
  

 

   

  0527600485 לתרומות והנצחות:

  B0527600485@gmail.comניתן לקבל את השיחות במייל 

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ז"תשע נחפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח 
  

  במעמד פתיחת הזמן בישיבת פוניבז' שנאמרודברים 

סייעתא דשמיא והתאמצות גדולה עמוקה מאד ולא פשוטה, וצריכים  אעומדים להתחיל מסכתא יבמות, שהיא מסכתאנחנו 

אצלו מי שעדיין לא למד יבמות, וזו להצליח בתורה ביבמות. אבל יש דבר שהוא הכרחי ותלוי בידינו, לשמוע שיעורים על המסכת. 
מי שכבר למד את וצריך לשמוע מגם את הדברים הפשוטים שביבמות, לבד ומד את המסכת, קשה מאד לדעת לפעם ראשונה ש

מסכתא ומהם אפשר לקבל את כל הידיעות החשובות וההכרחיות כדי לדעת יודעים יבמות, כבר למדו והמסכת, מגידי השיעורים 

     ולהצליח בה. לכןיבמות 

  בלי שיעורים לא שייך.  .איזה שיעור שהוא רוצה לשמוע, ואז יידע יבמותכל אחד יכול לבחור 

כמו  ועוד דבר, 

עשו כן  הרבהאמרו לו ירבה בישיבה, להם אמר שאלו את רבי יהושע בן חנניה מה יעשה אדם ויחכם? שמפורש בגמרא (נדה ע, ב) 
ושע בן חנניה כי צריכים גם לבקש רחמים רבי יהוהשיב בתורה,  ושלמדו בהתמדה ואף על פי כן לא הצליחולא הועיל להם, היינו 

המשך ומבואר שם ב מספיק התמדה לבד, ממי שהחכמה שלו, היינו שלא 

, וחידש רבי יהושע בן בלא התמדהאף  ,לבד היה מקום לחשוב אולי מספיק תפילהכי תפילה בודאי שצריך, אלא שגמרא וברש"י ה
  יש זכות להצלחה בתורה. אז  ,חנניה שאין הדבר כן, ורק כאשר יש תפילה עם התמדה ביחד

 ,)ירושלמי נדרים ט, ד( עוד דברים חשובים מאד להצלחה בתורה, ויש 
  לרבי חיים בשערי קדושה מפורש ו

אמרו (אבות ב, יב) התקן עצמך ללמוד וכל המצוות שהוא מקיים פגומות ואינן בשלמות,  ,המידות בשלמות שאם אדם חסרויטאל 
  זוהי ההכנה לתורה, וזהו הכלל הגדול בתורה.  .תורה, ופירש רבינו יונה שם מהו ה"התקן עצמך"? במידות טובות

ות טובות, אפילו חיסרון באהבת הבריות, ההיפך ממידיש וחומר אם קל 
              
 הוא חושב, שמה את בשמים יודעים  ביקורת על אחרים, ורואה את החסרונות שלהם, הרי ומסתבר שאם אדם חושב בלבו

תחילה ט עצמך שאומרים לו קש אותם אחרים שחסר להם איזה מעלות, קטרוג על זה בוהוא גורם 

  ט עצמך. פשוט כשאומרים לו קשזה  ואין ,)יח, א סנהדרין( ט אחריםקש ךואחר כ

לכן 
 (א, יח) על הפסוק במשלי "בעלוץ צדיקים רבה תפארת ה בשערי תשובה נווכן כתב רבינו י

כי דרך הצדיקים לפאר ולשבח בני אדם על המעלות הטובות הנמצאות בהם, ואילו הרשעים מחפשים ובקום רשעים יחופש אדם", 

ז) וכן בחובות הלבבות (שער הכניעה פ"ו) מעשה בחסיד אחד שעבר בשערי תשובה (ג, ריועוד הביא . באחרים תמיד את החסרונות

כמה מסרחת נבלה זו, ואמר להם החסיד ראו כמה לבנות שיניה,  עם תלמידיו ליד נבלת בהמה, ואמרו התלמידים
 

שאפשר גם לנוח, ולא להתאמץ יותר מדי, כל אחד לפי באופן  מסודריםהסדרים  .ועוד דבר חשוב מאד, לשמור את סדרי הישיבה
, את עצמו מחזקש ,וזו זכות גדולה למי שמחוזק ,ש בכוחותיו יכול לעמוד בהםחלסדרי הישיבה הם המינימום, שגם מי שוכוחו, 

