון9) מפחד אדם  אשרי

ברכות אזיל (ס .)בגמ' קא דהוה  תלמידא ההוא
דציון . בשוקא יוסי ברבי ישמעאל דרבי בתריה
דכתיב את חטאה ליה  אמר  מפחיד, דקא חזייה

חטאים ". בציון "פחדו

ליה , תמיד"אמר מפחד אדם "אשרי Yוהכתיב

כתיב תורה בדברי ההוא ליה וכו'.אמר ,

מפחד Yופרש "י אדם "אשרי כתיב תורה בדברי

ז השכחה . ב. ענף

הוא כך שמתוך ממנו, תשתכח שמא תמיד"
תמיד. לשנותם מחזיר

תמיד  מפחד אדם אשרי פתרון: שיש מבואר
ישכח ולשנן Yשמא לחזור הוא  עומל כך דמתוך 

להלן . שיתבאר וכמו

קרחה בן יהושע  רבי אמר הלומד וכבר "כל
שזורע לאדם דומה  – עליה חוזר ואינו תורה 

קוצר" .ואינו

אומר  יהושע ומשכחהרבי תורה הלומד Yכל 

וקוברת. שיולדת לאשה דומה

אומר  עקיבא יום .רבי בכל זמר יום, בכל  זמר
שסדור Yופרש "י פי על  אף למודך, מסדר היה

הבא לעולם שתהא  לך יגרום והוא כזמר, בפיך
ובשירים . בשמחה

אחרינא: בשיריםלישנא שעוסק כלומר זמר,
על החוזר כך זמר, נעשה תדיר תדיר ובזמירות

בפיו. סדורה לו נעשה צט .)התורה (סנהדרין 

שנשכח,10) חכמתו גזרה אמאי כך , דאם  אלא
חבל ? לא

רבה ג')בקהלת יצחק(פרשה ר' בשם דתמן רבנן 
יצחק  ר' בשם טוביה  ור' אדםדהכא לטובתו

תורה לומד אדם היה שאלו ושכח , תורה  לומד 
שנים שלש  שתים בתורה מתעסק היה שכח, ולא
בה משגיח היה  ולא במלאכתו ומתעסק וחוזר
תורה לומד שאדם מתוך אלא ימיו, כל  לעולם

בדבריYומשכחה עצמו את  מזיע ואינו מזיז אינו
תורה .

הקדוש החיים באור ביאר זה פי פרשתועל (בריש

ג') פסוק פכ"ו ויקרא כהניםבחקתי, בתורת דכתיב  הא
תלכו בחקתי מאיY"אם בתורה", עמלים להיות

חוקה התורה  עמל הכתוב קרא כיוןYטעמא
שלמדם דברים ללמוד אפילו ת "ת מצוות שיש
חפץ  כי אצלו , נטועים והם ושלש פעמיים  כבר 
שאמרו כמו חקק, חוקה  התורה בעסק ה '

רבה תורהבקהלת האדם שילמוד לטעם כי
תמיד  האדםYבחשק שיהיה יתברך חכמתו גזרה

ושוכח. לומד

ונשכח, שנלמד יתברך הבורא  דרצון מבואר
ונשכח ונלמד .Yונלמד  שנשוב כדי 

ל"לוחות11) הראשונות" "לוחות  בין ההבדל
התורה:Yהשניות " עמל

יושר  לשערי בהקדמה שקאפ  שמעון  הג"ר  Yכ'

לקנין ראוי שיהיה לזה  ההכשרה ולראשית 
ותנאי מיוחדים, תנאים תורה  הצריכה תורה,
חז"ל  שדרשו כמו והיגיעה, העמל  הוא הראשון 
ושאר  בתורה, עמלים  שתהיו תלכו  בחוקתי אם

תורה . לקנין הדרושים ענינים

לבאר  הלוחות ואפשר שבירת ענין  זה פי על
ראשונה שבהשקפה זה , ענין ביאור ראיתי שלא
היה ע"ה רבינו שמשה היתכן סתום, ענין  הוא
ישארו העגל, את ישראל שעשו שבשביל  חושב
מללמדם להמתין לו ראוי והיה ח"ו, תורה בלי
לגמרי לשברם לא אבל מעשיהם, שיתקנו עד

שניות. לוחות  לבקש ה' לפני להתנפל ואח "כ

קבלו חז"ל בלוחות והנה היתה  מיוחדת שסגולה 
מאי נ"ד דף עירובין  בגמרא דאמרינן  הראשונות ,

הלוחות, על חרות נשתברודכתיב לא אלמלא
מישראל, תורה נשתכחה לא הראשונות הלוחות
פעם אדם למד שאם בהם סגולה שהיתה היינו 

לעולם בזכרונו שמור היה הרגיש אחת , זה וענין ,
חילול  להיות  עי"ז  שעלול ע "ה  רבינו משה
איש  שיהיה  שיזדמן  שאפשר מאד, נורא הקודש
חדרי בכל בקי רעים , במעשים  ומגואל מושחת

שאמרה התורה, פסח מקרבן  ק"ו ע"ה רבינו  משה ולמד

רבינו משה מצא ולכן בו, יאכל לא  נכר בן וכל ע"ה תורה

לוחות לקבל ולהשתדל ישתברו אלה שלוחות  שראוי 

כמו  אלקים מעשה היו הראשונים דהלוחות  היינו אחרים ,

היו  האחרונים  והלוחות  בתורה, שמפורש כמו  הכתב גוף 

אבנים , לוחות שני לך פסל שכתוב  כמו אדם  ידי  מעשה

אותיות יהיו שלא  ומקיים המעמיד דבר הוא הלוחות  וענין

לעד, עומד היה  ה' מעשה שהיו  וכיון באויר, אבלפורחות 
רק מתקיימים אינם  אדם מעשה שהיו השניות

וגדרים משהבתנאים  ע "י התורה קבלת  ותחלת ,
ישראל  בני לכל ואות דמות היתה ע "ה רבינו
הוא ברוך הקדוש שאמר שכמו התורה , מקבלי
אבנים, לוחות שני לך פסל ע"ה רבינו  למשה
כל שיכין התורה, מקבלי לכל  רמז  הוא  כן כמו
דבר  עליהם לכתוב  לעצמו, לוחות ישראל איש
תהיה כן הלוחות, בהכנת הכשרתו וכפי ה',
אצלו יתקלקלו אם אח "ז גם וכן מתחילה  קבלתו,

התורה, תתקיים  לא אז יהיההלוחות, לא ועי"ז
ע"ה, רבינו משה  פחד ענין כך כל שלפימצוי 
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עליה . נענש  ויאוש 

כ ' מתלמודוובריטב "א  דבר המשכח פירוש ,Yכל 
מתלמודו. דבר לשכוח במזיד שגורם

תלמודו5) מגדלותו:Yהמשכח מורידין

אמר  אבהו רבי שם איתא אותוYעוד מורידין
מאסת מגדולתו הדעת אתה  "כי שנאמר ,

לי". מכהן  ואמאסך

דין:6) ליום נענה מה

משלי במדרש  ג')כ ' פסוק  "לא(פ"י  הפסוק על
צדיק". נפש  ה' ירעיב 

חייםהיינו ואין חיים, אורח משמר שהוא בשעה
למחזיקים היא חיים "עץ  שנאמר  תורה, אלא

יח).בה " ג (משלי 

"ארח  שנאמר לשמור, צריך שהוא  לתלמיד ַֹומניין
מתעה" כחת וע זב  מסר  מר  (שםלחים ְְְִֵֵֶַַַַָ

יז '). אלכסנדריפסוק  ר' חכםאמר תלמיד כל
מתעה כאלו עליו מעלין תורה, דברי עוזב  שהוא

העולם והיה שאמר .במי

בעולם תורה  דברי עוזב שהוא כיון אלא  עוד ולא
הבאYהזה לעולם עוזבו הוא  ברוך הקדוש ,אף

מתעה ". תוכחת "ועוזב נאמר לכך

הדין  יום קשה כמה  וראה בוא ישמעאל  ר' אמר
הע  כל  את לדון הוא ברוך הקדוש  ולםשעתיד

יהושפט , בעמק חכמיםכולו  שתלמידי בזמן
עסקת כלום מהם אחד לכל אומר לפניו באים
הוא ברוך הקדוש  לו אומר הן, לו אמר בתורה,
ומה שקרית, מה לפני אמור  והודית הואיל
מכאן  בישיבה, ששמעת ומה בישיבה, ששנית
ומה בידו, תפוש  יהא  אדם שקרא מה כל אמרו
הדין, ליום בושה תשיגהו שלא כן, כמו ששנה
לאותה לה אוי אומר  ישמעאל  ר' היה  מכאן 
דוד  בקש זה  ועל כלימה, לאותה לה אוי בושה,
המקום לפני ובתחנונים בתפלה  ישראל  מלך
לך  אערך  בקר קולי תשמע  בקר "ה ' ואמר

ד'./ואצפה" ה' בא(תהלים  הדין , עומק  עוד ועיי"ש 

ובביה"ל  וכו '. משנה בידו ואין  מקרא  בידו שיש  מי לפניו 

זה.) ממדרש חלק הביא ללמוד עת  ד"ה קנ"ה סי '

על  לחזור זוכר  שלא בגלל וכי  דאתמהה, אלא 
? יתבעוהו  שלמד, משנתו

ולמד! בישיבה שישב על שכר  ליה ניתיב הא

אנו  עמלים, והם עמלים ד "אנו  קיי"ל הא וביותר,
היכן  לעיל, ולאמור  שכר ", ומקבלים  עמלים

? זוכר  שאינו בכך מה העמל, על השכר 

להלן . בעז "ה ויתבאר

השכחה. ב. ענף

לאבדן:7) וקל לקנותן קשה  זהירות !!

פז" כלי ותמורתה וזכוכית זהב  יערכנה (איוב"לא

יז ') כח'

ככלי לקנותן  שקשין תורה , דברי אלו ר"מ  אמר
פז, וכלי ע "יזהב זכוכית , ככלי לאבדן ונוחין

טו.).שכחה (חגיגה

אצל8) מציאות  זה  שלך , חסרון לא זה  שכחה,
כולם:

אצבעתא(נג.)בעירובין  כי אנן אשי רב  אמר
לשכחה . בבירא

לשכחהופרש "י בבירא שהאצבעYכאצבע  כשם

לשכוח. מהירין אנו כך הבור, בפי ליכנס נוח

כך , אם כולם, של בעיה היא  שהשכחה מבואר 
? עלי  הטענה מה

תמיד :Yהפתרון9) מפחד אדם  אשרי

ברכות אזיל (ס .)בגמ' קא דהוה  תלמידא ההוא
דציון . בשוקא יוסי ברבי ישמעאל דרבי בתריה
דכתיב את חטאה ליה  אמר  מפחיד, דקא חזייה

חטאים ". בציון "פחדו

ליה , תמיד"אמר מפחד אדם "אשרי Yוהכתיב

כתיב תורה בדברי ההוא ליה וכו'.אמר ,

מפחד Yופרש "י אדם "אשרי כתיב תורה בדברי

ז השכחה . ב. ענף

הוא כך שמתוך ממנו, תשתכח שמא תמיד"
תמיד. לשנותם מחזיר

תמיד  מפחד אדם אשרי פתרון: שיש מבואר
ישכח ולשנן Yשמא לחזור הוא  עומל כך דמתוך 

להלן . שיתבאר וכמו

קרחה בן יהושע  רבי אמר הלומד וכבר "כל
שזורע לאדם דומה  – עליה חוזר ואינו תורה 

קוצר" .ואינו

אומר  יהושע ומשכחהרבי תורה הלומד Yכל 

וקוברת. שיולדת לאשה דומה

אומר  עקיבא יום .רבי בכל זמר יום, בכל  זמר
שסדור Yופרש "י פי על  אף למודך, מסדר היה

הבא לעולם שתהא  לך יגרום והוא כזמר, בפיך
ובשירים . בשמחה

אחרינא: בשיריםלישנא שעוסק כלומר זמר,
על החוזר כך זמר, נעשה תדיר תדיר ובזמירות

בפיו. סדורה לו נעשה צט .)התורה (סנהדרין 

שנשכח,10) חכמתו גזרה אמאי כך , דאם  אלא
חבל ? לא

רבה ג')בקהלת יצחק(פרשה ר' בשם דתמן רבנן 
יצחק  ר' בשם טוביה  ור' אדםדהכא לטובתו

תורה לומד אדם היה שאלו ושכח , תורה  לומד 
שנים שלש  שתים בתורה מתעסק היה שכח, ולא
בה משגיח היה  ולא במלאכתו ומתעסק וחוזר
תורה לומד שאדם מתוך אלא ימיו, כל  לעולם

בדבריYומשכחה עצמו את  מזיע ואינו מזיז אינו
תורה .

הקדוש החיים באור ביאר זה פי פרשתועל (בריש

ג') פסוק פכ"ו ויקרא כהניםבחקתי, בתורת דכתיב  הא
תלכו בחקתי מאיY"אם בתורה", עמלים להיות

חוקה התורה  עמל הכתוב קרא כיוןYטעמא
שלמדם דברים ללמוד אפילו ת "ת מצוות שיש
חפץ  כי אצלו , נטועים והם ושלש פעמיים  כבר 
שאמרו כמו חקק, חוקה  התורה בעסק ה '

רבה תורהבקהלת האדם שילמוד לטעם כי
תמיד  האדםYבחשק שיהיה יתברך חכמתו גזרה

ושוכח. לומד

ונשכח, שנלמד יתברך הבורא  דרצון מבואר
ונשכח ונלמד .Yונלמד  שנשוב כדי 

ל"לוחות11) הראשונות" "לוחות  בין ההבדל
התורה:Yהשניות " עמל

יושר  לשערי בהקדמה שקאפ  שמעון  הג"ר  Yכ'

לקנין ראוי שיהיה לזה  ההכשרה ולראשית 
ותנאי מיוחדים, תנאים תורה  הצריכה תורה,
חז"ל  שדרשו כמו והיגיעה, העמל  הוא הראשון 
ושאר  בתורה, עמלים  שתהיו תלכו  בחוקתי אם

תורה . לקנין הדרושים ענינים

לבאר  הלוחות ואפשר שבירת ענין  זה פי על
ראשונה שבהשקפה זה , ענין ביאור ראיתי שלא
היה ע"ה רבינו שמשה היתכן סתום, ענין  הוא
ישארו העגל, את ישראל שעשו שבשביל  חושב
מללמדם להמתין לו ראוי והיה ח"ו, תורה בלי
לגמרי לשברם לא אבל מעשיהם, שיתקנו עד

שניות. לוחות  לבקש ה' לפני להתנפל ואח "כ

קבלו חז"ל בלוחות והנה היתה  מיוחדת שסגולה 
מאי נ"ד דף עירובין  בגמרא דאמרינן  הראשונות ,

הלוחות, על חרות נשתברודכתיב לא אלמלא
מישראל, תורה נשתכחה לא הראשונות הלוחות
פעם אדם למד שאם בהם סגולה שהיתה היינו 

לעולם בזכרונו שמור היה הרגיש אחת , זה וענין ,
חילול  להיות  עי"ז  שעלול ע "ה  רבינו משה
איש  שיהיה  שיזדמן  שאפשר מאד, נורא הקודש
חדרי בכל בקי רעים , במעשים  ומגואל מושחת

שאמרה התורה, פסח מקרבן  ק"ו ע"ה רבינו  משה ולמד

רבינו משה מצא ולכן בו, יאכל לא  נכר בן וכל ע"ה תורה

לוחות לקבל ולהשתדל ישתברו אלה שלוחות  שראוי 

כמו  אלקים מעשה היו הראשונים דהלוחות  היינו אחרים ,

היו  האחרונים  והלוחות  בתורה, שמפורש כמו  הכתב גוף 

אבנים , לוחות שני לך פסל שכתוב  כמו אדם  ידי  מעשה

אותיות יהיו שלא  ומקיים המעמיד דבר הוא הלוחות  וענין

לעד, עומד היה  ה' מעשה שהיו  וכיון באויר, אבלפורחות 
רק מתקיימים אינם  אדם מעשה שהיו השניות

וגדרים משהבתנאים  ע "י התורה קבלת  ותחלת ,
ישראל  בני לכל ואות דמות היתה ע "ה רבינו
הוא ברוך הקדוש שאמר שכמו התורה , מקבלי
אבנים, לוחות שני לך פסל ע"ה רבינו  למשה
כל שיכין התורה, מקבלי לכל  רמז  הוא  כן כמו
דבר  עליהם לכתוב  לעצמו, לוחות ישראל איש
תהיה כן הלוחות, בהכנת הכשרתו וכפי ה',
אצלו יתקלקלו אם אח "ז גם וכן מתחילה  קבלתו,

התורה, תתקיים  לא אז יהיההלוחות, לא ועי"ז
ע"ה, רבינו משה  פחד ענין כך כל שלפימצוי 
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לוח  שהוא ובמדות , ה' ביראת האדם מעלת ערך
קנין Yלבבו השמים מן לו  ינתן  זה  ערך לפי

זה ערך לפי ממדרגתו, אח "כ  יפול  ואם התורה,
שכמה חז"ל שאמרו וכמו ממנו, התורה תשכח 

רח"ל " התורה לשכחת גורמים עכ"ל.ענינים ,

היה  תלמודו, שוכח היה  לא האדם שאם  מבואר
אך  בתורה, גדול שהוא אדם  להיות  שיכל מצב
חילול  מכך  ויצא ידיעותיו  את תואמים לא מעשיו 
לקנין  שהדרך השניות בלוחות נתחדש  וזה השם.

המידות. וזיכוך עמל ע"י  רק יהא  התורה

כדי12) תוך  ועמל, יגיעה בעי  התורה  לימוד
המידות: זיכוך

חכמה במשך כתב פל"דוכן תשא  כי  פרשת  (שמות 

כז ') נשתברו פסוק ולא בעגל חטאו  אלמלא כי 

תורה  נשתכחה לא ראשונות לוחות
שולטת ולשון  אומה היתה ולא מישראל,

נד .)בהם  בעירובין זה(כדאיתא  לולא כי והביאור :
מזוככי והיו בם פועל האלקי אור הופעת היה
אבל  קדוש". וגוי כהנים "ממלכת והיו החומר 
בתכונות חומריותו לזכך ליגע אדם כל צריך כעת

ישרות במדות עלנפשו, לעמול גם וטהורות ,
כעורב פניו את  ולהשחיר התורה (כעירובין לימוד

דהלכתאכב .), אליבא שמעתתא לאסוקי ואח"כ
דשמיא תורהבסיעתא עול עליו המקבל  וכל ,

ארץ  דרך ועול מלכות עול ממנו (אבותמעבירין

ה') אלקיםג', "מעשה  ראשונות הלוחות לכן .
טז ')המה " לב ', גםY(שמות  עשאן, בעצמו הקב "ה 

הכתיבה .

גם אותם, פסל  משה שניות, לוחות כן לא
הכותב . אדם כל כדרך כתבן משה הכתיבה

לומדים ! איך ללמוד צריך חוזרים , איך שלומדים לפני ג. ענף

ירבה":13) יד על וקובץ ימעט מהבל "הון

הונא רב  אמר סחורה רב אמר  רבא מאיYאמר
ירבה", יד על  וקובץ  ימעט  מהבל  "הון דכתיב 

חבילות חבילות תורתו אדם  עושה מתמעט,Yאם
יד  על קובץ  יט .)ירבה.Yואם (ע "ז 

חבילות  יכולYופרש"י, אינו יחד, הרבה דגריס
ומשכח. רבות פעמים עליו הקובץ לחזור אבל

יד  ירבה .Yעל  אז מעט ,

בעירובין  מאיוכן הונא  רב  אמר סחורה רב  אמר (נד:)

ירבה". יד על וקבץ  ימעט  מהבל "הון  עושהדכתיב  אם 

חבילות חבילות  תורתו  לאוYאדם ואם על Yמתמעט , קובץ

ירבה . ל יד  רבנן ידעי רבא עלה.אמר ועברי  מילתא הא

בידי . ואיקיים  עבדתה , אנא יצחק בר  נחמן רב  אמר

משירבה14) בוריו , על וידעו  מועט לימוד טוב
ברור: ידעו  ולא בלימוד

מט". לא בא ת מרב צדקה מעט  ְְְְְִִֵַָָָֹֹ"טב
ח') טז' (משלי

הגר "א מעט Yכ' מעט שילמוד טוב  בתורה וכן
יעשה בצדקה שבזה בוריו, על דבר כל שידע  (והיינו

בזוהר) כמ"ש לכ"י במשפט ,צדקה ולא רב  Yמתבואות 

שאין  במשפט לא  אך  הרבה, יד על שיקבץ  ממה
בוריו, על הדין עכ"ל.יודע

תרעב ". רמה ונפ רמה יל (משלי"עצלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
טו') יט '

הגר "א תמיד,Yוכ' חוזר ואינו הרבה  שלומד מי
הרבה לאסוף בידוYורוצה ישאר שלא ירעב ,

.כלום

ה"איכות". אלא עיקר , הכמות דלא  מבואר

"איכות "15) יוצרים סדורה:Yאיך משנתו

וחילים קלקל פנים  לא  והא הרזל  קהה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ"אם
חכמה " הכ יר ויתרן י ').יג ר פסוק  פ"י  (קהלת  ְְְְְִֵֵַַָָ

עליו קשה  שלמודו  תלמיד ראית אם ר "ל  ואמר
עליוYכברזל סדורה שאינה  משנתו ,בשביל 

קלקל ". פנים לא "והוא ח.)שנאמר מאי(תענית
בישיבהYתקנתיה יגבר".ירבה  "וחילים  שנאמר ,

חכמה " הכשיר משנתוY"ויתרון אם שכן כל
הוה לקיש  דריש  הא כי מעיקרא, לו סדורה

ט לומדים! איך ללמוד  צריך חוזרים , איך שלומדים לפני ג. ענף

זמנין  ארבעין מתניתיה יוםמסדר ארבעים כנגד
יוחנן . דרבי לקמיה  ועייל תורה, שניתנה

וארבע עשרין מתניתיה מסדר אהבה בר אדא  רב
לקמיהזמנין  ועייל וכתובים נביאים תורה כנגד

דרבא.

כברזל עליו קשה שלמודו לוYופרש"י, שקשה
לו, סדורה שאינה  משנתו בשביל קושיות מרוב
לפרק יודע אינו ולפיכך  בה, כתיב מה זוכר .ואינו 

בישיבה משנתם,Yירבה הישיבה בני שיסדירו
חיילות  שהן  תלמידים, בין  וחיילים שנאמר

חיילות.

