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צענ'טער קאפיטל 

אזויפיל קשיות?
איינע פון די זאכן וואס עס פעלט אביסעלע קלארקייט, איז די ענין פון 'קשיות און תרוצים'.  

וכו'  וכו'  דחיות.  ראיות,  אימא'ס,  איבעית  תירוצים,  קשיות,  מיט  פיל  איז  גמרא,  גאנצע  די 

ממש אן א סוף.

אזויפיל  גמרא  די  האט  פארוואס  שטוינען.  צום  ממש  איז  עס  איז  אריין,  טראכט  מען  אז 

קשיות? פארוואס קען נישט די גמרא, גלייך זאגן וואס ער וויל, און פערטיג..! 

און בכלל, איז די גמרא אנדערש געשריבן ווי יעדע אנדערע ספר וואס איז נאר דא אויף די 

וועלט. עס איז די איינציגסטע ספר, וואס איז אזוי געפלאכטן און צאמגעדרייט, אויף אזא 

אינטערעסאנטן אופן. 

יעדע אנדערע ספר, 'זאגט פשוט' וואס ער וויל זאגן. 

פסוק  דער  ווען  זאגן.  וויל  ער  וואס  זאגט,  פסוק  די  חומש.  א  אויף  מ'מאכט  אז  למשל, 

דערציילט די מעשה אבות, דערציילט עס וואס ס'האט פאסירט. ווען די תורה גיבט א מצוה, 

א עשה אדער לא תעשה, שטייט 'דאס' און פערטיג. די פסוק וועט קיינמאל נישט פרעגן 

אויף זיך אליין קיין קשיות.. - ווי אזוי זאגסטו דאס? ווי אזוי גיבסטו אזא מצוה? עס שטייט 

דאך ערגעץ אנדערש... אז מ'דארף טון א אנדערע מצוה... - ס'איז ממש לאכעדיג, אז אזוי 

זאל זיין א חומש.

וועט  משנה  די  צווייטן.  נאכן  הלכה  איין  זאגט  משנה  די  משניות.  מיט  איז  זעלבע  די  און 

ווי אזוי זאגסטו די הלכה? דארט אין מסכת  זיך אליין:  קיינמאל נישט צוריק פרעגן אויף 

קנים שטייט פארקערט..? - די משנה זאגט זיך זיינע הלכות און פערטיג. 

פירן.  זיך  דארף  איד  א  אזוי  ווי  זאגט  ספר  דער  וכו'.  וחסידות  מוסר  ספרי  מיט  זעלבע  די 

און וועט קיינמאל נישט פרעגן 'אויף זיך אליין': ווי קענסטו זאגן אזא זאך? ס'שטייט דאך 
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ערגעץ אנדערש אז מ'טאר עס נישט טון? תיובתא! איך בין אפגעפרעגט... נישטא אזאנס. 

דער ספר זאגט, וואס ער וויל זאגן, און געענדיגט! 

נאר די גמרא, איז עפעס אינטערעסאנט און צומישנד, ס'גייט 'אהין - און צוריק'. דער לומד, 

צומאל ווייסט נישט וואס די גמרא וויל. 

אביסל אויסצוקלארן דעם ענין, לאמיר קודם אויפפרישן וואס מיר מיר האבן געשריבן אין 

א פריערדיגע קאפיטל.

ווי באקאנט, איז די סדר פון לערנען פון די אמוראים געווען, אז זיי האבן גענומען א משנה 

און דאס גוט דורכגעלערנט. און אז זיי האבן געזעהן דערין זאכן וואס שטומען נישט, האבן 

זיי געפרעגט דערויף קשיות. זיי האבן געוואלט זיכער מאכן, אז זיי פארשטייען די משנה 

פונקטליך, האבן זיי זיך אפגעשטעלט, און געפרעגט קשיות. ווייל אז מ'פארשטייט נישט 

עפעס... פרעגט מען.! און מ'זוכט דעם ריכטיגן תירוץ. 

דאס איז געווען זייער וועג פון לערנען. דורכן פרעגן קשיות אויף די משניות און אויף די 

ברייתות. 

און אויב איינער האט געענטפערט א תירץ, האבן זיי געהערט דעם תירוץ, און אריינגעטראכט 

דערין. און צומאל האבן זיי געזעהן - אוי! איין מינוט - די תירוץ שטומט אויך נישט. האבן 

זיי געפרעגט 'א קשיא אויפן תירוץ'. האבן זיי ווייטער אריינגעטראכט, און געזען אז מען 

קען ענטפערן 'צוויי תירוצים'. איז געקומען איינער, און געפרעגט א קשיא אויפן 'צווייטען' 

תירוץ...

