
 

 

  

  

  

  סיבות לחוסר הצלחה בלימוד תורה

בשביל משנתו שאינה סדורה עליו, שנאמר  ,שלמודו קשה עליו כברזל ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד ח' א')(

ר"ירבה בישיבה, שנאמר  ?. מאי תקנתיה"ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל" יר ָחְכָמהְוִיְת ". "ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ (כשסידר  "רֹון ַהְכׁשֵ

  כל שכן אם משנתו סדורה לו מעיקרא.  ,משנתו מתחילה)

. ה תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנןכי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנ

  ל לקמיה דרבא. רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים. ועיי

ְוהּוא לֹא " בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים, שנאמר ,ית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזלרבא אמר: אם רא

ַוֲחָיִלים ", שנאמר (לפייס הימנו, שיסבור לו פנים) ירבה עליו רעים ?. מאי תקנתיה(שהראה לו פנים רעות) "ָפִנים ִקְלַקל

ר יר". "ְיַגּבֵ   , כל שכן אם הוכשרו מעשיו בפני רבו מעיקרא. "ָחְכָמה ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ

  שיטות הראשונים

וכן עשו כולם בימי חכמי התלמוד, שעיקר , בארחות צדיקיםכתב  :ןיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמניריש לק

לו  ויש ראיות גדולות ברורות בכמה מקומות בתלמוד, שהיו כולם רגילים בחזרה, ולכל אחד היהמודם היה חזרה. יל

  1ל שלושים יום היו חוזרים תלמודם.וכ .אז היו פורעים בלילה ,וכשהיו טרודים ביום .סכום מנין כך וכך פרקים ליום

ְלִמיִדים " הרמב"םכתב : בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים ד ְולֹא ֵהִבינּו ַהתַּ ּמֵ ּלִ א חֹוֵזר  -ָהַרב ׁשֶ ז, ֶאּלָ לֹא ִיְכעֹס ֲעֵליֶהן ְוִיְרּגַ

ָעִמים, ַעד ה ּפְ ּמָ ָבר ֲאִפּלּו ּכַ ִבינּו עֶֹמק ַהֲהָלָכה ְוׁשֹוֶנה ַהּדָ ּיָ ָבר .. .ׁשֶ ְלִמיִדים ֶאת ַהּדָ ּלֹא ֵהִבינּו ַהתַּ ְזַמן ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ִדְבֵרי ּתֹוָרה ּומִ  ִלין ּבְ ְ ֵהם ִמְתַרׁשּ ר ָלַרב ׁשֶ ִהיא ְקָצָרה. ֲאָבל ִאם ִנּכָ ן ׁשֶ ְעתָּ ֵני ּדַ ֵני ָעְמקֹו, אֹו ִמּפְ ין ֲעלֵ ִמּפְ יֶהן ּוְלִפיָכְך לֹא ְתַרּפִ

לְ  -ֵהִבינּו  תַּ ָדן, ּוְבִעְנָין ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים: ְזרֹק ָמָרה ּבַ ֵדי ְלַחּדְ ְדָבִרים, ּכְ ב ִלְרּגֹז ֲעֵליֶהן ּוְלַהְכִליָמן ּבִ   2"ִמיִדים.ַחּיָ

  תענית על שני דברים

 לא אפשר. אלא ,יבעי רחמי אתרתי: היכי נעביד? נאמרי .שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא בימי רבי ח' ב')(

  ליבעי רחמי אמותנא, וכפנא ניסבול. 

ּפֹוֵתַח " :לחיי הוא דיהיב, דכתיב ,מי אכפנא, דכי יהיב רחמנא שובעאאמר להו רבי שמואל בר נחמני: ניבעי רח

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ּבִ   ."ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

צּוָמה וַ " 3:דכתיב ?ומנלן דלא מצלינן אתרתי ה ֵמֱאלֵֹהינּו ַעל זֹאתַוּנָ ַבְקׁשָ , מכלל דאיכא אחריתי. במערבא אמרי "ּנְ

ָנה" 4משמיה דרבי חגי מהכא: א ַעל ָרָזה ּדְ ַמּיָ   מכלל דאיכא אחריתי. ",ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן ֳקָדם ֱאָלּה ׁשְ
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  שיטות הראשונים

  5מביניהן. הגדולהכי כאשר ישנן שתי צרות מתפללים על  הריא"זו המאיריו : כתבעל איזו צרה מתפללים

חזנים שהיו ה יצאו נגד מנהג ,רבותיובשם  המאיריו ,המכתם: הוספת פסוקים על עניינים אחרים בתפילות התענית

  6.ענית גשמיםמערבים פסוקים על עניינים אחרים בעת ת

   שולחן ערוך

( ח, הלכות תעניות, סימן תקעו   (או"

א ַעלִצּבּור ׁשֶ  טו ים ַרֲחִמים ֶאּלָ ׁשִ ה ֵמֱאלֵֹהינּו ַעל זֹאת  ָהיּו ָלֶהם ב' ָצרֹות ֵאין ְמַבּקְ ַבְקׁשָ צּוָמה ַוּנְ יב: ַוּנָ ְכתִּ (ֶעְזָרא ַאַחת ֵמֶהם, ּדִ

ל;  ח, כג) ּלֵ אנּו ְלִהְתּפַ לֹוִנית ּבָ נּו ָצרֹות ַרּבֹות, ַעל ָצָרה ּפְ ִלּבֵ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ֶבר, ְואֹוְמִרים: ַאף ַעל ּפִ ְוִאם ֵיׁש ָלֶהם ָצַרת ָרָעב ְוָצַרת ּדֶ

י ָיִהיב.  ְבָעא, ְלַחּיֵ ִכי ָיִהיב ַרֲחָמָנא ׂשָ ּום ּדְ ים ַרֲחִמים ַעל ָהָרָעב ִמׁשּ ׁשִ   ְמַבּקְ

  

                                                

 יב). 'סיא"ז (הלכה ב ). רי'במקורות: מאירי (ח'   . 5
שזהו דווקא דבריו,  )לדק "ס(ב "המשנוביאר . על צרות אחרות ניתן להתפלל גם ,תשכשישנה צרה אחכתב,  )ק יא"תקעו,טו, ס( א"המג. 6

מקורות:  כף החיים' ביאר דבריו, שמתפללים שיימלטו מהם, שלא תבוא עליהם.'ו אגב צרה זו. )שהגיעולכאורה כוונתו, (שעברו צרות 

  ). מאירי (ח,ב).'בד "ם (ימכת
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