הכשיר  כנגד Yויתרון מתחילה. משנתו  כשסידר
התורה שניתנה יום בידו,Yארבעים שתתקיים 

גמרא. למיגמר  יוחנן, דרבי קמיה  עייל והדר

סדורה , משנתו ואין לו  שקשה שמי  חזינן
בישיבה.Yהפתרון  שירבה 

מ סידר שר"ל כמו ? קודם וכיצד  פעם  40 שנתו

השיעור . לשמוע לרבו שהלך

החזרה  שריבוי הדברים .Yמבואר  את מסדר הוא
הלימוד!! עיקר לצורך וזה

קצרה":16) "דרך  לתלמידו  ישנה  לעולם

מילי(ג :)בפסחים דנפישין  היכא משתעיYכל 
ואמרי רב, אמר  הונא רב כדאמר קצרה. בלשון 

מאיר  רבי משום  רב אמר  ר "ה אמר  לעולםלה 
קצרה . דרך לתלמידו אדם ישנה

היכא )ופרש"י וכל אדם(ד "ה שישנה ללמדך
גירסא שמתקיימת לפי קצרה , לשון לתלמידו

הארוכה . מן יותר שלה

ישנה.. לעולם  כתיב אמאי  הול"ל (והתעוררתי ,
ילמד ... לעולם 

עד ו  בארוכה  ילמדנו שתחילה דר"ל אפשר
אותם  לו  ישנה ואז בפניו, הדברים שיתבארו
וכדלקמן.) לקיום. להעמידם כדי קצרה בדרך

סימנים . ד. ענף

ב"סימנים":17) אלא נקנית  תורה  אין 

עירובין  חסדא(נד:)בגמ' רב תורהYאמר אין
בסימנין אלא אל נקנית בפיהם ", "שימה שנאמר 

סימנה . אלא שימה תקרי

קמיה אמרה  אזל ממערבא, תחליפא רב שמעה 
לה , מתניתו מהתם אתון אמר  אבהו , אנן דרבי

לה מתנינן לך"מהכא  שימי צינים לך "הציבי
דהאיYוגו' משמע  ומאי לתורה . ציונים עשו

הוא דסימנא לישנא עצםYציון וראה דכתיב
ציון . אצלו ובנה  אדם 

מהכא אמר אליעזר אחותירבי לחכמה "אמר
תקרא" לבינה  ומדע לתורה .Yאת מודעים עשה

מהרש"א שאמר Yוכ ' שאחר  בסימנים, אלא
עד  לשנותה שצריך ישראל" בני את "ולמדה

אמר  שלאשילמדנו, בנפש  קנין אינה דמ"מ
בפיהם . ששימה עד אלא תשכח

לתורה " מודעים "עשה שם כ' ופי'עוד וכו'

וגו' אחותי" לחכמה "אמור שתהיהYהמקרא
לך  שאסורה כאחותך  לך כדאמרי'ברורה

מודעיםבסנהדרין  שתעשה  ידי על יהיה וזה
לתורה .וסימנים

בשבת אותה .(קד .)וכן וקנה  בתורה עשה סימנין

או דתנא שמועות, סדר  של סימנים ופרש "י
כגון מהן, אחת תשכח דלא בגירסתם, אמורא

שבתלמוד. אלו 

הסימנים  שע"י ובהירה!!Yמבואר ברורה משנתו

סימנים18) עבדי יהודה  בידם:Yבני נתקיימה

עירובין לישנא,(נג.)בגמ' דדייקי יהודה בני
סימנא להו בידן Yומתנחי תורתן בנינתקיימה ,

סימנא להו מתנחי ולא לישנא דייקי דלא גליל
Y. בידם תורתן  נתקיימה  לא

לישנא דדייקי שהיוYופרש"י לשון באותו  לחזר 
מרבן , פישומעין  על שומעין שהיו ידי ועל
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לוח  שהוא ובמדות , ה' ביראת האדם מעלת ערך
קנין Yלבבו השמים מן לו  ינתן  זה  ערך לפי

זה ערך לפי ממדרגתו, אח "כ  יפול  ואם התורה,
שכמה חז"ל שאמרו וכמו ממנו, התורה תשכח 

רח"ל " התורה לשכחת גורמים עכ"ל.ענינים ,

היה  תלמודו, שוכח היה  לא האדם שאם  מבואר
אך  בתורה, גדול שהוא אדם  להיות  שיכל מצב
חילול  מכך  ויצא ידיעותיו  את תואמים לא מעשיו 
לקנין  שהדרך השניות בלוחות נתחדש  וזה השם.

המידות. וזיכוך עמל ע"י  רק יהא  התורה

כדי12) תוך  ועמל, יגיעה בעי  התורה  לימוד
המידות: זיכוך

חכמה במשך כתב פל"דוכן תשא  כי  פרשת  (שמות 

כז ') נשתברו פסוק ולא בעגל חטאו  אלמלא כי 

תורה  נשתכחה לא ראשונות לוחות
שולטת ולשון  אומה היתה ולא מישראל,

נד .)בהם  בעירובין זה(כדאיתא  לולא כי והביאור :
מזוככי והיו בם פועל האלקי אור הופעת היה
אבל  קדוש". וגוי כהנים "ממלכת והיו החומר 
בתכונות חומריותו לזכך ליגע אדם כל צריך כעת

ישרות במדות עלנפשו, לעמול גם וטהורות ,
כעורב פניו את  ולהשחיר התורה (כעירובין לימוד

דהלכתאכב .), אליבא שמעתתא לאסוקי ואח"כ
דשמיא תורהבסיעתא עול עליו המקבל  וכל ,

ארץ  דרך ועול מלכות עול ממנו (אבותמעבירין

ה') אלקיםג', "מעשה  ראשונות הלוחות לכן .
טז ')המה " לב ', גםY(שמות  עשאן, בעצמו הקב "ה 

הכתיבה .

גם אותם, פסל  משה שניות, לוחות כן לא
הכותב . אדם כל כדרך כתבן משה הכתיבה

לומדים ! איך ללמוד צריך חוזרים , איך שלומדים לפני ג. ענף

ירבה":13) יד על וקובץ ימעט מהבל "הון

הונא רב  אמר סחורה רב אמר  רבא מאיYאמר
ירבה", יד על  וקובץ  ימעט  מהבל  "הון דכתיב 

חבילות חבילות תורתו אדם  עושה מתמעט,Yאם
יד  על קובץ  יט .)ירבה.Yואם (ע "ז 

חבילות  יכולYופרש"י, אינו יחד, הרבה דגריס
ומשכח. רבות פעמים עליו הקובץ לחזור אבל

יד  ירבה .Yעל  אז מעט ,

בעירובין  מאיוכן הונא  רב  אמר סחורה רב  אמר (נד:)

ירבה". יד על וקבץ  ימעט  מהבל "הון  עושהדכתיב  אם 

חבילות חבילות  תורתו  לאוYאדם ואם על Yמתמעט , קובץ

ירבה . ל יד  רבנן ידעי רבא עלה.אמר ועברי  מילתא הא

בידי . ואיקיים  עבדתה , אנא יצחק בר  נחמן רב  אמר

משירבה14) בוריו , על וידעו  מועט לימוד טוב
ברור: ידעו  ולא בלימוד

מט". לא בא ת מרב צדקה מעט  ְְְְְִִֵַָָָֹֹ"טב
ח') טז' (משלי

הגר "א מעט Yכ' מעט שילמוד טוב  בתורה וכן
יעשה בצדקה שבזה בוריו, על דבר כל שידע  (והיינו

בזוהר) כמ"ש לכ"י במשפט ,צדקה ולא רב  Yמתבואות 

שאין  במשפט לא  אך  הרבה, יד על שיקבץ  ממה
בוריו, על הדין עכ"ל.יודע

תרעב ". רמה ונפ רמה יל (משלי"עצלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
טו') יט '

הגר "א תמיד,Yוכ' חוזר ואינו הרבה  שלומד מי
הרבה לאסוף בידוYורוצה ישאר שלא ירעב ,

.כלום

ה"איכות". אלא עיקר , הכמות דלא  מבואר

"איכות "15) יוצרים סדורה:Yאיך משנתו

וחילים קלקל פנים  לא  והא הרזל  קהה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ"אם
חכמה " הכ יר ויתרן י ').יג ר פסוק  פ"י  (קהלת  ְְְְְִֵֵַַָָ

עליו קשה  שלמודו  תלמיד ראית אם ר "ל  ואמר
עליוYכברזל סדורה שאינה  משנתו ,בשביל 

קלקל ". פנים לא "והוא ח.)שנאמר מאי(תענית
בישיבהYתקנתיה יגבר".ירבה  "וחילים  שנאמר ,

חכמה " הכשיר משנתוY"ויתרון אם שכן כל
הוה לקיש  דריש  הא כי מעיקרא, לו סדורה

ט לומדים! איך ללמוד  צריך חוזרים , איך שלומדים לפני ג. ענף

זמנין  ארבעין מתניתיה יוםמסדר ארבעים כנגד
יוחנן . דרבי לקמיה  ועייל תורה, שניתנה

וארבע עשרין מתניתיה מסדר אהבה בר אדא  רב
לקמיהזמנין  ועייל וכתובים נביאים תורה כנגד

דרבא.

כברזל עליו קשה שלמודו לוYופרש"י, שקשה
לו, סדורה שאינה  משנתו בשביל קושיות מרוב
לפרק יודע אינו ולפיכך  בה, כתיב מה זוכר .ואינו 

בישיבה משנתם,Yירבה הישיבה בני שיסדירו
חיילות  שהן  תלמידים, בין  וחיילים שנאמר

חיילות.

הכשיר  כנגד Yויתרון מתחילה. משנתו  כשסידר
התורה שניתנה יום בידו,Yארבעים שתתקיים 

גמרא. למיגמר  יוחנן, דרבי קמיה  עייל והדר

סדורה , משנתו ואין לו  שקשה שמי  חזינן
בישיבה.Yהפתרון  שירבה 

מ סידר שר"ל כמו ? קודם וכיצד  פעם  40 שנתו

השיעור . לשמוע לרבו שהלך

החזרה  שריבוי הדברים .Yמבואר  את מסדר הוא
הלימוד!! עיקר לצורך וזה

קצרה":16) "דרך  לתלמידו  ישנה  לעולם

מילי(ג :)בפסחים דנפישין  היכא משתעיYכל 
ואמרי רב, אמר  הונא רב כדאמר קצרה. בלשון 

מאיר  רבי משום  רב אמר  ר "ה אמר  לעולםלה 
קצרה . דרך לתלמידו אדם ישנה

היכא )ופרש"י וכל אדם(ד "ה שישנה ללמדך
גירסא שמתקיימת לפי קצרה , לשון לתלמידו

הארוכה . מן יותר שלה

ישנה.. לעולם  כתיב אמאי  הול"ל (והתעוררתי ,
ילמד ... לעולם 

עד ו  בארוכה  ילמדנו שתחילה דר"ל אפשר
אותם  לו  ישנה ואז בפניו, הדברים שיתבארו
וכדלקמן.) לקיום. להעמידם כדי קצרה בדרך

סימנים . ד. ענף

ב"סימנים":17) אלא נקנית  תורה  אין 

עירובין  חסדא(נד:)בגמ' רב תורהYאמר אין
בסימנין אלא אל נקנית בפיהם ", "שימה שנאמר 

סימנה . אלא שימה תקרי

קמיה אמרה  אזל ממערבא, תחליפא רב שמעה 
לה , מתניתו מהתם אתון אמר  אבהו , אנן דרבי

לה מתנינן לך"מהכא  שימי צינים לך "הציבי
דהאיYוגו' משמע  ומאי לתורה . ציונים עשו

הוא דסימנא לישנא עצםYציון וראה דכתיב
ציון . אצלו ובנה  אדם 

מהכא אמר אליעזר אחותירבי לחכמה "אמר
תקרא" לבינה  ומדע לתורה .Yאת מודעים עשה

מהרש"א שאמר Yוכ ' שאחר  בסימנים, אלא
עד  לשנותה שצריך ישראל" בני את "ולמדה

אמר  שלאשילמדנו, בנפש  קנין אינה דמ"מ
בפיהם . ששימה עד אלא תשכח

לתורה " מודעים "עשה שם כ' ופי'עוד וכו'

וגו' אחותי" לחכמה "אמור שתהיהYהמקרא
לך  שאסורה כאחותך  לך כדאמרי'ברורה

מודעיםבסנהדרין  שתעשה  ידי על יהיה וזה
לתורה .וסימנים

בשבת אותה .(קד .)וכן וקנה  בתורה עשה סימנין

או דתנא שמועות, סדר  של סימנים ופרש "י
כגון מהן, אחת תשכח דלא בגירסתם, אמורא

שבתלמוד. אלו 

הסימנים  שע"י ובהירה!!Yמבואר ברורה משנתו

סימנים18) עבדי יהודה  בידם:Yבני נתקיימה

עירובין לישנא,(נג.)בגמ' דדייקי יהודה בני
סימנא להו בידן Yומתנחי תורתן בנינתקיימה ,

סימנא להו מתנחי ולא לישנא דייקי דלא גליל
Y. בידם תורתן  נתקיימה  לא

לישנא דדייקי שהיוYופרש"י לשון באותו  לחזר 
מרבן , פישומעין  על שומעין שהיו ידי ועל
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זו סימן בהן נותנין היו שמועה  אחר שמועה
בלשון  מדקדקים שהיו כך ומתוך זו, Yאחר 

מהן. משתכחין ואינן נאין, סימנין להניח  יודעין

לזכור:19) הדבר  נקל הסימן  ע"י 

וגו' קוצים" ומצאה אש  תצא ה')"כי כב ' (שמות 

יונתן  א "ר נחמני בר שמואל פורעניות א"ר אין ,
בעולם, שהרשעים  בזמן אלא לעולם  באה
אש  אימתי קוצים, ומצאה  אש תצא כי שנאמר 
מתחלת  ואינה  לה, מצויין  שקוצין  בזמן  יוצאה
גדיש, ונאכל שנאמר  תחלה, הצדיקים מן  אלא

ונאכל  אלא נאמר  לא גדיש כבר.Yואכל  שנאכל 
ס .) (ב "ק 

תמימה בתורה עלה השולחן )וכ' הערוך של Y(בנו

וכל הבאה הדרשה וכן זו שדרשה ספק אין הנה 
רמז  דרך על נאמרו בהן ומשל כיוצא  ואסמכתא

המוסר , דרך זכרון על ישכח שלא לתכלית  או
לכתובהמאמרים אסור  הדין מעיקר כי יען ,

בע "פ  לשננם רק פה שבעל  הותרדברים [ובזמה"ז

הדעות ] קוצר להקלמפני  אמצעים מחפשים והיו
דבר  לכל סימנים ועשו זכרונם וכח הלומדים ,על

לתורה, ציונים  עשה ב ' נ"ד בעירובין הואוכמ"ש  וזה
כידוע לזכור, הדבר נקל  והציון הסימן ע"י .כי

(כא:) שם עוד ועוד חכם קהלת שהיה ויותר
העם את דעת בסימניםYלמד ופירש"יאגמריה ,

המקרא בתיבות בין  וסימנים מסורות לה  קבע 
סימנים א' ק"ד ובשבת משנה . של בגירסא בין

ה"א פי"ט  שבת ובירושלמי בתורה. "כלעשה 
תורה " אינה אב  בית  לה שאין ופרשוYתורה

אחר  ממקום ודוגמא ענין לה שאין המפרשים
אינה כלומר תורה, אינה בה ולסמוך להאחז

להשתכח  שסופה מפני הרשב"א,מתקיימת וכ"כ 

בדרשות חז "ל כונת  וז "ל דב "ב בפ"ה בע "י  הכותב  הביאו

הכתובים אל להסמיכם מפשטיה] הענין  [שמוציאים  כאלו 

כלל  כונתם שהיתה ולא זכרונם , ישכח שלא  בלשונות 

עכ"ל. כן, הפסוק  השל"הלפרש  אומר וכ "כ  לפעמים
הדבר  שאותו משום כך  אלא כך תקרא אל
שלא וכדי איש, מפי איש  מקובל הוא בעצמו 
והציבו בפיהם סימן  כמו שמו זרעם מפי ישכח

אסמכתא. כדמות  לדבר מקורותציונים עוד ועיי "ש 

להכי . טובא 

עוד  דמצינו וכ"כ דהא ודע מ') הערה פל"ד (בשמות 

פיהם שעל שונות  דרשות  הברייתות  ובספרי בתלמודים

מפשטם .... הכתובים ולשונות  עניני  את  חז "ל בכלהוציאו
פשט  הוא שכן חלילה  חז"ל  כוונת אין אלה

ממש שבעל,הכתובים  דברים  הכלל דמפני אלא
הדבר  קשה היה בכתב  לאמרם רשאי אתה אי פה
מזה ויותר פה בעל  הכל  לזכור הלומדים על 
ענין  כל  לסמוך חז"ל השכילו לכן אגדות , בעניני
שיהיו כדי התורה  מלשונות באחד מקובל  ומאמר
לזכור  נכון הטבע פי שעל מפני לזכור, נוחים
כנודע שהוא וסימן ציון איזה  עפ"י ענין תוכן

ובהרגש . בחוש  הדבר

חז "ל  טרחו  הלמ"מ שהם לדברים  שאפי' מצינו מזה ויותר

חציצין  שיעורים  כמו התורה בלשון סמוכים  למצוא 

וכו' ד: כעירובין  אקראי כולם  סמכו כיונוYומחיצין  זה  ואל

והסימנים  הציונים  מעלת  לשבח  בתלמוד  מקום בכל ,חז "ל

טובא . שהאריך  עוד עיי"ש 

שר  זכר ולא הפסוק פירשנו זה דרך ועל 
כפל לכאורה  שהוא וישכחהו", יוסף את המשקים
וסימן  זכר לו עשה  שלא  זכר, ולא ויתפרש  לשון.

לזכרו וישכחהוYלדבר ...לכן

מגילה בסוף  תוס ' כתבו מזה  שהיו(לב .)ויותר
שונין  שהיו לפי בזמרה המשניות לשנות רגילין

יותר  נזכרים היו כך וע "י  פה בעל עיי "שאותה 

ענינא . בהאי טובא  מקורות עוד 

למדנו:Y"סופרים"20) הלכות  כמה  הסופרים אלו 

ה')בירושלמי כתיב(פרק אבהו  ר' (בדבריאמר

נה) ב ' א ' יעבץ",הימים יושבי סופרים  "משפחת 
סופרים ת"ל ספורותYמה התורה את שעשו אלא 

דבריםספורות ה' תרומה, יתרומו  לא חמשה
פוטרות  נשים עשרה חמש בחלה , חייבין 
שלשה בתורה , כריתות ושש  שלשים צרותיהן,
אבות  ד' הטהור , העוף בנבלת נאמרו  דבר עשר 

אחת. חסר ארבעים  מלאכות אבות נזיקין ,

אליעזר רבי יא ')כתיבאמר ז ' הכהן(עזרא  "לעזרא
סופר  ת"ל מה סופר Yהסופר", שהיה  כשם  אלא

חכמים . בדברי סופר  היה  כך תורה בדברי

במאירי עלה  אדםYוכ ' שיהא התלמוד מדרכי
דרך  הפרטים ומונה לשמועותיו סימנים עושה
העברה דרך ביותר פיו על סדור  שיהא כדי ,כלל

ספירות. ספירות בתורתן  שעשו שאמרו וזה

סופרים ",(טז .)ובתמורה שעשוYפרש "י"דקדוקי
וכו', ספירות  ספירות הדבריםהתורה  שצירפו

יא סימנים. ד. ענף

ישתכחו שלא יחד .ומנאום

סדורה  בצורה להיות צריך דהלימוד מבואר
שהיא וערוכה , עד  ומסדר  וחוזר  שמסדר ע"י

ועביד  קצרה " ב"דרך אותה שונה ואז  לו, ברורה
מתקיימת  תהא  דעי"ז "ספירות", או  "סימנים " לה

בידו .

מצורת  חלק הוא זה כל כי ליבך , נא שים מיהו
החזרה!! ענין קודם אף  המסודר , הלימוד 

בפיו , סדורה שמשנתו אחר אף מקום ומכל

לחזור , עליו  שומה עדיין

סדורה  שמשנתו שע"י בהכי , דהמעלה אלא 
סימנים  ע"י הלימוד בשעת מעתה Yמעיקרא 

זה. על לחזור ונעים קל לו  יהא 

מוצא  אדם  איך הלא הדרש , דרך  על (ושמעתי
אבידתו  סימנים .Yאת ע"י

יהיה  שזה לתורה לזכות  רוצה אתה לך לומר
בעוה"ז תקבלנה .)Yחלקך ואז  סימנים בה תן

בכתב. סיכום ה. ענף

לזכרון:21) הכתיבה  מעלת 

בידו" ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי

מהרש"א י:)וכ' עיקר (ב "ב  כי לפרש יש 
הבא הלימוד הוא רושם בו  ושנעשה  הלימוד
החכמים נקראו כן  על אשר יד מכתיבת

עכ"ל. סופרים,

היעב"ץ נא )וכ"כ נ: דף עוז  לומר (מגדל צריך "ואין
והשגתו, למדו בספר וכותב בעיונו כיהטורח 

בזכרונו הדבר ויחקקו יקבעו והטורח היגיעה 
שתהיה אחרת  תחבולה מכל אמנםיותר כי וכו',

העיקריים מקומות הם והשורות והאותיות  הספר
סימנים בהם ויקח  ויצניע הזכרון יפקד ששם
בכתיבה והיגיעה  העמל  עמהם בהצטרף גם  ומה 

חלקיםוכו ', ונתוח נאה סדר לזה כשיצורף וכ"ש 
פרקים וכו'.וחבור

האמת:22) על מעמידתו  הכתיבה

החזו"א בשם על מובא  הדברים  שמעלה דע "י
הבנות  אי הכתיבה  בשעת לו מתגלים  הכתב,

בלימוד. לו שהיו מעשוטעויות פ"ח)(ע"פ ח"ד איש  ה

שלי:23) החברותא היא העט,

זצ"ל שך  הגרא "מ היהמרן סוגיא מסיים כשהיה 
העט אומר עם להתיעץ  הולך  של .אני (שימושה

פ"ב) ח"ב תורה

ללימוד  שוה חידו"ת שכתיבת  אומר היה עוד

הרבה לוקח  שזה אף לכתוב, וצריך חברותא עם 
חשוב שזה  כיון .זמן,

אבות בדברי כן כ' כבר (לגרא "דולמעשה

מ"ח) פ"ג באבות  המשנה על השל"המבוטשאטש  בשם
במקוםYהקדוש היא הכתיבה חבר ", לך "קנה

טוב, לגביחבר  גם ע"ז  עצמו  את לסמוך ויש
הקדושה , תורה בחידושי למעשה  זהוהלכה  כי

כיון  בפה, למוציאיהם הם חיים במקום
כהלשון, הלב שליח ב'שהקולמוס ומעלת 

בחינת  הוא שעי"ז  מצד היא זה את  זה  המחדדין 
בפה , ומוציא כשכותב ובפרט  בפה. מוציאיהם 

טוב . היותר  צד על הוא שכן פשיטא

פרקים:24) ראשי כתיבת

אריה בלב ע"א)כ' ט ' מהY(דף תכתוב כאשר 
להשאירו או  פה, על ללמדו בספר  שיהיה

מילין בזכרונך, ריש  כל תכתוב  כי טוב  מה  הנה
וראשיתו הדבקים, בין ברוח ענין תחילת וכל

ודפים עמודים וחלוקת גדולות לאבאותיות ,
בתמונות  שתרבה  עוד וכל נייר  על עינך תחוס

הדרוש  כפי שונות נקל Yושטות יותר  ישאר
וכו'. בזכרונך

רמזים:25) כתיבת 

 ל ל ח  על  תבם עתיאצ על  (משלי"קרם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ג') ז'



דעהי ודעה"שינון "שינון מאמר  |

זו סימן בהן נותנין היו שמועה  אחר שמועה
בלשון  מדקדקים שהיו כך ומתוך זו, Yאחר 

מהן. משתכחין ואינן נאין, סימנין להניח  יודעין

לזכור:19) הדבר  נקל הסימן  ע"י 

וגו' קוצים" ומצאה אש  תצא ה')"כי כב ' (שמות 

יונתן  א "ר נחמני בר שמואל פורעניות א"ר אין ,
בעולם, שהרשעים  בזמן אלא לעולם  באה
אש  אימתי קוצים, ומצאה  אש תצא כי שנאמר 
מתחלת  ואינה  לה, מצויין  שקוצין  בזמן  יוצאה
גדיש, ונאכל שנאמר  תחלה, הצדיקים מן  אלא

