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סיבות לחוסר הצלחה בלימוד תורה
)ח' א'( ריש לקיש אמר :אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל ,בשביל משנתו שאינה סדורה עליו ,שנאמר
"וְ הוּא ל ֹא ָפנִ ים ִקלְ ַקל" .מאי תקנתיה? ירבה בישיבה ,שנאמר "וַ ֲחיָ לִ ים יְגַ ֵ ּבר"" .וְ י ְִתרוֹ ן ַהכְ ׁ ֵשיר ָחכְ ָמה" )כשסידר
משנתו מתחילה( ,כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא.
כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה תורה ,ועייל לקמיה דרבי יוחנן.
רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים .ועייל לקמיה דרבא.
רבא אמר :אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל ,בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים ,שנאמר "וְ הוּא ל ֹא
ָפנִ ים ִקלְ ַקל" )שהראה לו פנים רעות( .מאי תקנתיה? ירבה עליו רעים )לפייס הימנו ,שיסבור לו פנים( ,שנאמר "וַ ֲחיָ לִ ים
יְגַ ֵ ּבר"" .וְ י ְִתרוֹ ן ַהכְ ׁ ֵשיר ָחכְ ָמה" ,כל שכן אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מעיקרא.
שיטות הראשונים
ריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין :כתב בארחות צדיקים ,וכן עשו כולם בימי חכמי התלמוד ,שעיקר
לימודם היה חזרה .ויש ראיות גדולות ברורות בכמה מקומות בתלמוד ,שהיו כולם רגילים בחזרה ,ולכל אחד היה לו
סכום מנין כך וכך פרקים ליום .וכשהיו טרודים ביום ,אז היו פורעים בלילה .וכל שלושים יום היו חוזרים תלמודם1.
בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים :כתב הרמב"ם " ָה ַרב ׁ ֶש ִ ּל ּ ֵמד וְ ל ֹא ֵהבִ ינ ּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים  -ל ֹא יִכְ עֹס ֲעלֵ ֶיהן וְ י ְִר ַ ּגזֶ ,א ָ ּלא ח ֹוזֵ ר
וְ ׁש ֹונֶ ה ַהדָּ בָ ר ֲא ִפלּ ּו ַ ּכ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמיםַ ,עד ׁ ֶש ָ ּיבִ ינ ּו ע ֶֹמק ַה ֲהלָ כָ הּ ַ ...ב ּ ֶמה ְּד ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ֵהבִ ינ ּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶאת ַה ָּד ָבר
ִמ ּ ְפנֵ י ָע ְמקוֹ  ,אוֹ ִמ ּ ְפנֵ י דַּ ְע ָּתן ׁ ֶש ִהיא ְקצָ ָרהֲ .א ָבל ִאם נִ ָ ּכר לָ ַרב ׁ ֶש ֵהם ִמ ְת ַר ׁ ּ ְשלִ ין ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתו ָֹרה ו ִּמ ְת ַר ּ ִפין ֲעלֵ ֶיהן וּלְ ִפיכָ ְך ל ֹא
ידים2".
ימן ִ ּב ְד ָב ִריםּ ְ ,כ ֵדי לְ ַחדְּ ָדן ,וּבְ ִענְ יָ ן זֶ ה ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמים :זְ רֹק ָמ ָרה ַ ּב ַּתלְ ִמ ִ
ֵהבִ ינ ּו ַ -ח ָ ּיב לִ ְרגּ ֹז ֲעלֵ ֶיהן וּלְ ַהכְ לִ ָ

תענית על שני דברים
)ח' ב'( בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא .אמרי :היכי נעביד? ניבעי רחמי אתרתי ,לא אפשר .אלא
ליבעי רחמי אמותנא ,וכפנא ניסבול.
אמר להו רבי שמואל בר נחמני :ניבעי רחמי אכפנא ,דכי יהיב רחמנא שובעא ,לחיי הוא דיהיב ,דכתיבּ " :פוֹ ֵת ַח
ֶאת יָ ֶד ָך ו ַּמ ְ ׂ
ש ִ ּב ַיע לְ כָ ל ַחי ָרצוֹ ן".
ומנלן דלא מצלינן אתרתי? דכתיב" 3:וַ ָּנצו ָּמה וַ ְ ּנ ַב ְק ׁ ָשה ֵמ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל זֹאת" ,מכלל דאיכא אחריתי .במערבא אמרי
משמיה דרבי חגי מהכא" 4:וְ ַר ֲח ִמין לְ ִמבְ ֵעא ִמן ֳק ָדם ֱאלָ ּה ׁ ְש ַמ ָ ּיא ַעל ָרזָ ה דְּ נָ ה" ,מכלל דאיכא אחריתי.
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מקורות :אורחות צדיקים )שער התורה ,עיי"ש(.
מקורות :רמב"ם )הל' תלמוד תורה ד,ד-ה(.
עזרא ח,כג.
דניאל ב,יח.
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שיטות הראשונים
על איזו צרה מתפללים :כתבו המאירי והריא"ז כי כאשר ישנן שתי צרות מתפללים על הגדולה

מביניהן5.

הוספת פסוקים על עניינים אחרים בתפילות התענית :המכתם ,והמאירי בשם רבותיו ,יצאו נגד מנהג החזנים שהיו
מערבים פסוקים על עניינים אחרים בעת תענית גשמים6.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תעניות ,סימן תקעו(

טו צִ בּ וּר ׁ ֶש ָהי ּו לָ ֶהם ב' צָ רוֹ ת ֵאין ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ַר ֲח ִמים ֶא ָ ּלא ַעל ַא ַחת ֵמ ֶהםִּ ,דכְ ִּתיב :וַ ָ ּנצו ָּמה וַ ְ ּנ ַב ְק ׁ ָשה ֵמ ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל זֹאת ֶ)עזְ ָרא

ח ,כג( וְ אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבלִ ֵ ּבנ ּו צָ רוֹת ַרבּ וֹ תַ ,על צָ ָרה ּ ְפל ֹונִ ית ָ ּבאנ ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל; וְ ִאם יֵ ׁש לָ ֶהם צָ ַרת ָר ָעב וְ צָ ַרת דֶּ ֶבר,
ְמ ַב ְּק ׁ ִשים ַר ֲח ִמים ַעל ָה ָר ָעב ִמ ׁ ּשוּם דְּ כִ י י ִָהיב ַר ֲח ָמנָ א ָ ׂ
שבְ ָעא ,לְ ַח ֵ ּיי ִיָהיב.

 .5מקורות :מאירי )ח' ב'( .ריא"ז )הלכה ב סי' יב(.
 .6המג"א )תקעו,טו ,ס"ק יא( כתב ,שכשישנה צרה אחת ,ניתן להתפלל גם על צרות אחרות .וביאר המשנ"ב )ס"ק לד( דבריו ,שזהו דווקא
צרות שעברו )לכאורה כוונתו ,שהגיעו( אגב צרה זו .ו'כף החיים' ביאר דבריו ,שמתפללים שיימלטו מהם ,שלא תבוא עליהם .מקורות:
מכתם )י"ד ב'( .מאירי )ח,ב(.

