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        הקדמההקדמההקדמההקדמה

  ח"ד אלול תשס"י, "הסכת ושמע ישראל"' לפ' ד יו� א"בס

  

על שנת חלקי בי יושבי , לעומק ועוצמת השבח וההודאה שאני חב לבורא עול�

, בר�. בהקדמות לכרכי� קודמי�, עד מקו� שלשוני מגעת, טוינתתי בי,  המדרשתבי

  . כדי לפטור מלהביע� מחדש בכר� זה, כמוב, אי בכ�

ל במטבע שטבעו בברכה הודאה על כל טיפה "א� ביחס למי גשמי� כללו חז

א� בברכת השיר של נשמת כל חי אנו מעידי� כי איננו מספיקי� להביע ; וטיפה

פיקי� להודות כל אחת ואחת מרבי רבבות פעמי� הטובות תחושתנו כי אי אנו מס

 הרי שעל החסד הגלו� בזכות להרבי� תורה בי כתלי בית המדרש וש� –שגמלנו 

  . על אחת כמה וכמה, להשקות לעדרי�

ומי ; בבחינת חדשי� ג� ישני�, ואמנ� הרגשה זו אופפת אותי עמוקות מדי יו�

 גופא ושלוות הנפש שתאפשר המש� עיסוק לבריות, ב"יחד ע� רעיתי וב, ית ואזכה

  .ט"לאי, באהלי ישיבת הר עציו ומחוצה לה, במלאכת הקודש

 אני שמח להביע מחדש את הכרת הטוב –ברמה אחרת , כמוב,  א� כי–ל "כנ

עריכה , שטרחו ועמלו בכתיבה, מסורי� ונאמני�, שאני חש כלפי תלמידי� ועמיתי�

רי� שקרמו עור וגידי� במסגרת הוראה בעל פה והפצה הנדרשות בכדי להעביר שיעו

יישר כח מקרב . שוחרי תורה ולומדיה, בישיבה לדברי� שבכתב העולי� על שולח רבנ

  .לב ויהי רצו שיהיה שכר� כפול מ השמי�

****___****___****        

להתייחס בקציר האומר לנקודה שכרוכה בכר� זה , בשולי הקדמה זו, אמנ� ברצוני

. ולא מראשית המסכת, .)יז(מיד כי השיעורי� החלו ממשנת זמ הקורא יבחי . ותוכנו

שיש להינזר ממנו , והגורסי� עקרונית,  כי ישנ� שאי סדר זה לרוח�ידוע אדע

כאילו , נוד� הימנו ריח של יותר מקורטוב התנשאות ויהירות, לטעמ�. לחלוטי

תבונה ב, המשנה סדר רבינא ורב אשי מתיימר להתעלות עליה� בכושר תיכנו

 שמדוברהתקיפי� שבמבקרי� יודעי� להוסי� נופ� של חשש . ובהיגיו תורני, חינוכית

ורתימת מושגי ושיטות המדע היווני הקלסי , בהחדרת מתודיקת יפת לאהלו של ש�

  .ל"כמנוסח באוצרות תורתו בידי חז', למשימת ליבו והפנמת דבר ה
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, בר�. עליה ביקורת נגדיתוחס לי למתוח , רגישות זו מוכרת ומובנת לי היטב