ונאכל  אלא נאמר  לא גדיש כבר.Yואכל  שנאכל 
ס .) (ב "ק 

תמימה בתורה עלה השולחן )וכ' הערוך של Y(בנו

וכל הבאה הדרשה וכן זו שדרשה ספק אין הנה 
רמז  דרך על נאמרו בהן ומשל כיוצא  ואסמכתא

המוסר , דרך זכרון על ישכח שלא לתכלית  או
לכתובהמאמרים אסור  הדין מעיקר כי יען ,

בע "פ  לשננם רק פה שבעל  הותרדברים [ובזמה"ז

הדעות ] קוצר להקלמפני  אמצעים מחפשים והיו
דבר  לכל סימנים ועשו זכרונם וכח הלומדים ,על

לתורה, ציונים  עשה ב ' נ"ד בעירובין הואוכמ"ש  וזה
כידוע לזכור, הדבר נקל  והציון הסימן ע"י .כי

(כא:) שם עוד ועוד חכם קהלת שהיה ויותר
העם את דעת בסימניםYלמד ופירש"יאגמריה ,

המקרא בתיבות בין  וסימנים מסורות לה  קבע 
סימנים א' ק"ד ובשבת משנה . של בגירסא בין

ה"א פי"ט  שבת ובירושלמי בתורה. "כלעשה 
תורה " אינה אב  בית  לה שאין ופרשוYתורה

אחר  ממקום ודוגמא ענין לה שאין המפרשים
אינה כלומר תורה, אינה בה ולסמוך להאחז

להשתכח  שסופה מפני הרשב"א,מתקיימת וכ"כ 

בדרשות חז "ל כונת  וז "ל דב "ב בפ"ה בע "י  הכותב  הביאו

הכתובים אל להסמיכם מפשטיה] הענין  [שמוציאים  כאלו 

כלל  כונתם שהיתה ולא זכרונם , ישכח שלא  בלשונות 

עכ"ל. כן, הפסוק  השל"הלפרש  אומר וכ "כ  לפעמים
הדבר  שאותו משום כך  אלא כך תקרא אל
שלא וכדי איש, מפי איש  מקובל הוא בעצמו 
והציבו בפיהם סימן  כמו שמו זרעם מפי ישכח

אסמכתא. כדמות  לדבר מקורותציונים עוד ועיי "ש 

להכי . טובא 

עוד  דמצינו וכ"כ דהא ודע מ') הערה פל"ד (בשמות 

פיהם שעל שונות  דרשות  הברייתות  ובספרי בתלמודים

מפשטם .... הכתובים ולשונות  עניני  את  חז "ל בכלהוציאו
פשט  הוא שכן חלילה  חז"ל  כוונת אין אלה

ממש שבעל,הכתובים  דברים  הכלל דמפני אלא
הדבר  קשה היה בכתב  לאמרם רשאי אתה אי פה
מזה ויותר פה בעל  הכל  לזכור הלומדים על 
ענין  כל  לסמוך חז"ל השכילו לכן אגדות , בעניני
שיהיו כדי התורה  מלשונות באחד מקובל  ומאמר
לזכור  נכון הטבע פי שעל מפני לזכור, נוחים
כנודע שהוא וסימן ציון איזה  עפ"י ענין תוכן

ובהרגש . בחוש  הדבר

חז "ל  טרחו  הלמ"מ שהם לדברים  שאפי' מצינו מזה ויותר

חציצין  שיעורים  כמו התורה בלשון סמוכים  למצוא 

וכו' ד: כעירובין  אקראי כולם  סמכו כיונוYומחיצין  זה  ואל

והסימנים  הציונים  מעלת  לשבח  בתלמוד  מקום בכל ,חז "ל

טובא . שהאריך  עוד עיי"ש 

שר  זכר ולא הפסוק פירשנו זה דרך ועל 
כפל לכאורה  שהוא וישכחהו", יוסף את המשקים
וסימן  זכר לו עשה  שלא  זכר, ולא ויתפרש  לשון.

לזכרו וישכחהוYלדבר ...לכן

מגילה בסוף  תוס ' כתבו מזה  שהיו(לב .)ויותר
שונין  שהיו לפי בזמרה המשניות לשנות רגילין

יותר  נזכרים היו כך וע "י  פה בעל עיי "שאותה 

ענינא . בהאי טובא  מקורות עוד 

למדנו:Y"סופרים"20) הלכות  כמה  הסופרים אלו 

ה')בירושלמי כתיב(פרק אבהו  ר' (בדבריאמר

נה) ב ' א ' יעבץ",הימים יושבי סופרים  "משפחת 
סופרים ת"ל ספורותYמה התורה את שעשו אלא 

דבריםספורות ה' תרומה, יתרומו  לא חמשה
פוטרות  נשים עשרה חמש בחלה , חייבין 
שלשה בתורה , כריתות ושש  שלשים צרותיהן,
אבות  ד' הטהור , העוף בנבלת נאמרו  דבר עשר 

אחת. חסר ארבעים  מלאכות אבות נזיקין ,

אליעזר רבי יא ')כתיבאמר ז ' הכהן(עזרא  "לעזרא
סופר  ת"ל מה סופר Yהסופר", שהיה  כשם  אלא

חכמים . בדברי סופר  היה  כך תורה בדברי

במאירי עלה  אדםYוכ ' שיהא התלמוד מדרכי
דרך  הפרטים ומונה לשמועותיו סימנים עושה
העברה דרך ביותר פיו על סדור  שיהא כדי ,כלל

ספירות. ספירות בתורתן  שעשו שאמרו וזה

סופרים ",(טז .)ובתמורה שעשוYפרש "י"דקדוקי
וכו', ספירות  ספירות הדבריםהתורה  שצירפו

יא סימנים. ד. ענף

ישתכחו שלא יחד .ומנאום

סדורה  בצורה להיות צריך דהלימוד מבואר
שהיא וערוכה , עד  ומסדר  וחוזר  שמסדר ע"י

ועביד  קצרה " ב"דרך אותה שונה ואז  לו, ברורה
מתקיימת  תהא  דעי"ז "ספירות", או  "סימנים " לה

בידו .

מצורת  חלק הוא זה כל כי ליבך , נא שים מיהו
החזרה!! ענין קודם אף  המסודר , הלימוד 

בפיו , סדורה שמשנתו אחר אף מקום ומכל

לחזור , עליו  שומה עדיין

סדורה  שמשנתו שע"י בהכי , דהמעלה אלא 
סימנים  ע"י הלימוד בשעת מעתה Yמעיקרא 

זה. על לחזור ונעים קל לו  יהא 

מוצא  אדם  איך הלא הדרש , דרך  על (ושמעתי
אבידתו  סימנים .Yאת ע"י

יהיה  שזה לתורה לזכות  רוצה אתה לך לומר
בעוה"ז תקבלנה .)Yחלקך ואז  סימנים בה תן

בכתב. סיכום ה. ענף

לזכרון:21) הכתיבה  מעלת 

בידו" ותלמודו לכאן שבא מי "אשרי

מהרש"א י:)וכ' עיקר (ב "ב  כי לפרש יש 
הבא הלימוד הוא רושם בו  ושנעשה  הלימוד
החכמים נקראו כן  על אשר יד מכתיבת

עכ"ל. סופרים,

היעב"ץ נא )וכ"כ נ: דף עוז  לומר (מגדל צריך "ואין
והשגתו, למדו בספר וכותב בעיונו כיהטורח 

בזכרונו הדבר ויחקקו יקבעו והטורח היגיעה 
שתהיה אחרת  תחבולה מכל אמנםיותר כי וכו',

העיקריים מקומות הם והשורות והאותיות  הספר
סימנים בהם ויקח  ויצניע הזכרון יפקד ששם
בכתיבה והיגיעה  העמל  עמהם בהצטרף גם  ומה 

חלקיםוכו ', ונתוח נאה סדר לזה כשיצורף וכ"ש 
פרקים וכו'.וחבור

האמת:22) על מעמידתו  הכתיבה

החזו"א בשם על מובא  הדברים  שמעלה דע "י
הבנות  אי הכתיבה  בשעת לו מתגלים  הכתב,

בלימוד. לו שהיו מעשוטעויות פ"ח)(ע"פ ח"ד איש  ה

שלי:23) החברותא היא העט,

זצ"ל שך  הגרא "מ היהמרן סוגיא מסיים כשהיה 
העט אומר עם להתיעץ  הולך  של .אני (שימושה

פ"ב) ח"ב תורה

ללימוד  שוה חידו"ת שכתיבת  אומר היה עוד

הרבה לוקח  שזה אף לכתוב, וצריך חברותא עם 
חשוב שזה  כיון .זמן,

אבות בדברי כן כ' כבר (לגרא "דולמעשה

מ"ח) פ"ג באבות  המשנה על השל"המבוטשאטש  בשם
במקוםYהקדוש היא הכתיבה חבר ", לך "קנה

טוב, לגביחבר  גם ע"ז  עצמו  את לסמוך ויש
הקדושה , תורה בחידושי למעשה  זהוהלכה  כי

כיון  בפה, למוציאיהם הם חיים במקום
כהלשון, הלב שליח ב'שהקולמוס ומעלת 

בחינת  הוא שעי"ז  מצד היא זה את  זה  המחדדין 
בפה , ומוציא כשכותב ובפרט  בפה. מוציאיהם 

טוב . היותר  צד על הוא שכן פשיטא

פרקים:24) ראשי כתיבת

אריה בלב ע"א)כ' ט ' מהY(דף תכתוב כאשר 
להשאירו או  פה, על ללמדו בספר  שיהיה

מילין בזכרונך, ריש  כל תכתוב  כי טוב  מה  הנה
וראשיתו הדבקים, בין ברוח ענין תחילת וכל

ודפים עמודים וחלוקת גדולות לאבאותיות ,
בתמונות  שתרבה  עוד וכל נייר  על עינך תחוס

הדרוש  כפי שונות נקל Yושטות יותר  ישאר
וכו'. בזכרונך

רמזים:25) כתיבת 

 ל ל ח  על  תבם עתיאצ על  (משלי"קרם ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ג') ז'
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הגר "א ישכח Yוביאר שלא המתיירא דרך כי

עושה הוא במעשה , הדבר אם הצריך. הדבר

שיזכר, בכדי מגולה  במקום הואקשירה ואם

יראהYבתורה שאם פרקים, הראשי כותב  הוא

שהןיזכר  במעשה  אצבעותיך על קשרם  וזהו .

ליבך  לוח  על כתבם  והואYהמצות. התורה. הוא

שהקושר הוארמז, לשכוח, שלא הכותב או

ברמז.

כששוכח:26) איסור  עובר  לא כשכותב,

שנתחדש  מה ורושם אםכשכותב גם אצלו,

לגמרי אחד Yשכח דבר  השוכח  בכלל זה אין 

למצוא שיכול כיון בנפשו, שמתחייב מממשנתו

כתבו "ועתה לדבר  וסמך הכתב . מתוך בנקל 

הזאת  השירה "וענתה  הזאת"... השירה  את לכם

זרעו " מפי תשכח לא כי לעד פל"אלפניו  (דברים 

מ"ח)כא ')Yיט ' פ"ג באבות  המשנה על אבות , (דברי 

החזרה. חובת ו. ענף

חוזר:27) ואינו הלומד

אומר (צט .)בסנהדרין  קרחה בן  יהושע כלרבי

עליה חוזר ואינו תורה לאדםYהלומד דומה

קוצר. ואינו  שזורע

אומר  יהושע ומשכחהרבי תורה הלומד Yכל 

וקוברת. שיולדת לאשה דומה

נתן  דרבי באבות ומשכח Y(פכ"ג)וכ ' Yהשונה 

"כי שנאמר  וקוברת בנים  שיולדת לאשה  דומה 

מאדם" ושכלתים בניהם את יגדלו ט 'אם (הושע

ושכחתיםי "ב) אלא ושכלתים תקרי .אל

מקבל28) אינו  זמן, אחר  לימודו  זוכר  אינו אם
שכר:

דפרקא(ו:)בברכות אגרא זירא רבי ריהטא .Yאמר 

הרציםYופרש "י הבריות שכר  קבול עיקר

חכם מפי דרשה  המרוצה ,Yלשמוע  שכר  היא

ולומר  גרסא להעמיד  מבינים אינם  רובם שהרי

למוד. שכר שיקבלו זמן לאחר רבן מפי שמועה

תורה  לימוד  ששכר  יכול Yמבואר אם רק הוי

מה  זמן אחר  לומר  דהיינו גירסא, להעמיד

מרבו . ששמע

על  לחזור זוכר  שלא בגלל וכי  דאתמהה, אלא 

דכירי? מידכר כו "ע  לאו  הא נתבע, שלמד  מה

חוזר29) ולא מצוותYלומד חובת  ידי יוצא לא
תורה: תלמוד

והנהגות תקלט ')בתשובות סימן  כמהנשאל(ח "א  ,

ואחד  אחד כל חייב  הגמראפעמים על  לחזור

מדינא.

ה"חפץ הקדוש  בשם נאמן מעד שמעתי והשיב :

פעמים ד' חוזר ולא לומד שאם זצ"ל לאYחיים"

ללמוד  שהמצוה וכוונתו תורה, תלמוד מצות יצא 

מ  בפחות  אבל  לזכור, כדי פעמיםYהיא  ד'

לזכור  מנת על  שלא  הוא  יוצאין,Yשהלימוד לא

שלימוד  אגרא ד"ה ו : ברכות ברש"י מפורש וכן

לימוד. שכר בו אין השמועה  להעמיד שאינו

שחזרה זצ"ל  הגר"א בשם מובא רב מעשה ובספר

שיעור  לה  .אין

מפרש הגר"א  לימינו"הפסוקוכן חכם Y"לב 

ולחזור  לאחור לחזור כסיל היינו ו "לב  ,

להמשיך.Yלשמאלו "

יג  החזרה . חובת ו . ענף

מסכתא על לחזור תלמידיו עורר  זצ"ל והגר "א
הדברים . עיקרי שיזכור  אלפסי רב או ברא"ש

הפחות לכל לזכור והיינו חוזר ואינו הלומד אבל
הלימוד  סדר בעיקר טועה המסכתא, עיקרי בע"פ 

קוצר. ואינו  כזורע והוי

זצ"ל  שניידער הגר"מ  מו"ר אצל שזוכר עוד שם ומביא 

חייב בבוקר עיון שיעורי מלבד  תלמיד שכל מאד שדקדק

ותוס', רש"י  גמרא  דפין  ד' על וליבחן ללמוד  שבוע  כל היה

לבניך" "ושננתם  התורה לימוד חובת  מעיקרי  שיהיו Yוזהו

תגמגם אל אדם  ישאלך  שאם  בפיך מחודדין תורה דברי 

לו. ותאמר

ישנן  שהבן לראות  לישיבה בנו בשלוח האב  מחובת ולכן

דוקא שבזה העיון מלבד תלמודו, ויזכור שיידע  תלמודו

דפין  שבוע כל להספיק ועמל וביגיעה התורה, לעומק  נכנס

בתורה  להתעמק היאך עיון שיעור עם היטב ולחזור בע"פ

עכ"ל. כהלכה, דת "ת  המ"ע יוצאין

מה  שיזכור היא ת "ת מצוות שעיקר מבואר
שלמד .

חזרה  ע"י הדבר, בידינו  זאת ? עושים ואיך
וכדלקמן .

ליאות:30) ללא  חזור

עירובין  אלעזר (נד .)בגמ' רבי דכתיבאמר מאי
אבן ", כאבן "לחת לחייו את עצמו משים אדם אם

נמחית שאינה  בידוYזו, מתקיים ואםתלמודו ,
בידו .Yלאו מתקיים תלמודו  אין 

נמחת ופרש "י שאינה זו דריסת Yכאבן מפני
אדם, בני עלרגלי מלחזר נלאין אינן לחייו כך 

לאחרים .למודו וללמד

בחזרה:31) ריבוי  בעסקים, מיעוט 

"וענקים(נד .)בעירובין  דכתיב מאי אלעזר  רבי א'
זהYלגרגרתיך" כענק עצמו אדם  משים אם 

הצואר , על נראהשרף ואינו תלמודוYונראה 
בידו לאומתקיים ואם .Yמתקיים תלמודו אין

בידו .

צוארוופרש "י כשמגביה נראה ואינו  ונראה
וזקנו שסנטרו פעמים  ורוב זקנו, מתחת נראה

אותו, רודף מכסין אינו הוא  חכם תלמיד אם כך
על ומחזר יושב אלא  בשוק, ולבא  לצאת

בידו.Yתלמודו מתקיים

(32? מספיק פעמים ד' האם

משנה?(נד:)בעירובין סדר כיצד רבנן, משהתנו
משה לו  ושנה  אהרן  נכנס הגבורה , מפי למד
נכנסו משה. לשמאל  וישב אהרן נסתלק פירקו .
אלעזר  בניו, נסתלקו פירקן , משה להן  ושנה בניו
רבי אהרן. לשמאל ואיתמר  משה לימין  ישב
חוזר. משה  לימין  אהרן לעולם אומר יהודה
נסתלקו פירקן , משה להן  ושנה זקנים נכנסו 
פירקן . משה  להן  ושנה  העם כל נכנסו  זקנים,

ארבעה אהרן ביד  וביד נמצאו שלשה, בניו ביד ,
משה , נסתלק אחד. העם כל וביד שנים, הזקנים
להן שנו אהרן  נסתלק פירקו. אהרן  להן  ושנה 

פירקן זקנים  להן שנו בניו, נסתלקו פירקן. Yבניו

ארבעה הכל ביד .נמצא

לשנות אדם חייב אליעזר רבי אמר מכאן
פעמים . ארבעה לתלמידו

מהרש"א למדהוכ' נמי דמשה  במדרש דאיתא
פעמים, ד' הגבורה  שאחר מפי נראה וענינו

ב הלימוד  להם לימוד Yשנתחזק יהיה פעמים, ג '
לשמה אמיתי לימוד וכו'.הרביעי

שחייב מנין אומר ר"ע שם לשנות ובהמשך אדם
שילמדנו עד בניYלתלמידו את "ולמדה שנאמר 

וכו'. בפיהם סדורה שתהא עד ומנין ישראל".

משמע במכילתא מהרש "א  ד'וכ ' עד נמי דהיינו
ישראל  בני אל דבר  שם  איתא והכי פעמים ,
פעמים וד' ג' מנין  פ"א, אלא לי אין  וגו' ואמרת

שילמדנו אבל Yעד ישראל, בני את ולמדה ת "ל
דאמר  ב "ע  אדר"א פליג  דר"ע  שמעתין  מתוך

כו '. ד"פ  לשנות אדם  שחייב דסבר מכאן אלא
עד  פעמים  מאה  עד אפי' ללמדו דבעי ר"ע

דשמע שילמדנו ממשה הדיוט ללמוד ואין  כו'
לעיל. למימר  כדבעי הגבורה  מפי

אינו יפה שלמדו אחר  דגם דאפשר ר"ע  והוסיף
בפיו שגורה ואינה  בה עד Yרגיל אמר ע"כ

הושם שלמד הדבר כאלו בפיהם, סדורה  שתהיה 
הספר  מתוך שיזכרנו שיצטרך בלי בפה ,ומונח 

מהרש"א. עכ"ד

פעמים , ד ' הפחות לכל ללמוד שצריך חזינן
לסכם  שיכול ע"י היינו בפיהם " "סדורה אבל
בדרך  לפניו שכשמסודר  וכמובן  בע"פ, זאת
זאת  לסכם  יכול בנקל סימנים- וע"י  קצרה 

בע"פ.
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הגר "א ישכח Yוביאר שלא המתיירא דרך כי

עושה הוא במעשה , הדבר אם הצריך. הדבר

שיזכר, בכדי מגולה  במקום הואקשירה ואם

יראהYבתורה שאם פרקים, הראשי כותב  הוא

שהןיזכר  במעשה  אצבעותיך על קשרם  וזהו .

ליבך  לוח  על כתבם  והואYהמצות. התורה. הוא

שהקושר הוארמז, לשכוח, שלא הכותב או

ברמז.

כששוכח:26) איסור  עובר  לא כשכותב,

שנתחדש  מה ורושם אםכשכותב גם אצלו,

לגמרי אחד Yשכח דבר  השוכח  בכלל זה אין 

למצוא שיכול כיון בנפשו, שמתחייב מממשנתו

כתבו "ועתה לדבר  וסמך הכתב . מתוך בנקל 

הזאת  השירה "וענתה  הזאת"... השירה  את לכם

זרעו " מפי תשכח לא כי לעד פל"אלפניו  (דברים 

מ"ח)כא ')Yיט ' פ"ג באבות  המשנה על אבות , (דברי 

החזרה. חובת ו. ענף

חוזר:27) ואינו הלומד

אומר (צט .)בסנהדרין  קרחה בן  יהושע כלרבי

עליה חוזר ואינו תורה לאדםYהלומד דומה

קוצר. ואינו  שזורע

אומר  יהושע ומשכחהרבי תורה הלומד Yכל 

וקוברת. שיולדת לאשה דומה

נתן  דרבי באבות ומשכח Y(פכ"ג)וכ ' Yהשונה 

"כי שנאמר  וקוברת בנים  שיולדת לאשה  דומה 

מאדם" ושכלתים בניהם את יגדלו ט 'אם (הושע

ושכחתיםי "ב) אלא ושכלתים תקרי .אל

מקבל28) אינו  זמן, אחר  לימודו  זוכר  אינו אם
שכר:

דפרקא(ו:)בברכות אגרא זירא רבי ריהטא .Yאמר 

הרציםYופרש "י הבריות שכר  קבול עיקר

חכם מפי דרשה  המרוצה ,Yלשמוע  שכר  היא

ולומר  גרסא להעמיד  מבינים אינם  רובם שהרי

למוד. שכר שיקבלו זמן לאחר רבן מפי שמועה

תורה  לימוד  ששכר  יכול Yמבואר אם רק הוי

מה  זמן אחר  לומר  דהיינו גירסא, להעמיד

מרבו . ששמע

על  לחזור זוכר  שלא בגלל וכי  דאתמהה, אלא 

דכירי? מידכר כו "ע  לאו  הא נתבע, שלמד  מה

חוזר29) ולא מצוותYלומד חובת  ידי יוצא לא
תורה: תלמוד

והנהגות תקלט ')בתשובות סימן  כמהנשאל(ח "א  ,

ואחד  אחד כל חייב  הגמראפעמים על  לחזור

מדינא.

ה"חפץ הקדוש  בשם נאמן מעד שמעתי והשיב :

פעמים ד' חוזר ולא לומד שאם זצ"ל לאYחיים"

ללמוד  שהמצוה וכוונתו תורה, תלמוד מצות יצא 

מ  בפחות  אבל  לזכור, כדי פעמיםYהיא  ד'

לזכור  מנת על  שלא  הוא  יוצאין,Yשהלימוד לא

שלימוד  אגרא ד"ה ו : ברכות ברש"י מפורש וכן

לימוד. שכר בו אין השמועה  להעמיד שאינו

שחזרה זצ"ל  הגר"א בשם מובא רב מעשה ובספר

שיעור  לה  .אין

מפרש הגר"א  לימינו"הפסוקוכן חכם Y"לב 

ולחזור  לאחור לחזור כסיל היינו ו "לב  ,

להמשיך.Yלשמאלו "

יג  החזרה . חובת ו . ענף

מסכתא על לחזור תלמידיו עורר  זצ"ל והגר "א
הדברים . עיקרי שיזכור  אלפסי רב או ברא"ש

הפחות לכל לזכור והיינו חוזר ואינו הלומד אבל
הלימוד  סדר בעיקר טועה המסכתא, עיקרי בע"פ 

קוצר. ואינו  כזורע והוי

זצ"ל  שניידער הגר"מ  מו"ר אצל שזוכר עוד שם ומביא 

חייב בבוקר עיון שיעורי מלבד  תלמיד שכל מאד שדקדק

ותוס', רש"י  גמרא  דפין  ד' על וליבחן ללמוד  שבוע  כל היה

לבניך" "ושננתם  התורה לימוד חובת  מעיקרי  שיהיו Yוזהו

תגמגם אל אדם  ישאלך  שאם  בפיך מחודדין תורה דברי 

לו. ותאמר

ישנן  שהבן לראות  לישיבה בנו בשלוח האב  מחובת ולכן

דוקא שבזה העיון מלבד תלמודו, ויזכור שיידע  תלמודו

דפין  שבוע כל להספיק ועמל וביגיעה התורה, לעומק  נכנס

בתורה  להתעמק היאך עיון שיעור עם היטב ולחזור בע"פ

עכ"ל. כהלכה, דת "ת  המ"ע יוצאין

מה  שיזכור היא ת "ת מצוות שעיקר מבואר
שלמד .