איר האלט נאך מיט? אהה.! עס קנאקט אן עמלת התורה. 

אזוי איז געווען זייער סדר פון לערנען, ביז אלעס איז פארענטפערט געווארן. 

זיך  און  'סיפא',  די  צו  געגאנגען  זיי  זענען  גוט?  שוין  איז  משנה  די  פון  'רישא'  די  יעצט. 

זייער  געווען  איז  געווארן. דאס  איז אויסגעקלארט  ביז אלעס  פון דארט.  גענומען פרעגן 

וועג פון לערנען.

דערנאך זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אפגעשריבן 'אלע זייערע שמועסן' אויך די 'קשיות 

און תרוצים' און פון דעם, צאמגעשטעלט די גמרא.
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און ווי פריער געשריבן )אין קאפיטל ג'( אז מיטן אריינשרייבן אין די גמרא די אלע קשיות 

ותירוצים, גיבן זיי אונז די געלעגנהייט, צו הערן, און מיט האלטן זייער 'גאנצע לערנען'. זיי 

ווילן אונז נישט נאר ציווארפן א ביינדל.. און אויסזאגן נאר די 'הלכות פסוקות'. זיי ווילן מיר 

זאלן 'אלעס' מיטהאלטן.

דאס האבן זיי 'פאר אונז' געשריבן, אז מיר זאלן קענען אנטייל נעמען אין די 'מלחמתו של 

פה  שבעל  תורה  גאנצע  די  אזוי  ווי  מיטהאלטן  און  פארגעקומען,  דארט  איז  וואס  תורה' 

ווערט באשאפן, דורך די הייליגע אמוראים אין בבל. 

און  זיי.  צווישן  אריינזעצן  זיך  מדרשים,  בתי  זייערע  אין  אריינגיין  מיר  קענען  אזוי,  און 

אויסהערן וואס זיי רעדן אין די סוגיא, אז "אונז לערנען ממש מיט מיט זיי" זייער גאנצע 

לערנען. 

און טראכט אריין: וויפיל ווייניגער וואלטן מיר געהאט, און ווי 'ארעם' וואלטן מיר געווען, 

אויב עס זאל פעלן די קשיות ותרוצים מיט זייערע שמועסן און טענה'רייען פון די גמרא. 

וויפיל וואלט געפעלט פון די תורה שבע"פ אויב די גמרא זאל ווען נאר זיין טריקענע 'הלכות 

פסוקות', אן וויסן 'וויאזוי' די אמוראים זענען צוגעקומען צו אלע זייערע מסקנות. 

*

די  איז  'עיקר'  די  אז  זיי מיינען  געוויסע מאכן.  וואס  איז דא א שטיקלע טעות,  אבער עס 

קשיות און תירוצים.

דאס מיינט, ווען זיי זעהן א תירוץ אין די גמרא, פילן זיי אז די אמוראים, האבן נאר געענטפערט 

'לשם ענטפערן' - דאס הייסט, כדי די קשיא זאל נישט שווער זיין... און איינמאל די קשיא 

איז פארענטפערט, איז שוין אלעס גוט. און דאס הייסט ביי זיי 'גוט געקענט די סוגיא', צו 

קענען נאכזאגן אלע קשיות און תרוצים פון די גמרא.

למשל, ווען עס איז דא קשיא פון צוויי ברייתות...

איז די תירץ: דעס רעד זיך אזוי.. דעס רעדט זיך אזוי...! 

סתם, ס'רעדט זיך...! 

און יעצט, ווען די ווייסט שוין וויאזוי אלעס 'רעדט זיך'... וואס איז יעצט? 

וואס הייסט. איך האב געענדיגט די גמרא..!
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דאס איז אזוי ווי איינער, וואס זיין גאנצע לערנען איז צו פארענטפערן סתירות פון רמב"ם. 

און צריך עיון'ס פון רבי עקיבא איגר. דאס מיינט, סתם ענטפערן לשם ענטפערן. 

אבער דער אמת איז. אז די אמוראים, האבן נישט וועגן דעם געענטפערט תירוצים, סתם צו 

פארענטפערן די קשיות. 

נאר, קודם האבן זיי געפרעגט קשיות, ווייל זיי האבן נישט פארשטאנען פשט אין די ברייתא. 

למשל: די ברייתא זאגט א הלכה בהלכות שבת, אבער ס'קען דאך נישט זיין אז דאס איז די 

פשט, ווי מיר מיינען יעצט.. ווייל ס'איז דא אויף דעם א קשיא. מוז זיין, אז ס'איז אנדערש 

פשט אין די ברייתא. ענטפערן זיי א תירוץ, אז די ברייתא רעדט זיך פון יו"ט, און נישט פון 

שבת. 