במסגרות ,  ורבי� היו–אמעל בתפקידי ושליחותי א� לא אבהיר שמי שנוהג כ� 

מתו� יהירות אלא , חלילה,  אינו פועל–שאימצו סדר זה , ומקומות שוני� ומגווני�

, ל"חז. בהיותו מונע על ידי שיקולי� לימודיי� וחינוכיי� צרופי�, משיקולי אחריות

ערכו את סדר המשניות והגמרא , שמורי� עמ� ומתאימי� להוויית�מנימוקי� שהיו 

. ע� מקרה שהתעורר או עלול להתעורר במציאות, במפגש ע� השטח, הנילוות אליה�

והרי השטח אינו תמיד נקי וחלק והמפגש עמו איננו מצומצ� להיכרות ע� היסודות 

  . ההתחלתיי�

, וכ�, כ� בסנהדרי, יכ� בקידוש. אמנ� יש מסכתות שמתחילות מ ההתחלה

, גיטי פותחת במצב בו ברור לרב ולתלמיד מהו גט, לעומת, א�. בבבא קמא, במידה

ולא נותר אלא לסגור פרט , א� לכתחילה וא� בדיעבד, מה נדרש לתהלי� לגירושי

ויש ואנו . תו� כדי ליבו השוני בי גט הבא ממדינת הי� לבי הנשלח באר�, שולי

יבמות פותחת בסקירת מצבי� .  טר� נוכחנו להכיר את דר� המל�שומעי� על החריג

בזבחי� ובמנחות ג� יחד פותחי� בליבו די , וכמותה, המופקעי� מיבו� וחליצה

ורבי� ,  הנדרש נשמע רק לקראת סו� הפרק השלישי בזבחי�המתכו על   תקלות

  . תלמידי הישיבות כיו� החשי� שה� מגששי� באפילה

פתיחה מיסודות ההלכות ,  גדול מאוכלוסיית הישיבות כיו�ומכא שעבור חלק

� "א מהלכות גירושי להרמב" מה שלגבי גיטי בא לידי ביטוי בפ–ועקרונותיה� 

מאשר המפורט ונידו , מוקד� ובשלב יותר,  נדרש יותר–א של מסכת גיטי "לעומת פ

  .בפרק המביא קמא

יש להניח כי . בתוכ הנלמדיש ג� להתחשב , ומעבר לתחושת התלמיד ובהירותו

לא רק למיגרס אלא ,  וזאת–רבינא ורב אשי אולי ציפו שהלומד יחרוש את כל המסכת 

הנתח הנלמד , חרדיות וציוניות כאחת, בקצב הנלמד בהרבה ישיבות כיו�, בר�. לעיוני

  ). כמוב, בעיה כשלעצמה(רחוק מלהוות חצי המסכת ,  ד� לזמ15 20  כ, בעיו

באיזה נתח , חייב לשקול, או ראש הישיבה המנחה אותו, ר השיעורמכא שמעבי

 עשרת , לדוגמא,  ע�–ייפגש התלמיד ע� היק� יותר נרחב של מערכת יסודות גיטי

או באלה שפותחי� בעני זמ , יז ב,  בחמשה עשר הדפי�–� "היסודות שהציב הרמב

  ?תיימי� בריש השולחומס, ומזמיני� ליבו זיקת גט לשטר ומעמד שטר בעול� העדות
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שהמחיר , שאי הצר שווה בנזק המל�, כמוב, עדיי נית לטעו. התשובה ברורה

א� מחובתנו . ס עולה על תועלת בבהירות הלימודית"ההשקפתי של הסטייה מסדר הש

ולא על הצבת יראת שמי� מול תפיסה , להפני� כי מדובר בויכוח חינוכי ותורני

  .חדשי� מקרוב באומחשבתית מתנשאת אשר תכניה 

לחברת שלומי , מתו� אחריות לתלמידינו, מי ית ונזכה כולנו לשאו� ולהצליח

להבי ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד , ולקדוש ברו� הוא, לע� ולמדינה, אמוני ישראל

  .לשמור ולעשות ולקיי� את כל דברי תלמוד תורת� באהבה

  

  

  ,בחדווה דאורייתא

  אהר ליכטנשטיי

  אלו שבות
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        מבואמבואמבואמבוא

לפיכ� לא נרחיב אודות . אי הנחתו� מעיד על עיסתו ואי עור� מעיד על חיבורו

נציי רק . וישפוט הלומד, ל"יחודיות של שיעורי מורנו הגאו הראימעלותיה� ה

 פרט בו שכל, שבשיעורי� מודגשת ההסתכלות על עול� ההלכה הרחב כמכלול אחד

י� או אוס� של הברקות מקומיות י� או אוס� של הברקות מקומיות י� או אוס� של הברקות מקומיות י� או אוס� של הברקות מקומיות לא לקט של וורטלא לקט של וורטלא לקט של וורטלא לקט של וורט. אחוז ושלוב בפרטי� האחרי�

המנחה את הלומד ביסודות המרכזיי� של מסכת לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב 

  .גיטי

 לושידיו רב , ל"נו הראמבכירי תלמידי רב, רב דניאל וול�את העבודה ליווה ה

ליה� את הרב וול� השקיע עמל רב בבחינת הדברי� ובליבונ� והוסי� ע. בעול� התורה

נו השתדלנו להותיר את הדברי� כפי שנאמרו והכנסנו את בעבודת.  המאלפותהערותיו

הערות ;  כולו משל הרב  גו� הדברי� . השינויי� המתבקשי� במעבר אל הכתב

  .משלנושרוב  ציוני מקורות והערות הינ  השוליי� 

    הרהרהרהר''''ישיבת ישיבת ישיבת ישיבת מודי� אנו לבורא העול� שזיכנו ללמוד מתורתו בבית מדרשה של 

ויהי רצו שנישא ח לפני . ל"הימנות על שומעי ליקחו של מורנו הגאו הרא ול,,,,''''עציועציועציועציו

 שני�ויבר� את מורנו ראש הישיבה בעוד ,  ולעשותרלשמו, ויזכנו ללמוד וללמד, קוננו

  .ארוכות של הרבצת תורה מתו� בריות גופא ונהורא מעליא

 של משה אנו מודי� לטוביה וגילה נובצקי על הקדשת המהדורה הראשונה לזכרו

  .ל"נובצקי ז

אנו מודי� במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית 

ומאחלי� לה� ולמשפחת� הרבה , היוצאת לכבודו של רבנו במלואת לו שמוני� שנה

  .ברכה והצלחה

  

  

המערכת