חזרה  ע"י הדבר, בידינו  זאת ? עושים ואיך
וכדלקמן .

ליאות:30) ללא  חזור

עירובין  אלעזר (נד .)בגמ' רבי דכתיבאמר מאי
אבן ", כאבן "לחת לחייו את עצמו משים אדם אם

נמחית שאינה  בידוYזו, מתקיים ואםתלמודו ,
בידו .Yלאו מתקיים תלמודו  אין 

נמחת ופרש "י שאינה זו דריסת Yכאבן מפני
אדם, בני עלרגלי מלחזר נלאין אינן לחייו כך 

לאחרים .למודו וללמד

בחזרה:31) ריבוי  בעסקים, מיעוט 

"וענקים(נד .)בעירובין  דכתיב מאי אלעזר  רבי א'
זהYלגרגרתיך" כענק עצמו אדם  משים אם 

הצואר , על נראהשרף ואינו תלמודוYונראה 
בידו לאומתקיים ואם .Yמתקיים תלמודו אין

בידו .

צוארוופרש "י כשמגביה נראה ואינו  ונראה
וזקנו שסנטרו פעמים  ורוב זקנו, מתחת נראה

אותו, רודף מכסין אינו הוא  חכם תלמיד אם כך
על ומחזר יושב אלא  בשוק, ולבא  לצאת

בידו.Yתלמודו מתקיים

(32? מספיק פעמים ד' האם

משנה?(נד:)בעירובין סדר כיצד רבנן, משהתנו
משה לו  ושנה  אהרן  נכנס הגבורה , מפי למד
נכנסו משה. לשמאל  וישב אהרן נסתלק פירקו .
אלעזר  בניו, נסתלקו פירקן , משה להן  ושנה בניו
רבי אהרן. לשמאל ואיתמר  משה לימין  ישב
חוזר. משה  לימין  אהרן לעולם אומר יהודה
נסתלקו פירקן , משה להן  ושנה זקנים נכנסו 
פירקן . משה  להן  ושנה  העם כל נכנסו  זקנים,

ארבעה אהרן ביד  וביד נמצאו שלשה, בניו ביד ,
משה , נסתלק אחד. העם כל וביד שנים, הזקנים
להן שנו אהרן  נסתלק פירקו. אהרן  להן  ושנה 

פירקן זקנים  להן שנו בניו, נסתלקו פירקן. Yבניו

ארבעה הכל ביד .נמצא

לשנות אדם חייב אליעזר רבי אמר מכאן
פעמים . ארבעה לתלמידו

מהרש"א למדהוכ' נמי דמשה  במדרש דאיתא
פעמים, ד' הגבורה  שאחר מפי נראה וענינו

ב הלימוד  להם לימוד Yשנתחזק יהיה פעמים, ג '
לשמה אמיתי לימוד וכו'.הרביעי

שחייב מנין אומר ר"ע שם לשנות ובהמשך אדם
שילמדנו עד בניYלתלמידו את "ולמדה שנאמר 

וכו'. בפיהם סדורה שתהא עד ומנין ישראל".

משמע במכילתא מהרש "א  ד'וכ ' עד נמי דהיינו
ישראל  בני אל דבר  שם  איתא והכי פעמים ,
פעמים וד' ג' מנין  פ"א, אלא לי אין  וגו' ואמרת

שילמדנו אבל Yעד ישראל, בני את ולמדה ת "ל
דאמר  ב "ע  אדר"א פליג  דר"ע  שמעתין  מתוך

כו '. ד"פ  לשנות אדם  שחייב דסבר מכאן אלא
עד  פעמים  מאה  עד אפי' ללמדו דבעי ר"ע

דשמע שילמדנו ממשה הדיוט ללמוד ואין  כו'
לעיל. למימר  כדבעי הגבורה  מפי

אינו יפה שלמדו אחר  דגם דאפשר ר"ע  והוסיף
בפיו שגורה ואינה  בה עד Yרגיל אמר ע"כ

הושם שלמד הדבר כאלו בפיהם, סדורה  שתהיה 
הספר  מתוך שיזכרנו שיצטרך בלי בפה ,ומונח 

מהרש"א. עכ"ד

פעמים , ד ' הפחות לכל ללמוד שצריך חזינן
לסכם  שיכול ע"י היינו בפיהם " "סדורה אבל
בדרך  לפניו שכשמסודר  וכמובן  בע"פ, זאת
זאת  לסכם  יכול בנקל סימנים- וע"י  קצרה 

בע"פ.
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מספיק ?33) לא פעמים , מאה

להלל  הי הי בר ליה  ט:)אמר דכתיב(חגיגה מאי
עבד  בין  לרשע צדיק בין וראיתם "ושבתם
עובד  היינו צדיק היינו עבדו ", לא לאשר  אלהים 

עבדו . לא אשר  היינו רשע היינו אלהים,

ליה עבדו אמר ולא צדיקיYעבדו  תרוייהו
פעמים מאה  פרקו שונה דומה ואינו נינהו, גמורי

ואחד. מאה  פרקו לשונה 

ליה עבדו .אמר לא ליה קרי זימנא חד ומשום
ליה חמריןYאמר  של משוק ולמד צא אין ,

פרסי פרסיYעשרה  עשר חד זוזי.Yבזוזא, בתרי

התורה מעלות בספר עלה אחיוכ ' אברהם  (לרבינו

תמיד הגר"א) תלמודו על לחזור האדם וצריך
ולא בזכרונו  שקוע  שיהיה  בכדי מאוד, הרבה
מי שאף הרי הנ "ל. וכגמ' תורתו, את ישכח
אינו ליה  קרי פעמים, 100 תלמודו על שחזר

אלוקים . עובד

גובר  השכחה שכח רבותינו קיבלו כך כי והטעם,
לשר  שליטה אין ושוב פעמים, מאה עד באדם

לימודו להשכיח  שכחה מלבו,של שמסירו לא  (אם 

עוד ). עיי"ש 

כיצד  פעמים, 101 דבר  כל על אחזור  אם  וא "ת
לקמן... עי' בתורה? חלקים  עוד לידע אתקדם 

עולם בחיי פי"א)וכ' ח"ב  הקה"י ללמוד (לבעל דיש 
מה היטב  שיבין בשביל  פעמים ד' הפחות לכל

מאהלמד, חזרה  וגבי סדורה. משנתו אין ואל"ה 
פעמים שתורהYואחד קודם חז"ל בזמן זה 

ליכתב , הותרה שהכלשבע"פ  בזמנינו אבל
יהיוYנכתב שהדברים  עד פעמים כמה לחזור די

אצלו הספר.ברורים מתוך כשילמדם

הרמאי:34) צייד

בעירובין ר'(נד:)בגמ' משום שיזבי רב  אמר
עזריה בן רמיהאלעזר יחרך  "לא דכתיב מאי

הרמאי.Yצידו " צייד ימים  יאריך ולא יחיה  לא
אמר  ששת יחרוך.Yרב הרמאי רבצייד אתא כי

אמר  שצYדימי לצייד ראשוןמשל אם  צפרים, ד
כנפיו משבר לאוYראשון ואם איןYמשתמר,

משתמר.

יט .)והביאור: ובע "ז  שם  רש "י  (ע "פ

הוא , גנאי הרמאי" ד"צייד דריש כיוןראב "ע

שלא העופות כנפי ראשי שורף היה טוב שצייד
אבל  שצד, מה את שומר  זה  ידי ועל יעופו
את  לרמות רוצה כי כן , עושה  אינו הרמאי
מלחרוך  נמנע  ולכן  יפים שהעופות הקונים
ונשאר  לו שעפות וסופו יברחו- שלא כנפיהם

כלום. ואינובלי בגירסא שמרבה  מי והנמשל:
כאילו להראות אנשים ומרמה תלמודו, על  חוזר
כיון  הרמאי, צייד הוא  הרבה- שיודע  חכם הוא 
ואורך  חייך הוא "כי דכתיב ימיו ומקצר  ששוכח,

יאריךימיך" ולא  יחיה לא  יחרוך"- "לא  נוטריקון, (דדריש 

ימים .)

הוא, שבח הרמאי" ד"צייד דריש  ששת ר' מאידך
רמאי זה  אין  חוזר- ואינו לגרוס שהמרבה דסבר
מתמה , אתמוהי דקרא פירושא, והכי שוטה . אלא
יחרוך, לא הוא וכי בערמה, שנוהג הרמאי צייד
פי על והביאור  ויאכל? יצלה  לא וכי דהיינו

הרמאי שצייד דימי ר ' שהביא (הערמומיהמשל

בחכמה) שלאהנוהג כנפיו ומשבר עוף לוכד היה
העופות. לאכול  זכה  ולכן  והנמשל:יברח 

והוא בדבר, וערום הרמאי הוא יד- על שהקובץ
דהיינו בידו. שיתקיים וגורסיזכה שלומד מי כל 

ששגור  עד הרבה  פעמים עליו ומחזר מעט  מעט
שתלמודו זוכה הוא ולומד- חוזר ואח"כ  בפיו
מה לאכול  שזוכה ערמומי צייד כאותו יתקיים,

ושמר. שצד

גף שמשבר  בהא מעלתו הרמאי דצייד מבואר
דהיינו  יברח. שלא  לוכדו כשהוא ראשון  ראשון
לפני  שתפס, מה יברח שלא  דואג דתחילה

עוד , לתפוס שטורח

לעבור  ואז  הקיים לשמר  קודם שצריך שמעינן 
חדש. לתלמוד

חזרה35) ע "י תתקדם בטרם תתקדם אל עצור ,
בליבך: הדברים שיקבעו 

ישראל בתפארת באבות כ' המשנה משנה (על פ"ב 

קכט ') יכין תורהי"ד ללמוד שקוד דבריםYהוי ג '
וההתמדה, השקידה א . בלימוד, להצלחה נצרכים 
לימודו יום בכל לחזור יתמיד לא  דאם 
ישתרש ולא להויה, יציאה תקדם שמאתמול ,
וכו', שקוד הוה אמר ולכן היטב, בלבו הענין
בידו  יש  פועל דכל  בפועל, שוקד ולא בפעול, שקוד  [ואמר

מפני במעשהו  מוכרח הפעול  אבל לעשות , בלי  או לעשות 

טו  החזרה . חובת ו . ענף

כאילו  בשקידה, ההרגל בעצמך  תשתדל כך הפועל, כח

פנים ]. בשום  למנעה בך כח אין

כתב, א ')עוד בועז  פ"א  חיזוק(שם , שתעשה
שהוא שתרגיש  עד מהעניין  תזוז  ולא ללימודך,
שום בלי  לפניך בהיר וגם  כבמסמר, בך קבוע 
יפה יפה כרגע  עליו תחזור ואז וגמגום . עימום
בספר. עיון בלי  בפיך שגור  שיהי' עד בע "פ,
לבלזור. תצטרך ואל חזור חזור  החכם  וכמ"ש

שתים שבועות  אםYואחר עצמך, את  תנסה שוב 
מהעניין  קצת או הכל  תזכור וכשתצטרך,עוד .

בע "פ. לחזור  ותשוב בספר קצת תשוב תשקיף

ההרגל . תחת מונח הזכרון שגם ומנוסה  בחון כי

טוב לכן הילדות, בימי  זה  ההרגל מועיל וביותר
שלמד. מה  בע"פ  לחזור הילד להרגיל 

ברבים לדרוש  אדם  ירצה  דאם  כתוב , מצאתי  עוד, (והביא 

בלילה  פעמים  איזה היטב  בעיון הענין על יחזור וכדומה,

מעניין  נדחק הדבר יהיה לא דאז  לישן, ללכתו וסמוך תיכף 

שוב לקומו ומיד תיכף בבוקר ושוב אח"כ . שיחשוב  אחר

שלא חדש , נייר על ככותב  ויהיה פעמים איזה עליו יחזור

הלימוד צורת  בענין פנינים  עוד ועיי "ש  מהרה. כ"כ  ימחק

לזכרון.) והדרך

לשמר36) קודם שחייב לדינא , הגר"ז דעת 
חדש: דבר  לומד בטרם  לימודו 

הרב  בשו"ע  ח')כ' פ"ב  ת "ת הל' שיודע(ביו"ד מי גם
שאף  ותולדתו בטבעו גדול שכחן שהוא  בעצמו
יזכור  לא  מספר  אין פעמים לימודו על  יחזור אם

מעט  מעט  ישכח ואח"כ מה זמן אם לאYכי
ומצות תשכח " ד"פן זה מלאו נפשו לפטור יוכל

לכל,"ושננתם" שוות התורה  מצות נפשכי
בידו ואחד אחד כל תורת ניתנה  ולא מישראל

פטור  וזה זו במצוה חייב זה לגמרישיהיה ממנה
ותולדתו, טבעו  לזכור מחמת חייב אחד כל אלא

זכרונו כח והשגת יכולתו כפי בלבו תורה דברי
תורה דברי הרבה ואם מעט  .אם 

מי כגון  לגמור המלאכה  עליך לא אמרו זה  ועל
רק הלכות  שונה יהיה ואם גדול שכחן שהוא
ויותר  פעמים מאה עליו  ויחזור ביום  אחד פרק
כי היטב לזכרו  יוכל לא כולו היום כל ואפילו
לא אם  ואח"כ משל דרך  על אחד חודש  אם

מעט מעט  לשכוח יתחיל עליו זהYיחזור הרי
אחד  פרק רק  יום בכל ללמוד כן לעשות חייב

כולו היום כל עליו  שלשיםולחזור יעשה וכן 
השלשים על יחזור  החדש בסוף ואח"כ  יום
היטב לזכרם  שיוכל עד פעמים כמה אלו פרקים 
ואח"כ משל דרך על שבועות  ד' או ג' עוד
ויחזור  יום בכל אחד פרק עוד כך בתוך ילמוד
או הג ' כלות עד כן  ויעשה כולו היום כל עליו
שתים או פעם עוד יחזור ואזי אלו שבועות  ד'
פרקים על  וגם הראשונים פרקים שלשים על
עד  אלו  שבועות ד' או בג' שלמד האחרונים 
כך  ובתוך שבועות כמה עוד הכל  לזכור  שיוכל
להיות  יעשה  וכן יום . בכל  אחד פרק עוד ילמוד
ימים בכל יום  בכל אחד פרק והולך  מוסיף
כך  כל  שילמוד עד לחזרה  חזרה בין  שבינתיים 
על  לחזור  כשיצטרך בענין  ותלמוד משנה הרבה
יכול  שאינו טבעו  כפי חדש כל בסוף הראשונות 
משל  דרך על אחד מחדש יותר היטב  לזכור
שיחזור  עד כולו החדש כל זו בחזרה  ישהה אזי

עתה  עד שלמד לימוד כל לעולםעל יעשה  וכן
הראשונות על תמיד  לחזור בחדשו חדש  .מידי

ימיו כל ולידע  ללמוד יוכל שלא שנמצא ואף
אחד  בחדש  לחזור שיוכל  מה כדי יחוש ,Yרק לא 

מצויים היו וכך לגמור, המלאכה עליך לא כי
בעל ויודעים  בקיאים היו שלא תלמידים  בימיהם

מסכתות . שתי מהן ויש אחת מסכת רק פה

שם כ' י ')עוד היטב(בהלכה בקי שהוא אחר ואם
עליו וחוזר  מעשה לידי המביא לימודו בכל 

קטנהYלעולם שעה יום בכל  לו לקבוע  יוכל
והלילה היום  שאר  לו ויספיק אחר , ללימוד
מעשה לידי המביא לימודו על כראוי לחזור

לעולם... ממנו ישכח ע"ד שלא הדבר  נכון  ואזי
שבכל  זו קטנה בשעה לימודו  לקבוע הקבלה

בבלייום התלמוד כל כסדר אחת פעם ללמוד
ותוספתות וסיפרי וסיפרא ומכילתא וירושלמי
דבריהם שכל ואמוראים מתנאים  המדרשים וכל

מסיני למשה שניתנה פה  שבעל  תורה כמוהיא
ומדרשי בהן  וכיוצא ופסיקתות ותנחומא רבות
התורה כל לגמור  שיוכל כדי כולן על  רשב"י
מצות  לקיים בחייו  אחת  פעם כולה  פה שבעל

וגו'. המצוה כל את תשמרון  שמור

הכל שישכח יזכירוהוYואף לבוא לעתיד הרי
לו אפשר שאי אנסו מחמת ששכח  לימודו כל
רק שלומד זה לימוד ישכח  שלא כך כל לחזור
צריך  והלילה היום שאר כי יום , בכל קטנה  שעה
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מספיק ?33) לא פעמים , מאה

להלל  הי הי בר ליה  ט:)אמר דכתיב(חגיגה מאי
עבד  בין  לרשע צדיק בין וראיתם "ושבתם
עובד  היינו צדיק היינו עבדו ", לא לאשר  אלהים 

עבדו . לא אשר  היינו רשע היינו אלהים,

ליה עבדו אמר ולא צדיקיYעבדו  תרוייהו
פעמים מאה  פרקו שונה דומה ואינו נינהו, גמורי

ואחד. מאה  פרקו לשונה 

ליה עבדו .אמר לא ליה קרי זימנא חד ומשום
ליה חמריןYאמר  של משוק ולמד צא אין ,

פרסי פרסיYעשרה  עשר חד זוזי.Yבזוזא, בתרי

התורה מעלות בספר עלה אחיוכ ' אברהם  (לרבינו

תמיד הגר"א) תלמודו על לחזור האדם וצריך
ולא בזכרונו  שקוע  שיהיה  בכדי מאוד, הרבה
מי שאף הרי הנ "ל. וכגמ' תורתו, את ישכח
אינו ליה  קרי פעמים, 100 תלמודו על שחזר

אלוקים . עובד

גובר  השכחה שכח רבותינו קיבלו כך כי והטעם,
לשר  שליטה אין ושוב פעמים, מאה עד באדם

לימודו להשכיח  שכחה מלבו,של שמסירו לא  (אם 

עוד ). עיי"ש 

כיצד  פעמים, 101 דבר  כל על אחזור  אם  וא "ת
לקמן... עי' בתורה? חלקים  עוד לידע אתקדם 

עולם בחיי פי"א)וכ' ח"ב  הקה"י ללמוד (לבעל דיש 
מה היטב  שיבין בשביל  פעמים ד' הפחות לכל

מאהלמד, חזרה  וגבי סדורה. משנתו אין ואל"ה 
פעמים שתורהYואחד קודם חז"ל בזמן זה 

ליכתב , הותרה שהכלשבע"פ  בזמנינו אבל
יהיוYנכתב שהדברים  עד פעמים כמה לחזור די

אצלו הספר.ברורים מתוך כשילמדם

הרמאי:34) צייד

בעירובין ר'(נד:)בגמ' משום שיזבי רב  אמר
עזריה בן רמיהאלעזר יחרך  "לא דכתיב מאי

הרמאי.Yצידו " צייד ימים  יאריך ולא יחיה  לא
אמר  ששת יחרוך.Yרב הרמאי רבצייד אתא כי

אמר  שצYדימי לצייד ראשוןמשל אם  צפרים, ד
כנפיו משבר לאוYראשון ואם איןYמשתמר,

משתמר.

יט .)והביאור: ובע "ז  שם  רש "י  (ע "פ

הוא , גנאי הרמאי" ד"צייד דריש כיוןראב "ע

שלא העופות כנפי ראשי שורף היה טוב שצייד
אבל  שצד, מה את שומר  זה  ידי ועל יעופו
את  לרמות רוצה כי כן , עושה  אינו הרמאי
מלחרוך  נמנע  ולכן  יפים שהעופות הקונים
ונשאר  לו שעפות וסופו יברחו- שלא כנפיהם

כלום. ואינובלי בגירסא שמרבה  מי והנמשל:
כאילו להראות אנשים ומרמה תלמודו, על  חוזר
כיון  הרמאי, צייד הוא  הרבה- שיודע  חכם הוא 
ואורך  חייך הוא "כי דכתיב ימיו ומקצר  ששוכח,

יאריךימיך" ולא  יחיה לא  יחרוך"- "לא  נוטריקון, (דדריש 

ימים .)

הוא, שבח הרמאי" ד"צייד דריש  ששת ר' מאידך
רמאי זה  אין  חוזר- ואינו לגרוס שהמרבה דסבר
מתמה , אתמוהי דקרא פירושא, והכי שוטה . אלא
יחרוך, לא הוא וכי בערמה, שנוהג הרמאי צייד
פי על והביאור  ויאכל? יצלה  לא וכי דהיינו

הרמאי שצייד דימי ר ' שהביא (הערמומיהמשל

בחכמה) שלאהנוהג כנפיו ומשבר עוף לוכד היה
העופות. לאכול  זכה  ולכן  והנמשל:יברח 

והוא בדבר, וערום הרמאי הוא יד- על שהקובץ
דהיינו בידו. שיתקיים וגורסיזכה שלומד מי כל 

ששגור  עד הרבה  פעמים עליו ומחזר מעט  מעט
שתלמודו זוכה הוא ולומד- חוזר ואח"כ  בפיו
מה לאכול  שזוכה ערמומי צייד כאותו יתקיים,

ושמר. שצד

גף שמשבר  בהא מעלתו הרמאי דצייד מבואר
דהיינו  יברח. שלא  לוכדו כשהוא ראשון  ראשון
לפני  שתפס, מה יברח שלא  דואג דתחילה

עוד , לתפוס שטורח

לעבור  ואז  הקיים לשמר  קודם שצריך שמעינן 
חדש. לתלמוד

חזרה35) ע "י תתקדם בטרם תתקדם אל עצור ,
בליבך: הדברים שיקבעו 

ישראל בתפארת באבות כ' המשנה משנה (על פ"ב 

קכט ') יכין תורהי"ד ללמוד שקוד דבריםYהוי ג '
וההתמדה, השקידה א . בלימוד, להצלחה נצרכים 
לימודו יום בכל לחזור יתמיד לא  דאם 
ישתרש ולא להויה, יציאה תקדם שמאתמול ,
וכו', שקוד הוה אמר ולכן היטב, בלבו הענין
בידו  יש  פועל דכל  בפועל, שוקד ולא בפעול, שקוד  [ואמר

מפני במעשהו  מוכרח הפעול  אבל לעשות , בלי  או לעשות 

טו  החזרה . חובת ו . ענף

כאילו  בשקידה, ההרגל בעצמך  תשתדל כך הפועל, כח

פנים ]. בשום  למנעה בך כח אין

כתב, א ')עוד בועז  פ"א  חיזוק(שם , שתעשה
שהוא שתרגיש  עד מהעניין  תזוז  ולא ללימודך,
שום בלי  לפניך בהיר וגם  כבמסמר, בך קבוע 
יפה יפה כרגע  עליו תחזור ואז וגמגום . עימום
בספר. עיון בלי  בפיך שגור  שיהי' עד בע "פ,
לבלזור. תצטרך ואל חזור חזור  החכם  וכמ"ש

שתים שבועות  אםYואחר עצמך, את  תנסה שוב 
מהעניין  קצת או הכל  תזכור וכשתצטרך,עוד .