   , גם על אחריםמשפיע ו

אלא  , ואינו מידת חסידות,מאד הוא דבר חיוני, סדר המוסר שבישיבה החיזוק הוא לימוד המוסר י שיכול לתת אתוהדבר העיקר
שאדם מייסר את עצמו, עם ביקורת עצמית על מצבו, האם  פירושו "מוסר"שאדם יעמוד תחת ביקורת עצמית, דבר חיוני והכרחי 

היא מה  ,ספרי המוסר נותנים לאדם דרך להכיר את עצמו. אותם בספרי המוסר או שאינו מקייםהדברים הכתובים הוא מקיים את 

היכן הוא עומד, כמובן  ,מדרגתו
 

מתוך שהוא פי טבעו, לימוד שמשעמם אינו משפיע כלום, רק לימוד ללמוד בספר מוסר שמעניין ומושך אותו, כל אחד ל וצריך

, וכל אחד יכול לבחור מה שיותר מעניין אותו, ומה שמעניין משפיע על האדם, במשך שמעניינים התעניינות, יש הרבה ספרי מוסר
  ם מאושרים. יע, ונעשה בזה לאדם אחר, ומקבל חייר משפסוהזמן לימוד המ

   !בעזרת השם נשתדל לקיים דברים אלו ונזכה לסייעתא דשמיא
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ולבקשת רבים  ,בימים אלו בלימוד מסכת יבמותהחלו בישיבות רבות הנה 
  א שפורסמו בימים האחרונים"רבינו שליטהדרכה מדברי יא בזה נב

  

  יבמותמסכת 

יש מסכת קשה מאד,  שזויש רבים שלומדים כעת מסכת יבמות, וידוע 
שלושת המסכתות הקשות ביותר, עי"ן זה לסימן בראשי תיבות ענ"י, 

היה פעם אחד שאמר  .עירובין, נו"ן זה נדה או נדרים, ויו"ד זה יבמות
היה אומר שיעורים טרופ זצ"ל נפתלי הגאון רבי כשלמד מסכת נדה, כי אם 

על מסכת נדה, היו אלו שיעורים עמוקים יותר ממה שאמר בנשים ונזיקין. 
פרק נערה המאורסה בנדרים  כןוכן עירובין ויבמות הם מסכתות קשות, ו

יש בו חשבונות עמוקים לא פחות מיבמות, ויש שם הרבה שיטות בראשונים 
(שאינו רש"י  המפרשהר"ן, ווהתוספות, והרא"ש, בענייני הפרה והקמה, 

ללמוד לדעת כיצד שמבקשים אלא אחד מהראשונים), ושמעתי שיש רבים 
  יבמות בצורה שיידעו את המסכת כראוי. 

שאלה כללית בכל מה שלומדים, אבל בכל מה שלומדים  זוהיא שהאמת 
, כי כל אחד יש לו טעם כפי מה שהתרגל ללמוד, ויש כל כךזה קשה אין 

שלא מרגישים יבמות יש רבים נהנים מזה, אבל בכאלה שלומדים בעמקות ו
, ויש כמה מקומות שלא לומדים יבמות, ומדלגים על מסכת בלימודםטעם 

יבמות בשמחה תמיד היו לומדים , וב"ה אצלנו בישיבה זו בסדרי הישיבה
  שמעתי שיש כאלה שמבקשים עזרה בזה.  ךרבה ונהנים מזה, א

  תחילה בפשטותללמוד 

יש בזה וגמרא עם רש"י בפשטות, תחילה את ההדרך היא ללמוד 
גמרא עם רש"י, ולהתקדם כמה ראשונה הבפעם ללמוד מתיקות מיוחדת, 

חלק מהזמן אפשר שאפשר, ואם קשה להמשיך זמן רב באותה סוגיא, 
עיקר החזרה  .על מה שלמדו אתמול, ולמחרת לחזור תסוגיא אחרללמוד 

היא למחרת ולא באותו היום, מפני שיש הרבה דברים שאינם מובנים 
  בפעם ראשונה, ורק בפעם השנייה תופסים את החשבון. 