ביי די קשיא האב איך געמיינט, אז די ברייתא רעדט זיך פון שבת, יעצט ענטפערן זיי: אז די 

ברייתא רעדט זיך פון יו"ט. אהה 'יעצט פארשטיי איך די ברייתא'! 

הייליגע  די  זאגט  יו"ט.  בהלכות  ברייתא  א  אלץ  ברייתא,  די  'איבערלערנען'  איך  דארף 

ברייתא.. אויב אזא מעשה געשעט אין יו"ט... - ווייל די ברייתא רעדט זיך דאך פון יו"ט..! 

יעצט פארשטיי איך די אמת'ע הלכה, וואס די ברייתא זאגט. 

פריער האב איך געזאגט א נישט ריכטיגע הלכה. איך האב געזעהן א הלכה בהלכות 'שבת', 

איך האב געמיינט די ברייתא רעדט זיך פון שבת, ס'איז נישט געווען קיין אמת'דיגע הלכה. 

אבער יעצט ווער איך געוואר די 'אמת', אז ווען די תנאים האבן געזאגט די ברייתא, האבן זיי 

גערעדט פון יו"ט, ווער איך יעצט געוואר א נייע הלכה בהלכות יו"ט, און איך ווייס אויך, אז 

ס'איז 'נישטא' אזא הלכה בהלכות שבת, נאר ביי יו"ט. 

און דאס ברענגט אונז צו די וויכטיגע כלל: "א נייע תירוץ איז א נייע הלכה". יעדעס מאל, 

וואס עס איז דא א תירוץ אין די גמרא, ליגט אין דעם א נייע הלכה.

און מ'דארף עס זוכן. פרעג דיך, וועלכע הלכה האב איך יעצט געלערנט? אט דאס, דארף 

מען זוכן נאכן ענדיגן לערנען א תירוץ. 

אסאך האבן אבער נישט קיין געדולד.. צוריק צו גיין איבערלערנען א ברייתא. - איך האב 

עס שוין געלערנט.. כ'האב עס ענדליך פארשטאנען... דארף איך עס איבערלערנען?? איך 

קען דאך די צייט לערנען ווייטער...
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טרעפט ער טאקע נישט קיין הלכות אין די גמרא. אזא איינער לויפט אוועק פאר 'שלחן 

עורך'..!  

מצה...  די  צוקייט  קוים  הגדה..  לאנגע  אזא  געזאגט  שוין  האט  ער  שאד?  א  נישט  עס  איז 

זיך געמוטשעט מיט די מרור.. ער האלט שוין אט אט, ביים ארויסקומען מיט די ריכטיגע 

הלכה... לויפט ער אוועק..!

ווי לויפט ער..? - צו די נעקסטע שטיקל..!

און ער וואונדערט זיך: איך טרעף נישט קיין הלכות אין די גמרא...? דא איז זיין ענטפער. 

יעדע תירוץ אויף א קשיא, 'איז א הלכה'. דו ווערסט געוואר די אמת'דיגע הלכה וואס די 

ברייתא האט באמת געמיינט צו זאגן קודם. 

ס'איז נישט דער פשט, אז מ'מאכט עפעס א 'אוקימתא' אין די ברייתא, כדאי די ברייתא זאל 

'שטומען'... און ס'זאל נישט זיין שווער דא, איז מען אזוי מסדר די ברייתא, כדי מ'זאל נישט 

זאגן אז ס'איז דא קשיות... - ניין! - קודם ביים לערנען די ברייתא די ערשטע מאל, זעען 

מיר נישט די אמת'דיגע הלכה, מ'לערנט א פאלטשע הלכה. ]ווערט טאקע קשיות.[ דערנאך 

ענטפערט מען דעם תירוץ, יעצט הערט מען די אמת'דיגע הלכה, און דאס איז די 'עכטע 

הלכה פון די ברייתא'.

אויב אזוי, איז שוין גוט פארענפערט, פארוואס דארף מען די אלע קשיות און תרוצים.

ווייל אין 'יעדע קשיא און תירוץ', ליגט אין דעם 'א נייע וויכטיגע הלכה'. 

אויב אזוי, דארף מען זיך פרייען צו יעדע קושיא ותירוץ וואס מען טרעפט אן. ווייל דאס 

מיינט, אז די גייסט יעצט געוואר ווערן די אמת'ע הלכה פון די תורה. 