בע "פ. לחזור  ותשוב בספר קצת תשוב תשקיף

ההרגל . תחת מונח הזכרון שגם ומנוסה  בחון כי

טוב לכן הילדות, בימי  זה  ההרגל מועיל וביותר
שלמד. מה  בע"פ  לחזור הילד להרגיל 

ברבים לדרוש  אדם  ירצה  דאם  כתוב , מצאתי  עוד, (והביא 

בלילה  פעמים  איזה היטב  בעיון הענין על יחזור וכדומה,

מעניין  נדחק הדבר יהיה לא דאז  לישן, ללכתו וסמוך תיכף 

שוב לקומו ומיד תיכף בבוקר ושוב אח"כ . שיחשוב  אחר

שלא חדש , נייר על ככותב  ויהיה פעמים איזה עליו יחזור

הלימוד צורת  בענין פנינים  עוד ועיי "ש  מהרה. כ"כ  ימחק

לזכרון.) והדרך

לשמר36) קודם שחייב לדינא , הגר"ז דעת 
חדש: דבר  לומד בטרם  לימודו 

הרב  בשו"ע  ח')כ' פ"ב  ת "ת הל' שיודע(ביו"ד מי גם
שאף  ותולדתו בטבעו גדול שכחן שהוא  בעצמו
יזכור  לא  מספר  אין פעמים לימודו על  יחזור אם

מעט  מעט  ישכח ואח"כ מה זמן אם לאYכי
ומצות תשכח " ד"פן זה מלאו נפשו לפטור יוכל

לכל,"ושננתם" שוות התורה  מצות נפשכי
בידו ואחד אחד כל תורת ניתנה  ולא מישראל

פטור  וזה זו במצוה חייב זה לגמרישיהיה ממנה
ותולדתו, טבעו  לזכור מחמת חייב אחד כל אלא

זכרונו כח והשגת יכולתו כפי בלבו תורה דברי
תורה דברי הרבה ואם מעט  .אם 

מי כגון  לגמור המלאכה  עליך לא אמרו זה  ועל
רק הלכות  שונה יהיה ואם גדול שכחן שהוא
ויותר  פעמים מאה עליו  ויחזור ביום  אחד פרק
כי היטב לזכרו  יוכל לא כולו היום כל ואפילו
לא אם  ואח"כ משל דרך  על אחד חודש  אם

מעט מעט  לשכוח יתחיל עליו זהYיחזור הרי
אחד  פרק רק  יום בכל ללמוד כן לעשות חייב

כולו היום כל עליו  שלשיםולחזור יעשה וכן 
השלשים על יחזור  החדש בסוף ואח"כ  יום
היטב לזכרם  שיוכל עד פעמים כמה אלו פרקים 
ואח"כ משל דרך על שבועות  ד' או ג' עוד
ויחזור  יום בכל אחד פרק עוד כך בתוך ילמוד
או הג ' כלות עד כן  ויעשה כולו היום כל עליו
שתים או פעם עוד יחזור ואזי אלו שבועות  ד'
פרקים על  וגם הראשונים פרקים שלשים על
עד  אלו  שבועות ד' או בג' שלמד האחרונים 
כך  ובתוך שבועות כמה עוד הכל  לזכור  שיוכל
להיות  יעשה  וכן יום . בכל  אחד פרק עוד ילמוד
ימים בכל יום  בכל אחד פרק והולך  מוסיף
כך  כל  שילמוד עד לחזרה  חזרה בין  שבינתיים 
על  לחזור  כשיצטרך בענין  ותלמוד משנה הרבה
יכול  שאינו טבעו  כפי חדש כל בסוף הראשונות 
משל  דרך על אחד מחדש יותר היטב  לזכור
שיחזור  עד כולו החדש כל זו בחזרה  ישהה אזי

עתה  עד שלמד לימוד כל לעולםעל יעשה  וכן
הראשונות על תמיד  לחזור בחדשו חדש  .מידי

ימיו כל ולידע  ללמוד יוכל שלא שנמצא ואף
אחד  בחדש  לחזור שיוכל  מה כדי יחוש ,Yרק לא 

מצויים היו וכך לגמור, המלאכה עליך לא כי
בעל ויודעים  בקיאים היו שלא תלמידים  בימיהם

מסכתות . שתי מהן ויש אחת מסכת רק פה

שם כ' י ')עוד היטב(בהלכה בקי שהוא אחר ואם
עליו וחוזר  מעשה לידי המביא לימודו בכל 

קטנהYלעולם שעה יום בכל  לו לקבוע  יוכל
והלילה היום  שאר  לו ויספיק אחר , ללימוד
מעשה לידי המביא לימודו על כראוי לחזור

לעולם... ממנו ישכח ע"ד שלא הדבר  נכון  ואזי
שבכל  זו קטנה בשעה לימודו  לקבוע הקבלה

בבלייום התלמוד כל כסדר אחת פעם ללמוד
ותוספתות וסיפרי וסיפרא ומכילתא וירושלמי
דבריהם שכל ואמוראים מתנאים  המדרשים וכל

מסיני למשה שניתנה פה  שבעל  תורה כמוהיא
ומדרשי בהן  וכיוצא ופסיקתות ותנחומא רבות
התורה כל לגמור  שיוכל כדי כולן על  רשב"י
מצות  לקיים בחייו  אחת  פעם כולה  פה שבעל

וגו'. המצוה כל את תשמרון  שמור

הכל שישכח יזכירוהוYואף לבוא לעתיד הרי
לו אפשר שאי אנסו מחמת ששכח  לימודו כל
רק שלומד זה לימוד ישכח  שלא כך כל לחזור
צריך  והלילה היום שאר כי יום , בכל קטנה  שעה
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מעשה, לידי המביא לימוד על לחזור והשוכח לו
זאת  הנה עתה וגם עובר. אינו אונס מחמת
ועד  הכבוד כסא עד למעלה העולה  היא התורה 

וכו'. בכלל

עה "ת חיים  בחפץ  א ')ועי' למלך מעשי בשם(ואתחנן 
של  ורחבה  ארכה מדת לדעת ש"צריכים הגרי"ס

וכו'. השם" מרגלאתורת  היה למעשה אך
לאדם טוב  שיותר במשלי הגר "א  דברי בפומיה 
ולא הרבה משילמד בוריו על אחד דבר שידע

בוריו. על הדין 14)ידע (וכנ"ל

יום!37) בכל תלמודו לשמור צריך

בעירובין  איתא בר נד.)Y(נג:עוד חייא רבי אמר 
יוחנן רבי אמר תאנהאבא  "נצר  דכתיב מאי

כתאנה תורה דברי נמשלו למה  פריה ", Yיאכל

מוצא בה  ממשמש  שאדם זמן  כל זו  תאנה מה 
תאנים, הוגהבה שאדם זמן כל  תורה דברי אף

טעםYבהן  בהן .מוצא 

מהרש"א לתאנהוכ ' בשומר  הדבר דתלה Yוהיינו

אינו א' בפעם שמתבשלין אילנות דשאר  כיון
בישולן , בעת אלא ילקטוהו שלא לשמירה צריך
היום אלא בפ"א מתבשלים שאינן תאנה אבל
שלא יום בכל  שמירה וצריך כפרש"י כו' מעט
אדוניו ושומר קרא דהאי וסיפיה ממנו. ילקטו

ימישYיכובד  לא בו שנאמר יהושע על ודרשוהו
האהל עכ"ל.מתוך ,

האבד :38) דבר  זה שבוע, לחזור לא 

חכ "צ  בתשו' ק')כ ' אחד (סימן חכם  של אשתו
שני ביום  מתה  בע "פ משניות  לגרוס רגיל שהיה 

דפסח. ראשון  טוב יום שהרשותשל לו והוריתי
לו השגורות משניות  גירסאות על  לחזור בידו

כולו המועד בכל  דבריםבע"פ  קיי "ל דאנן ואף  ,
נוהג  גדולחדא,Yשבצינעה  האבד דבר  לך דאין

ישכח  ודאי עליהם יחזור לא  שאם  דלאמזה אף  ,
דאינו במידי אלא האבד לדבר  היתר  אשכחן

סברות. עוד  ועיי"ש ממש , משמח

יחזור  לא  שבוע שאם והוי Yמבואר ישכח ודאי
האבד . אין דבר  אבל בשאר דעכ"פ  (אלא

דהתם.) הצירופים  לשאר דליכא  להתיר

התורה":Yחזרה39) "עמל  זהו

אומר עקיבא  יום .רבי  בכל  זמר יום, בכל זמר 

קרא מאי אבודימי, בר יצחק רב  שנאמר Yאמר
הוא פיהו", עליו אכף כי לו עמלה עמל  "נפש 
אחר. במקום לו  עומלת ותורתו זה, במקום  עמל 

נברא לעמל אדם כל אלעזר רבי שנאמר אמר ,
פה לעמל אם  יודע איני יולד", לעמל  אדם "כי
כי אומר  כשהוא נברא, מלאכה לעמל אם  נברא

פיהו עליו נברא.Yאכף פה  לעמל אומר הוי
לעמל  אם תורה לעמל  אם  יודע איני ועדיין 

הזהשיחה , התורה ספר ימוש  לא אומר כשהוא 
נברא.Yמפיך  תורה לעמל  אומר דאמר הוי והיינו 

לדזכי טובי נינהו, דרופתקי גופי כולהו רבא
דאורייתא. דרופתקי צט:)דהוי (סנהדרין

אחרינאופרש "י שעוסקYבלישנא כלומר זמר,
תדיר  תדיר  ובזמירות כך Yבשירים זמר, נעשה

התורה על בפיו.Yהחוזר סדורה לו נעשה 

לו עמלה עמל  תורהYנפש  בתורה, שעמל מפני
לו . עומלת 

לעמל Yדרופתקי הגופין כל כלומר, טרחנין,
נבראו .

לדזכי עמלוYטוביה והיה שזכה  למי אשריו
בתורה .וטרחו

אחר  בוYדרפתקי,לשון  שמשימין  ארוך כיס
ולהכניס  לקבל  הם נרתקין הגופין  כל מעות,

לתורה .דברים, נרתק ונעשה  שזכה למי אשריו

שע"י נפשמבואר כתיב עליה ועוד, עוד שחוזר
וכו', התורה"!!עמלה "עמל היא דהחזרה

כפרה:40) הוי לחזור, המתאמץ 

בחת"ס קנה')כ' שהוצרך (ביו"ד באדם מעשה  גבי
כ' ובסו "ד כפרתו . בסדר שם והאריך לכפרה ,

אומץ" יוסף מכתבך, לפי תורה  בעל הוא  והיות 
יום בכל  מש "ס דפים איזה ללמוד בתורה הרבה
להכניסו רק הנהוג פלפול  מבלי עליו ולחזור

לקיום".

כפרה. הויא לקיום דחזרה  מבואר 

טעם41) עוד מוצא ועוד עוד  החזרה  ע"י
וחידוש:

בעירובין  שם נחמניYעוד בר  שמואל  רבי אמר
למה וגו ', חן" ויעלת  אהבים "אילת דכתיב מאי

לאילת  תורה  דברי אילהYנמשלו  מה לך לומר
ושעה שעה  כל  בועלה  על וחביבה  צר , רחמה 

יז החזרה . חובת ו . ענף

ראשונה עלYכשעה  חביבין תורה  דברי אף
כ ראשונה .לומדיהן כשעה ושעה  שעה ל

מהרש"א בוYוכ' רגיל שאדם דבר שכל לפי
נמאס הוא גם ולפעמים האדם בו נלאה הרבה

ושעה שעה כל שחביבין כן אינן ד"ת וכו'.אבל

וכו' דד מה שם בהYוסיים הוגה  שאדם זמן כל
טעם תמיד Yמוצא למודו אחר  שמחזר דמתוך 

חידוש. ודבר טעם בה  מוציא

ע"י  אדרבה אלא נמאס , אי"ז שחזרה ללמדנו 
בלימוד! מתיקות יותר מקבל  החזרה

הכשרון:42) מתפתח החזרה ריבוי ע"י 

וכו' תשמעו" שמוע אם י "ג)והיה  י"א  .(דברים

תשמעו שמוע אם בישןYפירש"י תשמע  אם 
בחדש. תשמע

בסוכה  למודך (מ"ו :)וברש "י על תחזור אם 
חדשים .Yששמעת  גם ותחכים  תבין

דאגרתא בקריינא יב ')כ ' החזרהY(ח "ב  ריבוי ע"י
שהסוגיות  שלאחר כיון  הכשרון , מתפתח

מתפתח. הכשרון  מתבהרות,

אור פרנקבשביבי פסח מז')לגר"צ "אתה(עמ ' כ'
לומד, שאתה מה זוכר  להיות להתלמד כיצריך 

משתמש שהאדם ומה בהרגל , תלוי הזכרון גם
שעבר  מה  נזכר  להיות  כוחו את ומנסה  תמיד

להזכר  עצמו שמייגע  מה  וכל בלימוד זהYעליו
הזכרון". כח  מגדיל

חוזרים:43) לא  כי ללמוד חשק אין

ללמוד  חשק שאין  אומר  היה כיYהסטייפלער
לא וכן ברורים , הדברים אין ואז  חוזרים לא

זוכרים .

נלחם  כ"כ היצה"ר טעמא דמהאי  ומסתבר 
הקיום... עיקר  דזהו  כיון בחזרה,

"עתיקתא":44) יהיה שזה  תחכה אל

ביומא מחדתא,(כט .)בגמ' קשיא בעתיקתא  מיגמר

טינא . בר טינא וסימניך

במאירי ממהYוכ' יתייאש אל כשלמד, אף

הרבה,שלמד  מצויה שהשכחה  אמרו, יפה 

נתן דר' ו')באבות תורה(כד' ללמוד אדם יכול

שנים . בשתי ולשכחה שנים בעשר

תשכח  אם למדה  שכבר שמאחר  נשען יהא  ואל

עליה לחזור הוא נקל שלמד Yממנו כל אדרבא

אחר  ענין אותו וללמוד לחזור  ורוצה ושכח

מחודש דבר משילמוד לו הוא קשה ששכחו,

מגמר  זו בסוגיא שאמרו וזהו מעולם ראהו שלא 

מחדתא, קשה בר סימ עתיקא טינא לדבר  ן

והיה נתגבל שכבר עפר  לגבל שהבא ר"ל  טינא,

חדש, מעפר יותר  להתגבל הוא קשה טיט

עכ"ל.

הטענה? מה לחזור , קשה  שבאמת כך אם 

שליט"א  י"ר  ר' הרה"ג מיד"נ לבאר פעם ושמעתי 

פעם , שלמדוהו  דבר על לחזור  קשה יותר דה"ק

דבר  על לחזור מאשר  "עתיק", בגדר  כבר והוא

חדתא ". עדיין "כשהוא לאחרונה, שלמדוהו

קשה  בעתיקתא  מיגמר דקאמר מאי וזה

בסמיכות  לימודו על לחזור דעדיף ר"ל  מחדתא,

כעבור  ולא  "חדתא" עדיין כשהוא שסיים למתי

עתיק  דבר ונהיה שוכח דבינתיים  כיון רב, זמן

מתחילה. ללומדו שוב וצריך אצלו

תאמר  "אל דתנן זאת להטעים וחשבתי

ו  תפנה", לא שמא  אשנה, לכאורה לכשאפנה

"אלמד" לכשאפנה כתיב לא  דנקטYלמה י "ל

להלחם  הרבה  משקיע דהיצה"ר  כיון  שינון , לשון

לכשאפנה  תאמר  אל וה"ק יחזור , שלא באדם

תדחה Yאשנה  דאם כיון אחזור, לא Yדהיינו 

תשכח. ובינתיים  לזה תפנה

ישראל  בתפארת מבואר  כבר זה דבר  ולמעשה 

א ')לעיל  א' שתים(אבות  שבועות שובYואחר

קצת או הכל  תזכור עוד אם עצמך, את תנסה

בספר מהעניין  קצת  תשוב תשקיף  וכשתצטרך, .

בע"פ . לחזור  הזכרון ותשוב שגם ומנוסה בחון כי

ההרגל . תחת מונח



דעהטז ודעה"שינון "שינון מאמר  |

מעשה, לידי המביא לימוד על לחזור והשוכח לו
זאת  הנה עתה וגם עובר. אינו אונס מחמת
ועד  הכבוד כסא עד למעלה העולה  היא התורה 

וכו'. בכלל

עה "ת חיים  בחפץ  א ')ועי' למלך מעשי בשם(ואתחנן 
של  ורחבה  ארכה מדת לדעת ש"צריכים הגרי"ס

וכו'. השם" מרגלאתורת  היה למעשה אך
לאדם טוב  שיותר במשלי הגר "א  דברי בפומיה 
ולא הרבה משילמד בוריו על אחד דבר שידע

בוריו. על הדין 14)ידע (וכנ"ל

יום!37) בכל תלמודו לשמור צריך

בעירובין  איתא בר נד.)Y(נג:עוד חייא רבי אמר 
יוחנן רבי אמר תאנהאבא  "נצר  דכתיב מאי

כתאנה תורה דברי נמשלו למה  פריה ", Yיאכל

מוצא בה  ממשמש  שאדם זמן  כל זו  תאנה מה 
תאנים, הוגהבה שאדם זמן כל  תורה דברי אף

טעםYבהן  בהן .מוצא 

מהרש"א לתאנהוכ ' בשומר  הדבר דתלה Yוהיינו

אינו א' בפעם שמתבשלין אילנות דשאר  כיון
בישולן , בעת אלא ילקטוהו שלא לשמירה צריך
היום אלא בפ"א מתבשלים שאינן תאנה אבל
שלא יום בכל  שמירה וצריך כפרש"י כו' מעט
אדוניו ושומר קרא דהאי וסיפיה ממנו. ילקטו

ימישYיכובד  לא בו שנאמר יהושע על ודרשוהו
האהל עכ"ל.מתוך ,

האבד :38) דבר  זה שבוע, לחזור לא 

חכ "צ  בתשו' ק')כ ' אחד (סימן חכם  של אשתו
שני ביום  מתה  בע "פ משניות  לגרוס רגיל שהיה 

דפסח. ראשון  טוב יום שהרשותשל לו והוריתי
לו השגורות משניות  גירסאות על  לחזור בידו

כולו המועד בכל  דבריםבע"פ  קיי "ל דאנן ואף  ,
נוהג  גדולחדא,Yשבצינעה  האבד דבר  לך דאין

ישכח  ודאי עליהם יחזור לא  שאם  דלאמזה אף  ,
דאינו במידי אלא האבד לדבר  היתר  אשכחן

סברות. עוד  ועיי"ש ממש , משמח

יחזור  לא  שבוע שאם והוי Yמבואר ישכח ודאי
האבד . אין דבר  אבל בשאר דעכ"פ  (אלא

דהתם.) הצירופים  לשאר דליכא  להתיר

התורה":Yחזרה39) "עמל  זהו

אומר עקיבא  יום .רבי  בכל  זמר יום, בכל זמר 

קרא מאי אבודימי, בר יצחק רב  שנאמר Yאמר
הוא פיהו", עליו אכף כי לו עמלה עמל  "נפש 
אחר. במקום לו  עומלת ותורתו זה, במקום  עמל 

נברא לעמל אדם כל אלעזר רבי שנאמר אמר ,
פה לעמל אם  יודע איני יולד", לעמל  אדם "כי
כי אומר  כשהוא נברא, מלאכה לעמל אם  נברא

פיהו עליו נברא.Yאכף פה  לעמל אומר הוי
לעמל  אם תורה לעמל  אם  יודע איני ועדיין 

הזהשיחה , התורה ספר ימוש  לא אומר כשהוא 
נברא.Yמפיך  תורה לעמל  אומר דאמר הוי והיינו 

לדזכי טובי נינהו, דרופתקי גופי כולהו רבא
דאורייתא. דרופתקי צט:)דהוי (סנהדרין

אחרינאופרש "י שעוסקYבלישנא כלומר זמר,
תדיר  תדיר  ובזמירות כך Yבשירים זמר, נעשה

התורה על בפיו.Yהחוזר סדורה לו נעשה 

לו עמלה עמל  תורהYנפש  בתורה, שעמל מפני
לו . עומלת 

לעמל Yדרופתקי הגופין כל כלומר, טרחנין,
נבראו .

לדזכי עמלוYטוביה והיה שזכה  למי אשריו
בתורה .וטרחו

אחר  בוYדרפתקי,לשון  שמשימין  ארוך כיס
ולהכניס  לקבל  הם נרתקין הגופין  כל מעות,

לתורה .דברים, נרתק ונעשה  שזכה למי אשריו

שע"י נפשמבואר כתיב עליה ועוד, עוד שחוזר
וכו', התורה"!!עמלה "עמל היא דהחזרה

כפרה:40) הוי לחזור, המתאמץ 

בחת"ס קנה')כ' שהוצרך (ביו"ד באדם מעשה  גבי
כ' ובסו "ד כפרתו . בסדר שם והאריך לכפרה ,

אומץ" יוסף מכתבך, לפי תורה  בעל הוא  והיות 
יום בכל  מש "ס דפים איזה ללמוד בתורה הרבה
להכניסו רק הנהוג פלפול  מבלי עליו ולחזור

לקיום".

כפרה. הויא לקיום דחזרה  מבואר 

טעם41) עוד מוצא ועוד עוד  החזרה  ע"י
וחידוש:

בעירובין  שם נחמניYעוד בר  שמואל  רבי אמר
למה וגו ', חן" ויעלת  אהבים "אילת דכתיב מאי

לאילת  תורה  דברי אילהYנמשלו  מה לך לומר
ושעה שעה  כל  בועלה  על וחביבה  צר , רחמה 

יז החזרה . חובת ו . ענף

ראשונה עלYכשעה  חביבין תורה  דברי אף
כ ראשונה .לומדיהן כשעה ושעה  שעה ל

מהרש"א בוYוכ' רגיל שאדם דבר שכל לפי
נמאס הוא גם ולפעמים האדם בו נלאה הרבה

ושעה שעה כל שחביבין כן אינן ד"ת וכו'.אבל

וכו' דד מה שם בהYוסיים הוגה  שאדם זמן כל
טעם תמיד Yמוצא למודו אחר  שמחזר דמתוך 

חידוש. ודבר טעם בה  מוציא

ע"י  אדרבה אלא נמאס , אי"ז שחזרה ללמדנו 
בלימוד! מתיקות יותר מקבל  החזרה

הכשרון:42) מתפתח החזרה ריבוי ע"י 

וכו' תשמעו" שמוע אם י "ג)והיה  י"א  .(דברים

תשמעו שמוע אם בישןYפירש"י תשמע  אם 
בחדש. תשמע

בסוכה  למודך (מ"ו :)וברש "י על תחזור אם 
חדשים .Yששמעת  גם ותחכים  תבין

דאגרתא בקריינא יב ')כ ' החזרהY(ח "ב  ריבוי ע"י
שהסוגיות  שלאחר כיון  הכשרון , מתפתח

מתפתח. הכשרון  מתבהרות,

אור פרנקבשביבי פסח מז')לגר"צ "אתה(עמ ' כ'
לומד, שאתה מה זוכר  להיות להתלמד כיצריך 

משתמש שהאדם ומה בהרגל , תלוי הזכרון גם
שעבר  מה  נזכר  להיות  כוחו את ומנסה  תמיד

להזכר  עצמו שמייגע  מה  וכל בלימוד זהYעליו
הזכרון". כח  מגדיל

חוזרים:43) לא  כי ללמוד חשק אין

ללמוד  חשק שאין  אומר  היה כיYהסטייפלער
לא וכן ברורים , הדברים אין ואז  חוזרים לא

זוכרים .