, והיו ישיבהב חברותאשלמדו  םתלמידי מעשה שהיה בשניוכבר סיפרתי 
ולפעמים הייתי מייעץ שני לשאול שאלות בפשט הגמרא, ניגשים אלי בסדר 

ואז יתברר להם הכל, ימשיכו ללמוד הלאה, ולמחרת יחזרו שוב, שלהם 
והמשיכו באותו היום ללמוד הלאה, ולמחרת חזרו על  ,והם שמעו לזה
אכן בחזרה מתיישבים כל השאלות, והחליטו לעשות ככה שהדברים, וראו 

ה שלמדו אתמול, ובמשך תקופה ארוכה על מובכל פעם חזרו למחרת תמיד, 
  לא באו לשאול שאלות, כי הכל התברר להם בחזרה. 

ואמרו שלא הבינו את דברי פעם אחת אלי , הגיעו ולאחר זמן ממושך
, ושאלתי, הרי אתם לומדים כל דבר פעמיים, ומה הר"ן בנדרים דף מ"ז

בר למדו פעמיים ועדיין לא קרה שבאתם לשאול? והשיבו כי את הר"ן הזה כ
בזה יתכן וראיתי כי הענין מסובך, ואמרתי להם כי את דבריו, ועיינתי  נוהבי

חזרו למחרת ו, שצריכים ללמוד שלוש פעמים עד שיבינו, ובאמת עשו כן
  פעם שלישית, וראו שדברי הר"ן מובנים מאד. 

  על ידי חזרהבהירות 

שבונות, אי אפשר כשלומדים סוגיא מסובכת עם הרבה חבזה כי  הטעם
לקלוט את כל הפרטים, וכשלומדים בפעם ראשונה קולטים רק בבת אחת 

באותו עוד אינו יכול לקלוט כבר המוח מתעייף ועד שחלק מן הדברים, 
, וכיון שוב ללמוד מתחילת העניןהיום, ולמחרת המוח נרגע ומתחילים 

ויש סוגיות . , קולטים בנקל את שאר הפרטיםכבר ידועשחלק מהפרטים 
קשה י פרטים, שגם בפעם השנייה קשות עם הרבה מאד חשבונות ופרט

כדי להבין  לחזור פעם שלישיתלהמתין יום נוסף את הכל, וצריכים לקלוט 
  את מה שלא תפסו בפעמים הקודמות. 

ושמעתי פעם מאחד שחזר על מסכת קידושין ארבע פעמים, ובפעם 
אור ובהירות מיוחדת שלא הרגיש מעולם, ולאחר מכן בזה הרביעית הרגיש 

יש עוד יותר בהירות, אמנם הוא היה בחור כזה חזר פעם חמישית והרג
שהתרגל מילדותו ללמוד בעיון, ורק במסכת קידושין שהייתה מסכת קלה 
באופן יחסי, הצליח ללמוד בצורה איטית וגם עם חזרות, אבל כשהגיע 

 םלמסכתות אחרות יותר קשות, לא הצליח לחזור הרבה, ולא קיבל בה
  בהירות כמו במסכת קידושין. 

ללמוד בתחילה גמרא עם רש"י בפשטות, ולמחרת לחזור שוב העצה, זוהי 
בהירות כבר יש שכגמרא עם רש"י בלי תוספות, ורק בפעם השלישית 

יום בעל זה רש"י עם תוספות, ולחזור ובסוגיא, אז ללמוד שוב את הגמרא 
באופן , הדברים פשטותלהבין בעיקר את  ,תוספותעם פעם רביעית אחר 
בהירות גדולה, זה בדוק ומנוסה, ופעם עשיתי כן בעצמי  מקבליםכזה 

פרק איזהו נשך, שהוא גם כן פרק קשה קצת כמו חברותא עם כשלמדתי 
יבמות, וכל החשבונות היו ברורים בצורה בהירה מאד, וגם החברותא נהנה 

  מאד מלימוד זה, אף על פי שלא היה כל כך כישרוני. 

  שוניםאעם ר לימוד

אפשר גם ללמוד אחד  רורה,, שכבר הסוגיא ברביעיתוכשחוזרים פעם 
רש"י הראשונים, הרא"ש הוא חזרה קלה מאד על עיקרי הגמרא עם מ

הרבה ראשונים, וכן מותוספות, והנימוקי יוסף מוסיף יותר וכולל בדבריו 
ר"ן, אבל יבמות אין בנימוקי יוסף, ועליהם הר"ן על הרי"ף במסכתות שאין 

, ןללמוד את דברי הריטב"א כסדריכול  ומי שרוצהיש חידושי הריטב"א, 
מה שכתוב בריטב"א ללא הוספות, בצורה פשוטה וקלה, זהו לימוד מצוין. 