נלחם  כ"כ היצה"ר טעמא דמהאי  ומסתבר 
הקיום... עיקר  דזהו  כיון בחזרה,

"עתיקתא":44) יהיה שזה  תחכה אל

ביומא מחדתא,(כט .)בגמ' קשיא בעתיקתא  מיגמר

טינא . בר טינא וסימניך

במאירי ממהYוכ' יתייאש אל כשלמד, אף

הרבה,שלמד  מצויה שהשכחה  אמרו, יפה 

נתן דר' ו')באבות תורה(כד' ללמוד אדם יכול

שנים . בשתי ולשכחה שנים בעשר

תשכח  אם למדה  שכבר שמאחר  נשען יהא  ואל

עליה לחזור הוא נקל שלמד Yממנו כל אדרבא

אחר  ענין אותו וללמוד לחזור  ורוצה ושכח

מחודש דבר משילמוד לו הוא קשה ששכחו,

מגמר  זו בסוגיא שאמרו וזהו מעולם ראהו שלא 

מחדתא, קשה בר סימ עתיקא טינא לדבר  ן

והיה נתגבל שכבר עפר  לגבל שהבא ר"ל  טינא,

חדש, מעפר יותר  להתגבל הוא קשה טיט

עכ"ל.

הטענה? מה לחזור , קשה  שבאמת כך אם 

שליט"א  י"ר  ר' הרה"ג מיד"נ לבאר פעם ושמעתי 

פעם , שלמדוהו  דבר על לחזור  קשה יותר דה"ק

דבר  על לחזור מאשר  "עתיק", בגדר  כבר והוא

חדתא ". עדיין "כשהוא לאחרונה, שלמדוהו

קשה  בעתיקתא  מיגמר דקאמר מאי וזה

בסמיכות  לימודו על לחזור דעדיף ר"ל  מחדתא,

כעבור  ולא  "חדתא" עדיין כשהוא שסיים למתי

עתיק  דבר ונהיה שוכח דבינתיים  כיון רב, זמן

מתחילה. ללומדו שוב וצריך אצלו

תאמר  "אל דתנן זאת להטעים וחשבתי

ו  תפנה", לא שמא  אשנה, לכאורה לכשאפנה

"אלמד" לכשאפנה כתיב לא  דנקטYלמה י "ל

להלחם  הרבה  משקיע דהיצה"ר  כיון  שינון , לשון

לכשאפנה  תאמר  אל וה"ק יחזור , שלא באדם

תדחה Yאשנה  דאם כיון אחזור, לא Yדהיינו 

תשכח. ובינתיים  לזה תפנה

ישראל  בתפארת מבואר  כבר זה דבר  ולמעשה 

א ')לעיל  א' שתים(אבות  שבועות שובYואחר

קצת או הכל  תזכור עוד אם עצמך, את תנסה

בספר מהעניין  קצת  תשוב תשקיף  וכשתצטרך, .

בע"פ . לחזור  הזכרון ותשוב שגם ומנוסה בחון כי

ההרגל . תחת מונח
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תבקשנה". "אם תפילה, ז. ענף

לחזור:45) יפריענו לא שהיצה "ר  יעבץ תפילת 

בתמורה תורהYיעבץ(טז.)בגמ' וריבץ שיעץ
אל בישראל . שענאו יעבץ Yומנלן  "ויקרא דכתיב

והרבית  תברכני ברך אם לאמור  ישראל לאלהי
ידך והיתה  גבולי מרעתי)את  ועשה לבלתי(עמדי 

שאל". אשר  את אלהים ויבא עצבי

תברכני ברך גבוליYאם את והרבית Yבתורה,

עמדיבתלמידים , ידך ישתכח Yוהיתה שלא
מלבי מרעתיתלמודי ועשה  ,Yריעים לי שיזדמנו

עצביכמותי, יצה"ר Yלבלתי ישגבני שלא 
.מלשנות

כן  עושה אתה לאוYאם ואם הולך Yמוטב, הריני
לשאול .בנסיסי

שאל.Yמיד  אשר את אלקים  ויבא

דרישות? איזה (ותמהתי,

ג.א. תלמידים. הרבה ב. בתורה. הצלחה
כזה , יהיה שאני לי  מספיק לא  טובים, חברותות
ישלוט אל  ד . רמה. בכזו חברותות גם רוצה אני 

לחזור . ממני וימנע  יצה"ר  בי 

כן  עושה אתה אם  "איום", עוד  ואם Yובסוף , טוב,
למות! הולך הנני  לא

כתוב ועוד התחנונים , היכן מבקשים, ככה וכי
ואז מעט תחילה לבקש היא תפילה שדרך הרי 
דרש וביותר הרבה, לבקש ישר  ולא להוסיף
אינו  עדיין משאלותיו, כל יתמלאו  לא  שאם
ללמוד  יזכה אם וכי יתבצע , שהכל עד מרוצה ,
מספיק, לא תלמידים 100 של  ישיבה לו  ויהא

ענקית?? ישיבה חייבים

ואתנה" ממני "שאל בגדר שאני  שתורה והביאור :
ואמלאהו ". פיך  "הרחב

שאלתי" "אחת  היא כשהתפילה רק זה כל מיהו
וכו ') בדבר  כיוצא בד"ה (שם ברש"י וכדאיתא

תורה אחר  לחזר  עצמו המוסר  ממלאיןYשכל 
שאלותיו!!!! לו

שבלי  כך , כדי  עד  התורה לי שאכפת להראות

חיים!! לי למה תורה,

כל  מילוי שבלי כזו ברמה היא  הבקשה אם
המינימום  שזהו נמצא חיים, לו למה אלו – דרגות

רבתי. בקשה ואי "ז  חייו", "כדי של

וכמטמונים ה  ככסף תבקשנה "אם כתיב דא 
השם ". יראת תבין אז תחפשנה-

לחזור:46) יפריענו לא שהיצה "ר  דוד תפילת 

קיט ')בספרי פיסקא שכששאל (קרח תורה  חביבה
שנאמר  תורה אלא שאל  לא ישראל מלך דוד
עלי עדיף טובך חקיך", למדני ומטיב  אתה "טוב
ולמדני עלי טובך יעדיף העולם , באי כל ועל

בחקיך חקיך. ואשעה  ואושעה "סעדני ואומר
שלאYתמיד" ושוכח , תורה לומד אהא שלא

לשנות, לי מניח אינו הרע ויצר  לומד אואהא
הטמא את  ואטהר הטהור את אטמא שמא
ישאלוני שמא או הבא, לעולם בוש  ונמצאתי
יודע  ואיני האדמה  וממשפחות הארץ  מגויי
אומר  הוא וכן לעיניהם בוש  ונמצאתי להשיבם

אבוש  ולא מלכים נגד בעדותיך  (תהליםואדברה

מו ) קי"ט /

זה:47) על מלהתפלל  יתייאש  אל

במאירי כט .)כ ' יתייאש (יומא  אל כשלמד ואף
אמרו יפה הרבה, מצויה שהשכחה  שלמד ממה
בעשר  תורה ללמוד אדם  יכול נתן דר ' באבות

וכו'. שנים בשתי ולשכחה  לעיל)שנים  (הובא 

בה ולהאריך בתפלה נזהר אדם יהא ולעולם
נשמעת תפלתו שאין עצמו רואה ואפילו Yביותר,

וכן  ימצאנה , הימים ברוב כי הימנה, יתייאש  אל
ומטריח. במכביד עצמו יחזיק אל

למה השחר, אילת על למנצח אמרו הערה  דרך
לאילה צדיקים כל Yנמשלו אילה מה לך לומר

ושנה שנה  שבכל מפצילות קרניה שמגדלת זמן
בקרניה, אחד פיצול  זמן מתחדש כל צדיקים כך

בתפלה נשמעת .Yשמרבין תפלתן 

יט תבקשנה". "אם תפילה, ז. ענף

הדעת ":48) ב"חונן יאריך

בר  שמואל דרב  בריה יהודה ר' אמר  (ח.) בע "ז

שואל  שאמרו פי על אף  דרב, משמיה שילת

לומר  בא אם אבל תפלה , בשומע  צרכיו אדם

אומר. וברכה - ברכה  כל בסוף

וברכה ברכה  כל  מעין  משכח Yופרש"י- היה אם 

הדעת . בחונן מאריך תלמודו

לומדיה:49) על מתפללת  התורה 

" יה עליו אכף י  עמלה  עמל נפ"ְִִֵֶֶַָָָָָָ

כו') טז ' (משלי 

"כי(צט :)ובסנהדרין  אבודימי... בר יצחק רב אמר

פיהו" עליו ותורתוYאכף זה, במקום  עמל  הוא 

אחר. במקום לו עומלת 

פיהו עליו אכף כי משיםYופרש "י, שהוא מפני 

החמור. שעל כאוכף  תמיד בפיו דברים 

לו עומלת מאתYתורה  ומבקשת עליו, שמחזרת

כך  וכל וסדריה, תורה טעמי לו למסור קונה

תורה .Yלמה דברי על פיהו שכפף שאכף, מפני

מלהתקבל:50) התפילות  מונע תורה, ביטול

מהרש"א לב:)כ' מונע(ברכות  תורה שביטול

תורה משמוע אזנו "מסיר כמ"ש  תפלתו, מלקבל

תועבה ". תפלתו גם

בידו.51) יסייעו משמיא שלו, את  העושה

משלי במדרש  ג')כ' פסוק "לא(פ"י הפסוק על

זמן כל  חכם תלמיד זה  צדיק", נפש ה' ירעיב 

נתעלם אם תורה דברי מתוך בחיים שמתעסק

מתלמודו, אחד פרק או אחד, דבר בשעתממנו 

עול מן  נפטר אינו העולם מן עד פטירתו מו

בשביל לפניו, אותו וסודרין באין השרת שמלאכי

לפני לבא לעתיד פנים בשת  לו יהא  שלא 

הוא ברוך ה 'הקדוש  ירעיב  "לא נאמר  לכך ,

צדיק". נפש

המוטל  את ועשה חזר אם דה "מ  הוא פשוט  (אך

עליו.)

תחפשנה" וכמטמונים  ככסף תבקשנה "אם 
בה- ולדבקה התורה ידיעת להשיג  ויחפש האדם יבקש אם 

ההון ... להשגת במסחרו יפלס אשר  ותחבולות התחכמויות באותן להשיגה ישתדל
שני) מאמר התיכון פרק  יהושע (חוסן

להתייעל  ותחבולות  דרכים לחפש צריך כך במסחרו- להתייעל דרכים  לחפש  שטורח שכשם  מבואר
התורה. לידיעת להגיע  בלימודו

השם ". יראת תבין "אז כן - עושה אתה ואם
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תבקשנה". "אם תפילה, ז. ענף

לחזור:45) יפריענו לא שהיצה "ר  יעבץ תפילת 

בתמורה תורהYיעבץ(טז.)בגמ' וריבץ שיעץ
אל בישראל . שענאו יעבץ Yומנלן  "ויקרא דכתיב

והרבית  תברכני ברך אם לאמור  ישראל לאלהי
ידך והיתה  גבולי מרעתי)את  ועשה לבלתי(עמדי 

שאל". אשר  את אלהים ויבא עצבי

תברכני ברך גבוליYאם את והרבית Yבתורה,

עמדיבתלמידים , ידך ישתכח Yוהיתה שלא
מלבי מרעתיתלמודי ועשה  ,Yריעים לי שיזדמנו

עצביכמותי, יצה"ר Yלבלתי ישגבני שלא 
.מלשנות

כן  עושה אתה לאוYאם ואם הולך Yמוטב, הריני
לשאול .בנסיסי

שאל.Yמיד  אשר את אלקים  ויבא

דרישות? איזה (ותמהתי,

ג.א. תלמידים. הרבה ב. בתורה. הצלחה
כזה , יהיה שאני לי  מספיק לא  טובים, חברותות
ישלוט אל  ד . רמה. בכזו חברותות גם רוצה אני 

לחזור . ממני וימנע  יצה"ר  בי 

כן  עושה אתה אם  "איום", עוד  ואם Yובסוף , טוב,
למות! הולך הנני  לא

כתוב ועוד התחנונים , היכן מבקשים, ככה וכי
ואז מעט תחילה לבקש היא תפילה שדרך הרי 
דרש וביותר הרבה, לבקש ישר  ולא להוסיף
אינו  עדיין משאלותיו, כל יתמלאו  לא  שאם
ללמוד  יזכה אם וכי יתבצע , שהכל עד מרוצה ,
מספיק, לא תלמידים 100 של  ישיבה לו  ויהא

ענקית?? ישיבה חייבים

ואתנה" ממני "שאל בגדר שאני  שתורה והביאור :
ואמלאהו ". פיך  "הרחב

שאלתי" "אחת  היא כשהתפילה רק זה כל מיהו
וכו ') בדבר  כיוצא בד"ה (שם ברש"י וכדאיתא

תורה אחר  לחזר  עצמו המוסר  ממלאיןYשכל 
שאלותיו!!!! לו

שבלי  כך , כדי  עד  התורה לי שאכפת להראות

חיים!! לי למה תורה,

כל  מילוי שבלי כזו ברמה היא  הבקשה אם
המינימום  שזהו נמצא חיים, לו למה אלו – דרגות

רבתי. בקשה ואי "ז  חייו", "כדי של

וכמטמונים ה  ככסף תבקשנה "אם כתיב דא 
השם ". יראת תבין אז תחפשנה-

לחזור:46) יפריענו לא שהיצה "ר  דוד תפילת 

קיט ')בספרי פיסקא שכששאל (קרח תורה  חביבה
שנאמר  תורה אלא שאל  לא ישראל מלך דוד
עלי עדיף טובך חקיך", למדני ומטיב  אתה "טוב
ולמדני עלי טובך יעדיף העולם , באי כל ועל

בחקיך חקיך. ואשעה  ואושעה "סעדני ואומר
שלאYתמיד" ושוכח , תורה לומד אהא שלא

לשנות, לי מניח אינו הרע ויצר  לומד אואהא
הטמא את  ואטהר הטהור את אטמא שמא
ישאלוני שמא או הבא, לעולם בוש  ונמצאתי
יודע  ואיני האדמה  וממשפחות הארץ  מגויי
אומר  הוא וכן לעיניהם בוש  ונמצאתי להשיבם

אבוש  ולא מלכים נגד בעדותיך  (תהליםואדברה

מו ) קי"ט /

זה:47) על מלהתפלל  יתייאש  אל

במאירי כט .)כ ' יתייאש (יומא  אל כשלמד ואף
אמרו יפה הרבה, מצויה שהשכחה  שלמד ממה
בעשר  תורה ללמוד אדם  יכול נתן דר ' באבות

וכו'. שנים בשתי ולשכחה  לעיל)שנים  (הובא 

בה ולהאריך בתפלה נזהר אדם יהא ולעולם
נשמעת תפלתו שאין עצמו רואה ואפילו Yביותר,

וכן  ימצאנה , הימים ברוב כי הימנה, יתייאש  אל
ומטריח. במכביד עצמו יחזיק אל

למה השחר, אילת על למנצח אמרו הערה  דרך
לאילה צדיקים כל Yנמשלו אילה מה לך לומר

ושנה שנה  שבכל מפצילות קרניה שמגדלת זמן
בקרניה, אחד פיצול  זמן מתחדש כל צדיקים כך

בתפלה נשמעת .Yשמרבין תפלתן 

יט תבקשנה". "אם תפילה, ז. ענף

הדעת ":48) ב"חונן יאריך

בר  שמואל דרב  בריה יהודה ר' אמר  (ח.) בע "ז

שואל  שאמרו פי על אף  דרב, משמיה שילת

לומר  בא אם אבל תפלה , בשומע  צרכיו אדם

אומר. וברכה - ברכה  כל בסוף

וברכה ברכה  כל  מעין  משכח Yופרש"י- היה אם 

הדעת . בחונן מאריך תלמודו

לומדיה:49) על מתפללת  התורה 

" יה עליו אכף י  עמלה  עמל נפ"ְִִֵֶֶַָָָָָָ

כו') טז ' (משלי 

"כי(צט :)ובסנהדרין  אבודימי... בר יצחק רב אמר

פיהו" עליו ותורתוYאכף זה, במקום  עמל  הוא 

אחר. במקום לו עומלת 

פיהו עליו אכף כי משיםYופרש "י, שהוא מפני 

החמור. שעל כאוכף  תמיד בפיו דברים 

לו עומלת מאתYתורה  ומבקשת עליו, שמחזרת

כך  וכל וסדריה, תורה טעמי לו למסור קונה

תורה .Yלמה דברי על פיהו שכפף שאכף, מפני

מלהתקבל:50) התפילות  מונע תורה, ביטול

מהרש"א לב:)כ' מונע(ברכות  תורה שביטול

תורה משמוע אזנו "מסיר כמ"ש  תפלתו, מלקבל

תועבה ". תפלתו גם

בידו.51) יסייעו משמיא שלו, את  העושה

משלי במדרש  ג')כ' פסוק "לא(פ"י הפסוק על

זמן כל  חכם תלמיד זה  צדיק", נפש ה' ירעיב 

נתעלם אם תורה דברי מתוך בחיים שמתעסק

מתלמודו, אחד פרק או אחד, דבר בשעתממנו 

עול מן  נפטר אינו העולם מן עד פטירתו מו

בשביל לפניו, אותו וסודרין באין השרת שמלאכי

לפני לבא לעתיד פנים בשת  לו יהא  שלא 

הוא ברוך ה 'הקדוש  ירעיב  "לא נאמר  לכך ,

צדיק". נפש

המוטל  את ועשה חזר אם דה "מ  הוא פשוט  (אך

עליו.)

תחפשנה" וכמטמונים  ככסף תבקשנה "אם 
בה- ולדבקה התורה ידיעת להשיג  ויחפש האדם יבקש אם 

ההון ... להשגת במסחרו יפלס אשר  ותחבולות התחכמויות באותן להשיגה ישתדל
שני) מאמר התיכון פרק  יהושע (חוסן

להתייעל  ותחבולות  דרכים לחפש צריך כך במסחרו- להתייעל דרכים  לחפש  שטורח שכשם  מבואר
התורה. לידיעת להגיע  בלימודו

השם ". יראת תבין "אז כן - עושה אתה ואם



דעהכ ודעה"שינון "שינון מאמר  |

הנושרים פירות

התורה.א. משכחת הזהירות חובת  נתבאר 

נהגה ב. וכך ונשכח- נלמד  ושוב ונשכח, שנלמד  כדי  ונועדה הכלל, נחלת היא השכחה כי נתבאר
בחשק. ימינו כל בתורה

מדות  עם  ת"ח יהא  שאדם מצב יהא  שלא  כדי השניות, לוחות בקבלת  נגזרה דהשכחה נתבאר  עוד
טהור . בכלי  טהורה תורה  בגדר בתורה לקנין  יזכה המדות ותיקון העמל ע "י לכך גרועות-

יד ,ג. על כשקובץ  היא הלימוד דצורת לימוד נתבאר ע"י וזאת סדורה. בצורה לימודו וסודר וחוזר
בפניו . בהירה  שהיא עד  פעם, ועוד  פעם עוד  הסוגיא

ויכול  שלמד מה בפניו פרוש  הספר, מן יקום שכאשר  קצרה", ב"דרך  לימודו וישנה  יסכם  ואז 
שלמד. הסוגיא עיקרי את בע"פ לשנות

כלום . בלי  דנשאר הגר"א  כ ' איכות- בלי שמכמות כיון כמות , על שעדיפה  "איכות" וזו

"סימנים",ד. ע"י  זה  התורה- לקנות דהדרך  לה נתבאר שיעשה או בפניו. ברורה שתהא מוסיף וזה
במספר , שמסדרם שע"י המאירי וכדכ' וכיוצ "ב. והשיטות הדינים או ההלכות, ספירת ע"י סימנים

העברה. דרך בפיו לשננם בעיניו קל

בכתב,ה. הסיכום מעלת טפי .נתבאר הדברים מתבהרים וכן  רושם . בו נעשה שעי"ז

פרקים , ראשי כתיבת ע"י  זאת שכחת ויעשה מאיסור נמי ניצול דעי"ז וי"א  שיזכירוהו . רמזים  או
התורה.

שיזכור .ו. כדי זה ת"ת מצוות דעיקר החזרה, חובת נתבאר 

עוד. צד לאחמ"כ  ורק  שצד, מה תחילה משמר הרמאי" ד"צייד ונתבאר 

לחזור, קל מסודרת- בצורה  שלמד שאחר בדרך והרווח ומסוכמים לפניו , ברורים  שהדברים  כיון
הדברים- אריכות כל על חוזר  שלא (ואף הדברים . עיקרי על לחזור יכול מועט בזמן  ואז קצרה,

זמן.) לאורך לזוכרם קל מסודרים, שכשהדברים  הזכרון כח מ"מ

אם  ואז יחזור , זוכר- כשעדיין דאדרבה "עתיק", יהא שהלימוד  לפני לחזור  צריך כי נתבאר, עוד
בעתיקתא  מיגמר עתיקתא , שיהא עד ימתין אלא  כן יעשה לא דאם  ויזכר. יעיין  מעט, ששכח רואה

מחדתא . קשה 

בלימודו . טעם עוד ומוצא הדברים , את מאיר החזרה דריבוי ונתבאר 

לתורה,ז . לזכות ובקשה התפילה מעלת ועוד .נתבאר עוד לבקש יכול דבתורה

ל  יפריע שלא  יצה"ר , ישגביני ולבל המעלות, כל את חזור .ויבקש 

ולקצור... לזרוע שנזכה יה"ר

נד.) (בעירובין זירא כדא "ר ובעוה "ב, בעוה"ז  פירותיהם נאכל  בעז "ה  ואז 
בפיו . שמענה בזמן  לאיש- שמחה אימתי  טוב", מה בעתו ודבר פיו במענה לאיש "שמחה

הלכה . דבר ממנו כששואלין מענה, לו שיש בזמן בתלמודו - שמח אדם אימתי ופרש "י ,

כשחוזר ! - זוכר  אימתי וכמובן,
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הנושרים פירות

התורה.א. משכחת הזהירות חובת  נתבאר 

נהגה ב. וכך ונשכח- נלמד  ושוב ונשכח, שנלמד  כדי  ונועדה הכלל, נחלת היא השכחה כי נתבאר
בחשק. ימינו כל בתורה

מדות  עם  ת"ח יהא  שאדם מצב יהא  שלא  כדי השניות, לוחות בקבלת  נגזרה דהשכחה נתבאר  עוד
טהור . בכלי  טהורה תורה  בגדר בתורה לקנין  יזכה המדות ותיקון העמל ע "י לכך גרועות-

יד ,ג. על כשקובץ  היא הלימוד דצורת לימוד נתבאר ע"י וזאת סדורה. בצורה לימודו וסודר וחוזר
בפניו . בהירה  שהיא עד  פעם, ועוד  פעם עוד  הסוגיא

ויכול  שלמד מה בפניו פרוש  הספר, מן יקום שכאשר  קצרה", ב"דרך  לימודו וישנה  יסכם  ואז 
שלמד. הסוגיא עיקרי את בע"פ לשנות

כלום . בלי  דנשאר הגר"א  כ ' איכות- בלי שמכמות כיון כמות , על שעדיפה  "איכות" וזו

"סימנים",ד. ע"י  זה  התורה- לקנות דהדרך  לה נתבאר שיעשה או בפניו. ברורה שתהא מוסיף וזה
במספר , שמסדרם שע"י המאירי וכדכ' וכיוצ "ב. והשיטות הדינים או ההלכות, ספירת ע"י סימנים

העברה. דרך בפיו לשננם בעיניו קל

בכתב,ה. הסיכום מעלת טפי .נתבאר הדברים מתבהרים וכן  רושם . בו נעשה שעי"ז

פרקים , ראשי כתיבת ע"י  זאת שכחת ויעשה מאיסור נמי ניצול דעי"ז וי"א  שיזכירוהו . רמזים  או
התורה.

שיזכור .ו. כדי זה ת"ת מצוות דעיקר החזרה, חובת נתבאר 

עוד. צד לאחמ"כ  ורק  שצד, מה תחילה משמר הרמאי" ד"צייד ונתבאר 

לחזור, קל מסודרת- בצורה  שלמד שאחר בדרך והרווח ומסוכמים לפניו , ברורים  שהדברים  כיון
הדברים- אריכות כל על חוזר  שלא (ואף הדברים . עיקרי על לחזור יכול מועט בזמן  ואז קצרה,

זמן.) לאורך לזוכרם קל מסודרים, שכשהדברים  הזכרון כח מ"מ

אם  ואז יחזור , זוכר- כשעדיין דאדרבה "עתיק", יהא שהלימוד  לפני לחזור  צריך כי נתבאר, עוד
בעתיקתא  מיגמר עתיקתא , שיהא עד ימתין אלא  כן יעשה לא דאם  ויזכר. יעיין  מעט, ששכח רואה

מחדתא . קשה 

בלימודו . טעם עוד ומוצא הדברים , את מאיר החזרה דריבוי ונתבאר 

לתורה,ז . לזכות ובקשה התפילה מעלת ועוד .נתבאר עוד לבקש יכול דבתורה

ל  יפריע שלא  יצה"ר , ישגביני ולבל המעלות, כל את חזור .ויבקש 

ולקצור... לזרוע שנזכה יה"ר

נד.) (בעירובין זירא כדא "ר ובעוה "ב, בעוה"ז  פירותיהם נאכל  בעז "ה  ואז 
בפיו . שמענה בזמן  לאיש- שמחה אימתי  טוב", מה בעתו ודבר פיו במענה לאיש "שמחה

הלכה . דבר ממנו כששואלין מענה, לו שיש בזמן בתלמודו - שמח אדם אימתי ופרש "י ,

כשחוזר ! - זוכר  אימתי וכמובן,

מצורף דוגמא לסיכום בדרך קצרה, מתוך ספרי "שינון דעה".

ג  מהתורה . בחלב בשר באיסור נכלל מה א'– סעיף 

בחלב  בשר הלכות 
פ "ז סימנים  דעה  צ "ז Yיורה

פ"ז בחלבYסימן בשר איסור נוהג אופן  סעיפים .באיזה  י"א

א' מהתורה.Yסעיף בחלב בשר באיסור נכלל מה 

מהתורה:1) האסור  בחלב בשר 

בחלב גדי  תבשל "לא פעמים  ג' בתורה נאמר
אכילה ,Yאמו " איסור  בישול, איסור  ללמד

הנאה . ואיסור 

ולא2) בישול בלשון  האיסור  נאמר  בתורה 
תאכל: לא  בלשון

שאסור א . בישוללומר דרך רק ולאמדאורייתא
וכיוצ"ב . ומליח  א ')כבוש  ש "ך (מחבר,

ונאמר (א ')בפ"ת ב. דמאחר  מהרמב"ם הביא
כדרך  שלא גם שלוקין  ילפינן  בישול, בלשון 

מר. דבר בהם עירב אם כגון  אכילה,

הנאה .וכן כדרך  שלא אף מהם להנות אסור

הכרם בכלאי ה"ה איסורןכמו"כ  הכתוב  הוציא ,
"תוקדש" כדרך.Yבלשון שלא אף  שלוקין לומר 

בזה "ז  אף  ב ')דלמחבר Yונפק"מ לד' סי' (בחו"מ

ואם התורה . מן  לעדות פסולים מלקות חייבי
דאורייתא עדות בפסולי קידושין .Yקידש אינן

מ"מ מלקות , בה שאין עבירה בעבר גם  שם לרמ "א  [אכן

זו.] נפקותא  ליכא לרמ"א א "כ מדרבנן, לעדות פסול

ומליח:3) כבוש 

בישול  דרך דאי"ז  שרי, דמדאורייתא מ"מ Yאף
באכילה . אסרוהו  רבנן

בהנאה .Yלמהרש"ל גם לאסור  מסברא מחמיר 
ב ') ש "ך א', (ט "ז

מהתו'Yלרמ"א אסור שאינו בב "ח שריYכל
בדעתבהנאה . ורה"מ רש "ל או"ה, הטור, דעת  (דהכי 

אגור) או"ז, בשם אשר"י הג' מרדכי , הסכימוהרמב "ם , וכן
(ב ').וש "ך (א ')הט"ז 

בס"ג  לק' המחבר דעת בחלבוכן עוף בשר גבי
בבישול  מותר אך באכילה , מדר ' שאסור

בס"ג.]ובהנאה. לק ' עוד  מזה [ויבואר

צליה:4)

מדאורייתאYלפר"ח  ואסור בישול דרך חשיב 
הפמ"ג  נקט א ').וכן (משב "ז

מדרבנן .Yלר"ן  רק ואסור בישול דרך (ועי 'אי"ז

(21 לק '

טיגון:5)

מדאורייתא.Yלפר"ח  ואסור בישול דרך  חשיב

שיף  ומהר"ם ואסור Yלתוה"ש  בישול דרך אי"ז
מדרבנן .

הפמ"ג  להקלYוהסיק אפשר מרובה דבהפסד
בהנאה. ג')להתיר (פ"ת 

מעושן:6)

מדאורייתא.Yלפר"ח  א ')אסור היטב (באר

לוקין .Yלשו"ע אין אך  דאורייתא, כספק אסור
(1 ס"ו לק ' (וע "ע 

עירוי:7)

מדאו'.Yלפר"ח  כ"ק ש "ךמבשל  ועי ' א'./ (רעק"א

הקילוח  נפסק שלא  דבעירוי  שם  ובשפ"ד ה' אוסרYקה'

הקילוח  ובנפסק בהנאה. מדר'.)Yהכ"ק  בעלמא חומרא הוי



ה  מהתורה . בחלב בשר באיסור נכלל מה א'– סעיף 

דאו'. כ"ק של

מבואר  מדרבנןעוד  עכ"פ דאסור דאע"ג ,Y מ"מ
דר'. בב "ח חנ"ן א ')אין (רעק"א

דר':22) בבב "ח הנאה איסור שאין המרדכי ראיית

הוכיח דאמרינן במרדכי מהא דר' בבב "ח הנאה איסור דאין

קיבת בעור אותם דמעמידים  מטעם  אסירי  עכו"ם  שגבינות 

בהנאה  דאסירי  הוזכר ולא  שם  ונכבש  דכבושYנבילה מוכח 

בהנאה . רבנן אסרוהו  לא בבב "ח 

התוס '(א ')ברעק "א  קושית האיסורהביא טעם נקטינן  אמאי 

היו  אם ה"ה הא נבילה, קיבת  בעור שמעמידים  מפני 

בב"ח. מדין לאסור היה כשירה קיבת  בעור מעמידים 

תוס ' קיבה,ותרצו בעור העמידו שמא ספק  רק  והוי  מאחר

לקולא . וסד"ר בדר' ספק  הוי

רעק"א  דהאוהק ' י "ל דה"ה המרדכי  ראיית  ירדה לפי "ז

הנאה  איסור הוזכר נכבש .Yדלא אם  ספק דהוי  כיון

דתרצו והרמב "ם מג"ש לר"י  אף ס'ועוד, איכא שבסתמא 

והוי דמאחר  אלא  לאסור, הו"ל לא  לכאו' וא"כ הקיבה נגד

אםY"מעמיד" רק לומר שייך כ"ז מיהו בטל. אי "ז  לכך

מצד לאוסרו אתינן אי אבל בנבילה , מעמיד מצד  אסור

מעמ דבב"ח קיי"ל הא  להכיבב "ח  סי"א), (כלק ' בטל כן יד

כשירה. קיבת  בעור שמעמידים  מחמת  דנאסר ל"א  שפיר

רעק"א אסרינן וכ ' דמדלא  המרדכי, ראיית  ירדה נמי לפי "ז 

בבב "ח  בהנאה.Yמשום  אסרינן לא  לכן

כרחךאלא על עכו "ם , מגבינות  ראיה הביא כן דמדהמרדכי

התוס'. קושיית  והדרא  הנ"ל תירוצים  ס"ל לא

לבשל ועו"ק עתה שאסור הוזכר לא אמאי  למרדכי אף

דרך יבלע ועתה בישול כדרך שלא  בלע עתה דעד זאת 

בהנאה. אסור יהא יבשל אכן ואם  בישול,

שרי23) דרבנן דבב"ח המחבר  קאמר לא אמאי 
בבישול:

רעק"א בב"ח (ג')תירץ  גבי אף מיירי דהכא כיון 
לבשלם אסור  ודאי דבהנו ומליח , כבוש ע "י דר'

וכאמור. בהנאה יאסר יבשל ואם עתה 

דעת24) על בישול בלא  בידים בב"ח לערב
מזה: להנות

במנ"י אסור Yכ' מ"מ בהנאה, שרי דר' דבב "ח אף
מזה להנות כדי בידים מציין .לערב הכא (רעק "א 

(13 ס"ו לק ' וע "ע המנ"י. מובא ט"ו ס"ק  ולק' למנ "י ,

בשר:25) עם לאוכלו שרי האם  חלב, עם שבישלו סוכר

רדב "ז במיםYכ ' בטל למאה, ב ' של יחס ונותנים מאחר

א ') היטב באר (פר"ח, בשר. עם  לאוכלו  ושרי  ובסוכר

b a b

ב' אם .Yסעיף חלב  דווקא ולאו גדי  דווקא לאו

אמו:1) בחלב גדי דוקא  נאסר  האם

דכתיב אמו"אף בחלב גדי תבשל מ"מ Y"לא 
ועז. שה  שור  ה"ה 

דוקא, לאו אמו" ב "חלב בהמהוה"ה בשר דכל

אסור  נמי טהורה בחלב  שדיבר טהורה אלא ,

בהווה. קיג.)הכתוב  (חולין

b a b

ג' עםYסעיף  גבינה  אכילת  איסור ועוף ./ חיה טמאה./ כבהמה דרבנן  בב"ח

העין. מראית  איסור בדין  רמ"א  דגים ./

מטמאה:1) החלב או הבשר  אם

בהמה בשר בישול  רק  נאסר דמדאורייתא נתבאר

טהורה בהמה בחלב  בחלבטהורה ד"גדי דומיא ,

אמו ".

דעהד  פ"ז שינון סי ' יו"ד בחלב, בשר הלכות  בחלב| בשר איסור נוהג אופן באיזה  -

אברהם מדר '.Yליד רק דס"ל אסור נראה נמי (בר"ן

(.21 כלק' בב "ח , דאו' כ"ק  שאין  דכ' דר', דהוי

חם:8) לתוך צונן

הפר"ח  מדאורייתא.Yכ ' ואסור  גבר  (רעק"אתתאה 

א ')

רוטב:9) בלא מהצד בחם חם נגיעת 

מהרש"ל בשם  הפמ"ג  בישול Yכ' דרך אי"ז
בהנאה. ושרי מדר' ג')ואיסורו פ"ת  א', (רעק"א

צונן:10) לתוך  חם

מדרבנן . מבשל.]אסור לא אך בולע, ליה [דאדמיקר

אדבר.) עוד  ד"ה בפתיחה (פמ"ג

מלקות:11) דין

מדאו' באכילה שנאסר על Yמה  עליו לוקין
כנ"ל  עדות פסולי לענין בזה "ז  ונפק"מ אכילתו,

ב ')2. (פ"ת 

הנאה:12) על לוקים האם

לוקה .Yלרמב "ם אינו

פוסקים ב ')לוקה.Yלשאר פ"ת  (מל"מ,

הנאה:13) על שלוקים השיעור  מה

כזית.Yלצל"ח  בהנאת

פרוטה.Yלרעק"א ב ')בהנאת (פ"ת 

אסור:14) גם  שיעור חצי האם

באכילה שיעור מהתורה .Yחצי אסור

והנאה מסתפק.בפמ"ג Yבבישול 

הנאהלרמב "םYלצל"ח  על לוקים  ודאיYשלא
בהנאה. אסור  ח "ש פוסקיםשאף לשאר אבל

הנאה על  שלוקים אלאYדסברי לוקין  אין 
שנתבאר  ב ')בשיעור פ"ת  .13 (לעיל

ונקבר:15) בהנאה  נאסר  בב "ח

שרפו מהתורה.Yאם אסור ב ')אפרו (פ"ת 

לכלב16) ליתנו  שרי האם בהנאה, הנאסר  בב"ח
שלו: שאינו

ד ')לט"ז  אסור.Y(צ"ד

חיים ליתןYלמקור נאסר  בפסח בחמץ ורק שרי,
שלו. שאינו  לכלב ה')אף צ"ד לק ' (פ"ת 

בישול,17) דרך שאי"ז  מצד מדר ' שנאסר מה
אח"כ: לבשלו  שרי  האם

אסור  מ"מ לגוי, ליתנו ויכול בהנאה דמותר אף
זאת  לבשל בב"ח Yאח"כ מבשל השתא  .דנמצא

ג') ופ"ת  ג' ב ', א', (רעק"א

ובישל  בב"ח Yעבר ככל מדאו ', בהנאה  נאסר 
שנתבשל.

נתבשל18) מין שכל בבב"ח בישול אחר  בישול
בפנ "ע: תחילה

מהרש"א בגליון דבשבת Yכ' לשבת ול"ד אסור ,
בישול. אחר  בישול אין 

שרי19) האם יחד, כבר  שנתבשלו  וחלב בשר 
ולבשלם:לחזור 

או"ה מהג ' אחר Yמשמע  בישול דאין  דשרי,
בצ"ע .)בישול  וסיים  ק"ה בסי ' בפמ"ג דייק וכן א ' (רעק "א .

בפמ"ג  י"ח)מיהו ב', הש"ך (שפ"ד דברי על  כ'
כשמבשל  אף גוי קדירת תחת לחתות שאסור
איסור  ויש בו"ח שם  שבלוע משום דזה  פרוה,

בבב"ח. בישול  אחר  מהרש "אבישול בגליון (וכ "כ

(20 להלן זוטא באליהו משמע וכן שם .

ב"י:20) בשרי  בסיר  שנתבשלה חמאה

אפרים בשער עמהYכ' להאיר דאסורהYאסור 
בהנאה .

חנוכה נר בה להדליק אסור דמצוות ואף ואע"ג .
נתנו להנות שיעוראYלאו  מכתת כתותי מ"מ

שיעור. בעי חנוכה ונר 

זוטא שמבשל Yלאליהו משום  בלא"ה אסור 
הבב"ח . 5)עתה  ס"ג לק' וע"ע ד', (פ"ת 

דרבנן:21) בבב"ח חנ"ן  יש  האם

הר"ן  חנ"ןYכ ' ל "א קליפה כדי משוםYבנאסר
דבב"ח  לתא משום  הוא חנ"ן  היכ"תדכל  ואין

בבב"ח. מדאו' שאסור כ"ק של

הפר"ח מינה דרך ודייק ל"ח  שצלי דס"ל מוכח
היכ"ת  שאין  כ ' ולכן מהתו' אסור ואין  בישול 



קצג  וכלים. אדם לטבילת  ומעיין  מקוה שיעור א'– סעיף

מקואות  הלכות 
ר "א סימנים  דעה ר"ב Yיורה 

ר "א  מקוואות Yסימן סעיפיםהלכות ע"ה

א' וכלים .Yסעיף אדם לטבילת  ומעיין מקוה  שיעור

טובלים:1) במה

זב דכתיבYא. מעיין  במי דוקא לטבול בעי
חיים " במים  בשרו יג')"ורחץ טו' .(ויקרא 

ונדה זבה סאה .Yב . מ' במקוה גם לטבול יכולה 

הלוי[ כרבינו (הוב "דדלא כזב . חיים מים  שצריכה שכ'

סה :) בשבת  ברש "י 

הב "ח דסבריוכ ' ונראה גאון, פלטוי  בר' הכי  איתא דכבר

אבוה  מדעביד לה וילפי מדרבנן, אלא תורה מדין דאי"ז 

לבנתיה. מקואות  דשמואל

הסיק מיםמיהו  חיבות  דאינן הפוסקים  נקיטת  דלדינא

מדר'.] אף  חיים 

כלים כדלקמן .Yג. קולא בהו דאית אלא כנדה ,

אדם:2) לטבילת מקוה  שיעור 

סאה, יתחטא"מ' נדה  במי "אך מיםYדדרשינן
סאה . מ' אומר  הוי בהם , טובלת עה :)שהנדה (ע"ז

בשרו " כל את  במים "ורחץ תניא מיםYעוד
ברום אמה  על  אמה והם בהם עולה גופו שכל

סאה . מ' דזה  חכמים ושיערו אמות, יא .)ג' (חגיגה

הט "ז מכסה Y(ו')וכ' זה דשיעור מבואר (ד:) דבעירובין

גדול. היותר גוף  אפילו

פרטים: ג' בהא ואית

אצבע . וחצי טפחים ו' בת באמה משערינן א .

הש "ך סה"כ וביאר יוצא וזה עוצבות  באצבעות  דהיינו 

אצבעות . 44,118.5

ויוצא אצבע חצי  פחות  זה שוחקות באצבעות  אבל

אצבעות . 41,472

ל ( 340 בין  והיינו זה  שיעור  כמה  פלוגתא איכא Y760לדינא

קנ')ליטר ח "א  מנח"י  עי' /.

המים מגובה גבוה  יהא שהבור  בעינן כדיב. ,
סאה . מ' ישאר  המים ויעלו נכנס שכשהטובל 

בשו "ע) והובא קט : בפסחים (תוס '

מד  בוינאג. לטבול ויכולה  נמוך שהמקוה אף 
לארץ  ששוכבת  ע"י מנהג מהני.Yרק מיהו

לאותיקין  דשמא מקוה כזה על לסמוך שלא
מעל  עד מים  שיהא בעינן  אלא יפה , בו תטבול

לפחות. זרת ולק 'טבורה לו'. קצח' שו"ע א '. (דרישה

סו') סעיף 

ויפסל:3) ממקוה  יחסר כמה

פוסל.Yלתשב"ץ קורטוב קד.חסר  (ככתובות 

לטבול.) יכול אין קורטוב  חסר סאה ארבעים 

דוקא,Yלב "י לאו כלקורטוב חסר אפי' אלא 
קטן.Yשהוא או גדול אדם שנא  לא  פסול.

הטובל4) ובכניסת  גדותיו  עד המלא כשר מקוה 
נפסל האם סאה , מ' נשאר אך מים  יוצאים

זוחלין: משום

צדקה נראהYלמעיל  המחבר  דמאחר מסתימת 
סאה מ' זוחלין ,Yוישארו  ול"ח  לשיטתו כשר  [ואזיל 

סאה  מ ' מגובה למעלה סדק  בו  שיש  מקוה גבי  ס"נ Yלק '

זוחלין]. ול "ח בזה .כשר להחמיר יש לרמ"א מיהו 
לכתחילה. להחמיר שם  שם [דכ ' לב"ח  להחמיראכן  יש 

בדיעבד .] אף

הכא הרמ"א הגיה דלא  נתפרשלמע "צY[והא  דלא כיון

לחלוק . הוצרך  לא להכי  בנד"ד , דמכשיר במחבר להדיא

כ ' נמיבנוב"י  מיירי זה דבסעיף  כיון  הגיה לא דהרמ"א 

דזוחלין.] פסולא ליכא ובהא  מעיין גבי 



דעהקצד  ר "א שינון סי' יו"ד מקואות, הלכות מקוואות| הלכות  -

הורה א' חכם דדוקאYמיהו זוחלין, ל"ח דזה 
לא אך הרמ"א, החמיר מעצמן יוצאין שהמים 

הטובל. ע "י קכ'כשיוצאים וס"ק ל' ס"ק לק ' (בש "ך

הריב "ש .) בשם  זו סברא הביא

המע "צ  לו אחר Yוהשיב  חוזרין  המים אם דרק
הטובל  בנד"ד Yיציאת  משא"כ זוחלין , ל"ח  אז 

זוחלין . חשיבו ודאי חוזרין ולק 'שאינם  ג'. (פ"ת 

הריב "ש ) בשם  זו סברא  הובאה ס "נ

כלים:5) לטבילת  מקוה  שיעור

ברביעית והצריכומדינא  זאת ביטלו דרבנן אלא .
אקרא. ואסמכוה  סאה פ"אמ' תוספתא  (ע "פ

ועי ' לח./ בנזיר ותוס' יז: פסחים  ברש "י  הובאה דמקואות ,

מטומאה.) כלים  בטבילת  מילי  דהני 11 לק'

רביעית6) עוקה  ממנו וקדח שלם מקוה 
כלים: לטבילת 

מיהו ברביעית , כלים לטבילת רבנן דביטלו אף
שקדחו כשר  מקוה אבל  בפנ"ע , רביעית ה "מ 
יש  אם  שבצידו , לעוקה  רביעית ממנו ומשך
כקליפת  בגובה  הנוד כשפופרת רוחב בפרצה 

כלים .Yהשום לטבילת כשר

רביעית,אך  בו ביש מרביעית דוקא דפחות
והיינו קטן מקוה שיעור  ובעינן כלל ל"ח 
זהו וכן  מהתו', טהרה  שיעור  דזה רביעית

לידים . טהרה שיעור

ול"ד מיהו שאובין. אינם הרביעית  שכל ה "מ
שאובין במיעוטו דשרי חציו )למקוה  .(עד

קודםאמנם שאובין  מיעוט  במקוה עירב אם
לעוקה קאתו .Yשקדח  דמקוה דמהכשירא כשר ,

קכז ') לק' בש "ך וכן ראב "ד. בשם  (ב"י 

אדם:7) לטבילת מעיין דיני

וראב "ד  כפיYלרמב"ם כ"א שהוא, בכל  מטהר
"ורחץ  גביה מדכתיב בב "א, במים שיכנס גדלו

בשרו " "כל כתיב  ולא חיים" במים [דלהויבשרו 

סאה]. מ ' בשרו כל כשיעור שצריך משמע

ורא"ש סאה .Yלר"י מ ' בעינן

בYלרא"ש[ אדם  טבילת  שיעור אמדו  וחז "ל מ'Yמאחר

גופו. כפי  כ"א  לשיעורים  זאת  נתנו דלא מסתבר סאה

שחילקו Yלר"י מקוה גבי (כב .) בחגיגה מהגמ ' לה יליף

סאה  מ' אחד בצד אין שאם  וגרגותני, ולאYבסל פסול,

נקוב . שהוא  אף הסל של השני  שבצידו  מה מצרפינן

ואפ"ה  מחלחלא חלחולי  דארעא מהא ראיה לזה ומייתינן 

כיון  במעיין, מיירי  ע "כ והנה אחד. במקום  סאה מ ' בעינן

הוי הא  מחלחל דאי  חלחולי , לומר שייך לא דבמקוה

מ"ס.Yזוחלין  בעינן במעיין  דאף  מוכח אלא

הגר"א  נמי(ו')בביאור שאובין  הא  ר"י , של ראיתו על תמה 

דכמה הטבע בספרי כתבו  דהנה  הקרקע. בגידי  לילך  יכולין

מכונסים  מים בורות בתוך דגים מצאו כרחךפעמים ועל ,

הקרקע גידי  דרך  המים  עם  יחד מהנהרות  לשם .הגיעו 

מים  בבור  והניחום דגים שסימנו איפכא מצינו כמו"כ

בנהרות מצאום ולאחמ "כ  .מכונסים

ע"ז תמה  דנראה בחזו"א  והסיק  ס"ד) ז ' סי ' קמא  (במקואות 

הגר"א .] ממשנת  שאי"ז

להלכה:8

בדבר  שומעין דלמחמירין  והר"ן  הרשב"א כתבו 

כרת. שאיסורו

סאה. מ' דבעינן  בשו "ע  נקט  וכן

הוי8) במעיין אדם לטבילת  סאה  מ' האם
מדאורייתא:

דר'.Yהנ"ל לרא"ש דהוי משמע 

ור"ן  דאו'.לרשב "א דהוי הובאנראה ושמלה, (לחם 

יא ') לטור בהערות 

רק9) סאה  מ ' ויש זוחל כמעיין משוכים מים
כולו: בצירוף 

שם . עולה גופו שכל במקום בו לטבול (וכ"כ יכול 

ב ') בש "ך

(פי ' חרדלית  גבי מתוספתא לה מיםY[ומוכח דלית , הר

מההר) סאלב "שהנשפכים  מ' סה"כ יש  אם בו ה.טובלין 

האלב "ה לב "ה אף  אכן ס'. מ' במק "א  עוגל כשיש  רק

(פי ' דקטפרס משום  היינו עוגל , שנזחליםYדבעו  מים 

מטהרין  נוטפין דאין משום  או חיבור, אינו ההר) על

באשבורן.] אלא 

מעיין:10) עד והגיעו אדם שחפרם בארות 

מהרי"ק לחוץ Yכ' יוצאים שאינם להםYאף יש
אדם בידי נעשתה שהחפירה ואף מעיין . Yדין

שמים . בידי היא נביעתם ורמב"ן.מ"מ תרוה"ד (וכ"כ 

(.12 מ' סעיף לק' ועי '

קצה  וכלים. אדם לטבילת  ומעיין  מקוה שיעור א'– סעיף

דבר.בש "ך[ לכל כשר זה דמעיין נת ' בסוגריים ) אמנם (א'

כ ' וקציעה  מור זבבהג' טבילת  לענין חיים  מים  דל"ח

טו') לטור (הערות  חטאת .] ולמי  ומצורע 

כלים:11) לטבילת  מעיין שיעור

לרביעית  שביטלו  אחר אף סאה מ' אי"צ בהא
דמקוה .