שהוא , של רבי אלחנן וסרמן קובץ הערותב אפשר לעייןספרי האחרונים, ומ
  מסביר הכל בצורה ברורה ופשוטה. ספר נוח, ש

  במסכת יבמותההספק 

כשמתחילים ללמוד מסכת יבמות, כדאי לדעת כיצד למדו מסכת זו הנה ו
אז היה בשנת תש"ו, ובפוניבז' הפעם הראשונה שלמדו יבמות  .כל השנים

דף פ', וגם בפעם השנייה שלמדו יבמות בשנת עד הגיעו בסדר א' ובשיעורים 
פרק הערל, ויש על זה מחברות משיעורי ראשי הישיבה תשי"א הספיקו עד 

התחילו בדף זללה"ה, וכשהתחלפו השיעורים באמצע זמן החורף תש"ו 
  מ"ו, ככה הספיקו יותר מארבעים דף בחצי הזמן! 

הייתה קביעות של חברותא מיוחדת , בכל יום על השיעוריםוהיו חוזרים 
ולא עשו כן מחמת  ,מתחילת סדר שני עד השעה חמש לחזרת השיעור
בלי , שכך צריכים לעשותמעצמם הבינו , אלא התלמידים הוראה שקיבלו

  וכולם היו מרוצים ולמדו בשמחה גדולה.  ,כפייה שום

לכל הפחות עמוד  בשיעורים, הספיקו צ"לזהרב מרן ימי חייו של בכל 
, כך היה בכל המסכתות, וכשנפטר הרב בשנת תשכ"ט התחילה ליום

  מסכת כן  גםהירידה בזה, בשנת תשל"ג שהייתה שנה מעוברת למדו 
הקבוע של עשרה דפים לחודש ההספק יבמות והגיעו עד דף נ"ד, במקום 

ז וגם א(יבמות שוב מדו לבשנת תשמ"ד חודש, ובדפים  ההספיקו רק תשע
שהם שמונה דפים לחודש, וכך  ,הגיעו רק עד דף מ"זוהייתה שנה מעוברת) 

כחצי מספיקים בשיעורים נמשכה הירידה מסיבות שונות עד שעכשיו אנו 
  גם זה נחשב הרבה מאד. ועמוד ליום, 

ואמר כי בישיבה בפתיחת הזמן פעם שמעתי ממרן הרב זצ"ל שדיבר 
ר חזרה אלא תחילת פעמים הראשונות של הלימוד אינם בגדה תארבע

ההבנה, וידוע שכל חזרה מוסיפה הבנה, והחזרה צריכה להיות כפי ההספק 
שלמדו פעם, בצורה קלה ופשוטה, שאז מקבלים בהירות והבנה, ודאי 

הבנה בסברא זה דבר גדול מאד, אבל הדרך להגיע לזה היא על ידי שה
  הידיעות, וכל חזרה מוסיפה הבנה ובהירות. 

שכל הקשיים ביבמות הם רק  ,חשוב מאד לדעת ,בפרט במסכת יבמות
אם לא יודעים את הפשטות, אם לא יודעים את הדברים הפשוטים 
שביבמות לא שייך כלל להבין ולהתקדם, ולא שייך להרגיש שום טעם 

חלקי רק על ידי הידיעות הפשוטות בכל  –ומתיקות במה שלומדים 
ממסכת יבמות,  המסכת. וידוע שכאן בישיבה תמיד הציבור נהנה מאד

ולומדים את זה עם חשק ושמחה גדולה, מפני ששומעים את השיעורים 
ורוכשים הרבה ידיעות, לכן מסתבר שגם בשנה הזאת ילמדו בשמחה עם 

  הנכון, שיהיה בהצלחה! הטוב ודרך הלימוד 

  

  מוקדשגיליון זה 
  האשה הצדקניתנשמת לעילוי 

  ע"ה לאה דרורי מרת
  ז"ל ליפשיץיהודה אריה לייב בת ר' 

 תנצב"ה -חשון תשס"ו נלב"ע ה' 

  לעילוי נשמת
  המופלג דיקצההגאון המשפיע 

  ל"וקזצ שמואל אהרן לידר ר"מוהר
  ז"ל צחק דודיר'  ח"הרהן ב

 תנצב"ה - ז"עתשרי תשל' נלב"ע 

  א"תלמיד רבינו שליטנדבת 
  בעילום שמוהחפץ 

ע של הרבים תעמוד לו להתברך בזרזכות 
מרובה וסייעתא דשמיא קיימא בקרוב, 

  !להצלחה ברוחניות וגשמיות וכל טוב