לזה: כשר נמי מרביעית  פחות האם

רביעית.Yלמרדכי דוקא

שמחה כשר.Yלר' נמי מרביעית פחות (דרכ"מאף

] נראה בתוס 'ב '.) נמי בסו "ד) מההוא  בר ד "ה לח. (בנזיר

מרביעית .] בפחות  אף  דכשר

אבל לטהרה, מטומאה כלים טבילת גבי וה"מ
מהעכו"ם הניקחים כלים מ "סYבטבילת בעינן

נדה טבילת  גבי נדה ,כמו במי  "אך בהו דכתיב  כיון 

נקטYיתחטא " (כן  בהו. טובלת  שהנדה מים  ודרשינן

ס"א  קכ ' בסי ' כטור,כסה "מהמחבר דאףודלא שסבר שם

בש "ך הובא  שהוא . כל במעיין סגי מעכו"ם כלים טבילת 

מב ') ס"ק לק'

b a b

ב' נהרות .Yסעיף ודין  ומקוה במעין זוחלין  דין

ומקוה:1) במעיין זוחלין דין

בזוחלין .Yמעין  אף מטהר 

בYמקוה דוקא גשמיםYמטהר מי סאה  מ'
ואל"ה אחד , במקום  פסול.Yמכונסים

"יקוו Yלמהרי"ק[ דכתיב  דאו', הוא במקוה זוחלין פסול

אחד". מקום  אל אסמכתא .Yלמרדכיהמים  וקרא  דר' הוי 

להלכה:8

הרמ"א דאורייתא.Yנקט  דהוי

מהריק "ש להחמיר.Yוכ' יש זוחלין בספק הלכך

הדין:2) מקור  בנהרות, טבילה  דין 

אלאמדינא בזוחלין, שמטהר כמעין דינו נהר
גשמים מי ע "י דמתרבה  זימני ואיכא מאחר 

דינו מה ושמואל רב  נה:).נחלקו  (בכורות

במערבאYלרב פרת.Yמיטרא רבה סהדא

פרת,Yפירוש נהר מתרבה  באר"י, גשם דכשיש
מי על הגשמים מי אז רבים  שמא וחיישינן 
שאינו מקוה  דין אז הנהר  על יש ע "כ הנהר.

באשבורן. אלא בזוחלין  לטבולמטהר דאין נמצא 
זוחלין. בנהרות  זו בתקופה

דשמואל לאבוה ס"ל  מקואות וכן לבנתיה דעביד
ביומי דחייש פי' תשרי. ביומי ומפצי ניסן  ביומי
להו עביד להכי הגשמים, מי אז רבו  שמא ניסן 

באשבורן . מקואות אז

דשמואל מימרא איתא דלקמן וכן למימרא (דסתרה

פרת בשמו ) אלא בזוחלין מטהרין המים אין 
תשרי. ביומי

תניאלשמואל ומייתינן מיבריך. מכיפיה נהרא
פרת  שמו נקרא למה פריםYכותיה שמימיו

יורדיםYפירושורבים . שכשהגשמים  דחזינן  אף
הנהרות  מי הואYמתרבים  גדילתן עיקר  מ"מ

בתענית  כדאיתא יורד (כה :)ממקורן  טפח לך אין
טפחיים לקראתו  עולה  תהום לך שאין מלמעלה 

הרא"ש[ העולםוביאר ואויר גשמים דכשיורדים  בתשו'

שפע מקבלים  הנהר מקורות  גם רטוב , ונעשה מתלחלח

בשפע]. מים ומוציאין  האויר לדבריומלחלוחית  נמצא 
השנה . כל הזוחלין  בנהרות לטבול  אפשר

דוקא:3) ותשרי ניסן יומי  האם

כ ' אבל בב "י בתשרי, רק שרי דשמואל דלאבוה
אסור  השנה שאר  לאפוקיכל כדי רק  ניסן (ונקט 

השנה) .משאר

בטור  ר"י בדעת שריYלב"י באלול דאף יתכן
זאת  ותלה תשרי. חודש ולא תשרי יומי כ ' ולכן 
ומה הגדול החום ימי כלו כבר דאז כיון  בתשרי
יש  ומ"מ יפשיר , לא תו  אז עד הפשיר שלא
מותר  יהא בחשון  דאף ויתכן באלול דאף שנים

השלגים הפשרת סיום  בזמן תלוי .והכל

בטור  ר"י בדעת בחשוןYלב"ח הרביעה  מזמן
אחר  שהוא ניסן אחר עד הגשמים, ימות התחלת

השלגים הפשרת וכמימראYזמן  כרב ונקט אסר ,



ג  ס"ת . כתיבת מצוות א'– סעיף

תורה  ספר  הלכות
ע "ר סימנים  דעה  רפ "ד Yיורה

ע"ר מכירתוYסימן ואיסור תורה ספר כתיבת סעיפים .מצוות ב'

א' ס "ת .Yסעיף כתיבת  מצוות 

הדין:1) מקור 

בגמ' כא :)נתבאר כל(סנהדרין על מצוה  דאיכא
משלו, ס"ת לכתוב  לכםאדם  כתבו "ועתה  דכתיב

הזאת". השירה הרמב "ם[את  שהכוונה וכ' לומר דאין

האזינו  לפרשת  פרשיותYרק  התורה את  כותבין  דאין  כיון

ס .) (כגיטין  ניתנה חתומה דהתורה בהכרח Yפרשיות , כן על

התורה.] כל את  לכתוב  שיש  היא המצוה כוונת 

אחריה לחזר צריך מאוד  הטור כדאיתאוכ ' ,
אחת  אות בה  "הגיה הכתובYבגמרא עליו  מעלה
סיני", מהר קיבלה הב "ח[כאילו דר"ל ופירש (ב ')

סיני , מהר קבלה כאילו עליו דמעלה צריךכיון  מאוד לכך 

לעצמו ס "ת  בידו  כותב  שיהא זו  מצוה אחרי ואםלחזר ,

לכתוב יודע  לו].Yאינו כותבין אחרים 

מאבותיו:2) ירושה  שקיבלו ס "ת  לו יש 

משלו. לכתוב  מצוה שם)אפ"ה (סנהדרין

רביםלב"ח  בלשון  לכם" "כתבו  ר"ל Yמדכתיב 
יחיד. כל

מ"כתבו ".Yלרמב "ן  לה ילפינן 

שלכם .Yלרמ"ה מ"לכם", לה ילפינן 

המצוה:3) טעם

ולמדהYלרא"ש קרא כדמסיים בה, שילמדו  כדי
בנ"י. את

אריה דהאYלשאגת  מילתא, תליא בת"ת לאו
דיכול  אף יצא, לא אבותיו לו בהניחו דאף חזית

בה. י ')ללמוד (פ"ת

כ ' שכשמשקיע Yברקנאטי משום בעצמו , שיכתוב דהענין

ולקיים. ללמוד יותר  יחפוץ בזה,

כ' תריג ')בחינוך בבני Y(מצוה  שידוע  לפי המצוה, משרשי

להם, הנמצאת ההכנה לפי דבריהם כל עושין שהם אדם

ישראל  מבני  ואחד אחד לכל להיות הוא ברוך ציונו כן ועל

אצלו  מוכן תורה יצטרךספר ולא  תמיד בו לקרות שיוכל

וידע  ה', את ליראה  ילמד  למען חברו, לבית אחריו  ללכת

רב. ומפז מזהב והחמודות היקרות במצוותיו  וישכיל 

שהניחו ואע"פ ישראל, מבני כאו"א בזה  להשתדל  ונצטוינו

אבותיו להשאילYלו  ונוכל  בינינו  הספרים ירבו למען א .

יקראו למען  גם ב. לקנות. ידו  תשיג לא לאשר מהם

בקראם  נפשם תקוץ פן מישראל  כאו "א  חדשים בספרים

אבותיהם. להם שיניחו הישנים בספרים

שם: לו וסיים אפשר אם ס"ת כתב  ולא זה על  עובר ואם

ענ ללמודYין בשום סיבה היא  כי גדול, וענשו זה  עשה  ביטל 

התורה. הואמצוות ויחכם ברוך  יהיה אותה המקיים וכל

את ובניו ולמדה הזאת השירה את לכם כתבו שכתוב  כמו

ישראל.] בני

שליח,4) דמהני או  בעצמו, לכותבה  חייב האם
מוכן: ס "ת  לקנות  מהני  והאם

הב"ח  בשם לעיל  אחריYנת ' לחזר צריך דמאוד
לעצמו ס"ת בידו כותב שיהא זו אלאמצוה ,

לכתוב יודע  אינו  כותביןYדאם כשאחרים  מהני
לו .

ממנחות השוק(ל.)ומקורו מן ס"ת Yהלוקח 

אחת  אות בו  הגיה או כתבו מצוה. Yכחוטף

סיני. מהר  קיבלה כאילו 

ונימו"י מהשוקYלרש "י קייםYכשקונה אמנם
כ"כ גדול  שכר לו אין אך הטורח המצוה, כמו 

היה בכתיבתה , אילו לומר הדין למידת  מקום  דיש  [כיון

טורח  עם  טורח].Yבא  היה לא 



דעהד  ע "ר שינון סי' יו"ד תורה, ספר הלכות  מכירתו| ואיסור  תורה ספר כתיבת מצוות -

וטרח  סופר שכר או בעצמו, כשכותבו אבל
עד  הסופר עול וסובל  בעצמו הקלפים בתיקון

סיני,Yשכותבו מהר  קיבלה הרחמיםכאילו [דמידת 

בזאת שטרח כמו במדברYתאמר לילך טורח  היה כן

סיני ]. מהר לקבלה

מוטעה שהיה אלא שלם ספר קנה אם אף וה"ה 
ותיקנה אחת מסיניYאות  קיבלה כאילו ,נמי

מוצא היה אם כך זאת  שתיקן כמו תאמר הרחמים  [דמידת

מתקנן]. היה הרבה הגר"אטעויות  נקטו  ופ"ת(ג')וכן

(ט ').

המצוהYכשקונהYלתוס' חובת  ידי יצא  או[,לא 

מחברו , המצוה דגזל מצוה אומשום  הא אהני , דמאי משום 

אם לי  דמה חבירו, ביד לכן קודם אף  בעולם היתה זו

חבירו.] ביד או בידו הספר

אחת אות הגיה  אם עביד,Yאבל משוםאו[מצוה 

פסול. ספר בידו שהיה מעבירה חבירו הציל משוםאודאז 

ידו] על המצוה נעשית  שפיר וכ"כ(דרישה).דכשתיקן,

הגיהו ולא  קנה דאם מצוהYרמ"א כחוטף  הוי

בזה. יוצא ואינו מהשוק 

מישראל:5) שלקח מגוי ס "ת  לקנות

הט"ז המצוהY(א ')כ ' קיים דבכה"ג כתוב מצאתי
מצוה . חטף דלא כיון לתוס ', הביאאף ט ' (בפרישה

גוף קיים  אמנם לנימו"י  ולכאו ' מהרש "ל./ רבו בשם  זאת 

דלא כיון סיני, מהר קיבלה כאילו  חשיב לא  אך המצוה,

טרח.)

למכור,6) מנת  על שכתבה מסופר  ס"ת  לקנות 
ללמוד  במוכר  כגון בהיתר  המוכר  מאדם או

אשה: לישא או  תורה

חכמים במשנת ואינוכ' המצוה  דקיים י"ל
מצוה. ח')כחוטף  (פ"ת 

האם7) בידיעתו , שלא  חברו  עבור  ס"ת  כתב
קיים: החבר 

נסתפק חכמים ככותבובמשנת והוי זכין  שמא
ניחאאו"ד בשליחותו, דאדרבה גמור, זכות  אי"ז

זכות  וכשאי"ז ובממונו, בגופו  מצוה  למיעבד ליה
קיים ולא שלוחו  הוא ואין  זכין ל "א גמור

המצוה .

אינווהסיק מהשוק כשקונה  ולרמ"א מאחר
שיכתוב הקפידה שהתורה חזינן מצוה, מקיים
בקניית  יטרח לכה "פ או  שלוחו, ע"י או  בעצמו 

וכדו' קיים.Yהגוילין  לא ודאי לרש "ילפי"ז ואף
מצוה יש בקונה מצוהYדגם  איכא בכותב  מ"מ 

זכין. ול"א גמור זכות אי"ז שוב א"כ ועוד טפי,
מקיים מכספו בקונה דוקא לשיטתו דאף ,די"ל
לא דיורש  כמו מקיים, לא מתנה  במקבל אבל 

טרח . דלא משום  מצוה ז ')מקיים (פ"ת 

או8) לביהכנ "ס , והקדישה  לעצמו ס "ת  כתב
נשרף: או ונאבד ס "ת  כתב

חיים בכתיבהYלתורת דלאו  שוב, לכתוב צריך
ליה לית  תו כשהקדיש ע"כ מילתא, תליא לחוד

אחרת .ס "ת. ס"ת לו כותב  אא"כ יקדיש  לא לכן
יהודה . בית בשם בברכ"י וכ "כ

נתנאל ותורת דוד פרדס יונה, (לבעל לבני

רקYבהקדישהYהקרב "נ) הקדישה  מסתמא
מצוות  את אך הציבור, לקריאת מיוחדת שתהא

לעצמו, שייר  טובהכתיבה  יותר בכה"ג אף  [ומ"מ

שלו]. כולה שתהא כדי כולה, יקדישנה שלא

בנאבדה בעולםוכן עדיין .Yוהיא שיוצא ודאי
נקרעה או בנשרפה  שיוצא .Yואף קרוב

כשנאבד. חדש כותבין דאין העולם מנהג וכן
ג') (פ"ת 

בשותפות:9) ס"ת  כתיבת 

חיים יוצא.Yלתורת  הס"ת ,לא להקדיש  לא כ ' [דהא

דבשותפות חזינן  בו, חלק לו יש  עדיין כשמקדישו והלא

רעק "א .] דייק כך  המצוה. מקיים  לא 

דוד  כולוYבפרדס בעי שמא תחילה נסתפק
אתרוג. גבי בב "ב כדאמרינן  דבאו"ח משלכם , [ואף 

יצאו  בשותפות  אתרוג קנו דאם דהתםYנקטינן לחלק יש 

הנוטל, של לגמרי זה יהא  הקיום  שברגע דעת  על קנו 

הזמן .] כל כ "א  של שיהא בעינן בס"ת  ומ"מ משא "כ
לכתוב העולם כמנהג קצת הוכיח בסו"ד

א ')בשותפות . (פ"ת

שמח( של באור  בס"ת  שרק די "ל מחלק  ה"ט ) מס"ת  (פ"ז 

של  בס "ת  משא "כ פרטי , חלק  יש  דלכ"א יצאו, שותפין

פרטי חלק  יחיד לכל אין יצאו.)Yציבור לא דבהא  אפשר

א'ירש 10) אות  רק  שכתוב ס "ת  מאבותיו
הספר: כל והשלים

המצוה .Yלשאג "א קיים ד ')לא (פ"ת 

דקיים .Yבמנח "ח מהרמב"ם  דייק 

ה  ס"ת . כתיבת מצוות א'– סעיף

זו:11) במצוה  חייבות  נשים  האם

המ"ע)לרמב "ם מנין סוף  זו .Y(בסה"מ במצוה אינן
בחינוך  דאיןוכ"כ  משום זו, במצוה דאינן

בת"ת. חייבות

בשאג "א בזה,מיהו האא.פקפק לפוטרן  אמאי
גרמא. שהזמן  מ"ע שאינןב.אי"ז לומר  אין

דנוהג  מאי ללמוד מצוות דהא בת"ת , מצוות
א"כג.בהו. שפטורות, מצוות דיש  משום וא"ת

דלא מטעם  זו ממצוה  יפטרו  הישראלים כל  גם
כהנים. של  במצוות מהרש "א)שייכו  גליון ב', (פ"ת 

מיישב[ הלוי  מאיבבית ללמוד מצוות  דאמנם  ו') (בח"א

שיודעת אשה דהא הלימוד , עצם  מצד אי "ז  אך להו, דשייך 

חייבים אנשים משא "כ ת "ת , מצוות  עלה לית  תו הלכותיה

הלימוד .] עצם מצד  בת "ת 

זו:12) מצוה קיום על שהחיינו מברך  האם

יהודה עלותו Yלבית  ובעת כשקונה , שהחיינו מברך

הטובYלתורה  מברך ואז  לציבור להקנותו בליבו גומר

והמטיב .

חולקין יש ויברך.Yמיהו חדש  בגד  שילבש  נהוג ע"כ

(ברכ"י)

ס"ת:13) לקנות מורישו צואת שקיים  יורש

(שם) והמטיב. הטוב  יברך אך שהחיינו, יברך  לא

ב'14) ס"ת:Yחלק  מכירת  איסור 

כולם את ואי"צ ס"ת הרבה לו  שיש אדם Yאף 

ס"ת . למכור אסור כז .)אפ"ה (מגילה

בקדושתו יל "ע( הס "ת  הא  ס"ת , במוכר איכא הורדה מאי

דאצל  ובפרט שייך, הוא למי בקדושתו נפק"מ דמאי קאי ,

ספר, עוד לו שיש  כיון שימוש  לידי  יבוא לא  הרי  המוכר

הקונה. אצל הויוי"ל משא "כ שמוכר זה עצם  דכנראה

העלאה  בשביל כשמוכר מיהו לזה, דאי"צ שמראה Yגנאי

ביזוי .) אי "ז  תו

חדש:15) לקנות  ישן ס"ת למכור  שרי האם

שם . איפשיטא  דלא בעיא הוי

הספק :[ מעלה ביאור דאינו  כיון למכור, אסור האם 
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מזה  יותר בקדושה.Yהעלאה יוריד שלא דהעיקר שרי,
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שמא לפשיעותא למיחש  דאיכא  כיון לאלמוכרו, לבסוף 
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בשולי המאמר לבל ישאר הגליון חלק צירפתי דוגמא ל"סימנים". 

במלות  וענין  ענין  כל  לכלול  סימנים  לעשות  עוד  "וראיתי  וז"ל  בהקדמתו  הטורים  בעל  יעקב  רבינו  כ' 
קצרות לכתבם בתחילת הספר במספר במנין, למען היות נקל לבקש כל ענין וענין". )הובא בכת"י יד ישנים 

ומופיע בטור שירת דבורה( 

בטבלה זו יש סימנים על כל הלכות ריבית כאשר כל מילה מתמצתת את נושא הסעיף  )אמנם פשוט הוא 
שלא שייך במילה אחת לכלול הכל, אבל כשיש תמונה של סדר הסימנים בשו"ע והסעיפים, יש בכח הזכרון לפתוח את הדברים 

גם לפרטים במידה מסוימת( אך כמובן שכל זה כשהלימוד הוא מסודר ומתומצת וכל ימיו בעמוד וחזור קאי!
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סימן קסא'-
 יא' סעיפים.
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סימן קסו'- 
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גבוה באיסור.



הוצאה והפצה: ״יפה נוף" ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות
ניתן להשיג גם ברשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים": ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר 
אילן 1 | גבעת שאול 28 | בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 | חדש! ברכפלד: רבי יהודה 
הנשיא 14 | בית שמש: חדש! במרכז מסחרי ׳לב הרמה׳ - שדרות נהר הירדן 1 רמה ב' | שכונת חפציבה רחוב בן איש חי 29 
| חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | חדש! אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי עקיבא 43 | עזרא 45 
| אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | חדש! ההסתדרות 2 פינת 
רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | חדש! קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: 

סביון 39 (בנה ביתך).
a0527654331@gmail.com :להזמנות טלפוניות: 053-3117653 או בדוא״ל

בשורה טובה,
למבקשי דעה!

בשעה טובה הופיע ויצא לאור ספר ׳שינון דעה׳
הספר שיאיר בפניך את מקורות ההלכה, וינעים עליך את החזרה

למדת, אך עדיין השיטות לא ברורות? קשה לך לשנן ולחזור על לימודך? אינך זוכר את המקורות?
׳שינון דעה׳ - יפרוש בפניך את הסוגיא ממקורותיה על שיטותיה השונות, עד פסק השו"ע ונושאי כליו. 
הכל בצורה ברורה וקצרה עם מפתח מפורט לנושאי הסעיפים לפי סדר השו"ע ובסופו מאמר ׳שינון 

ודעה׳ בו דרכים מדברי רבותינו ל׳שינון׳ ו׳דעה׳.

חלק א׳

בשר בחלב

תערובות

דברים האסורים
משום סכנה

סחורה בדברים
האסורים

נאמנות במאכלות

חלק ב'

נדה וטבילה

מקואות

טבילת כלים

חלק ג'

 ספר תורה

מזוזה

ריבית

שינון בהיר ומשנה סדורה

בשיטה ייחודית 

חדש!
ג׳ כרכים
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