זאל דער אייבערשטער 'אפהיטן'! אויב דא וואלט נישט געווען קיין קשיא, וואלט איך נאך 

געבליבן ח"ו מיט א פאלטשן פשט, אין א פארדרייטע הלכה.. געוואלד!

ס'קען זיין אז די גמרא וואלט געווען קורצער און גרינגער... )וואלסט געענדיגט דעם שיעור 

שנעלער..( אבער נישט דאס איז דער ציל...

'יא' אויסצוקלארן  די גאנצע ציל פון די אמוראים ביים מאכן די גמרא איז געווען, טאקע 

אלע הלכות, אז אלעס זאל זיין 'אמת' לאמיתה של תורה. און מען זאל 'נישט' לערנען קיין 

פאלטשע פשטים, און דערנאך צוקומען צו פסק'ענען פאלטש, חס ושלום! 
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און אזוי אויך, פונקט ווי נאכן פארענטפערן א 'ברייתא', דארף מען איבערגיין די ברייתא מיט 

די אמת'ע נייע פשט, די זעלבע זאך דארף מען טון נאכן אויסקלארן די "משנה" ווי מ'האלט. 

'נייע משנה', און די גמרא האלט שוין יעצט נאכן  דאס מיינט, אז ווען מען קומט אן צו א 

'אלעס פארענטפערן' פון די פאריגע משנה.. איז בעפארן זיך אריינלאזן אין די 'נייע' משנה, 

דארף מען קודם צוריקגיין, און איבערלערנען די 'פריערדיגע משנה' מיט די 'נייע פשטים' 

וואס די גמרא האט יעצט אריינגעלייגט. יא. מען דארף עס טון.

 און אויב די טוסט עס נישט... ]ווייל ווער האט דען כח...??[ איז עס ווי איינער וואס זיין 

ארבייט איז צו פאריכטן מאשינען א גאנצן טאג, און ווען אלעס איז שוין ענדליך אין פלאץ, 

גייט ער נישט צוריק 'אנצוצינדן' די מאשין, צו זען אויב ס'ארביייט שוין... 

און ער שרייט: איך פיל נישט קיין סיפוק ביי די ארבייט... איך טו גארנישט אויף!

*

אבער נישט נאר א נייע 'תירוץ' איז א נייע הלכה, נאר באמת איז די גמרא פיל מיט 'פשוטע 

הלכות פסוקות' וואס איז געווען קלאר צו די אמוראים, אז מען האט נישט געדארפט פרעגן 

קיין קשיות דערויף... ס'איז א קלארע ברייתא, משנה, אדער מימרא. אזוי אויך איז דא אסאך 

שיינע פשוט'ע הלכות, אריינגעמישט אין די שקלי' וטרי', אדער צווישן די שמועסן פון די 

אמוראים.

נו, וויאזוי קען איך עס טרעפן?

גרויסער  דער  איז  דאס  און  זאך.  וויכטיגע  א  אויסצושמועסן  צו,  מיר  קומען  יעצט 

געוואלדיגער חיבר 'עין משפט נר מצוה' וואס איז אריינגעדריקט אין די גמרא אויפן דף.

זיך  זיצט  ווינקל  ביים  אויבן  א פראמינענטער פלאץ,  גאר  אויף  אין ש"ס,  יעדן עמוד  אויף 

דארט אזוי שטיל... די הגהות פונעם עין משפט נר מצוה.  

וואס איז דאס פינקליך 'עין משפט נר מצוה'? און פארוואס האט דאס באקומען אזא חשוב 

זיך  אונז,  פאר  'ארבייטן'  קען  דאס  וויאזוי  זען  און  דערמיט,  באקענען  זיך  לאמיר  פלאץ? 

אויסצולערנען די גמרא שנעלער, גרינגער, און קלארער.)קענסט עס גלייבן?( 

קודם דעם 'נאמען' עין משפט נר מצוה. )ס'איז נישט אביסל א לאנגע נאמען..?(
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באמת איז דאס קודם געווען צוויי עקסטערע ספרים. ביידע זענען געשריבן געווארן דורך 

דעם גרויסן גאון רבי יהושע בועז זצ"ל בעל שלטי הגבורים, ומסורת הש"ס.

ווערט  הלכה'  'דער  ווי  גמרא,  לומד  פארן  אנצוצייכענען  געשריבן  ער  האט  משפט'  'עין 

אראפגעברעגט אין רמב"ם און אין שולחן ערוך. און ער האט געמאכט פאר יעדן עמוד א 

עקסטערע 'ציילונג', דאס הייסט אז זיינע אותיות הייבן זיך אן יעדע 'עמוד' נאכאמאל א ב ג.

'נר מצוה', איז אויך א ציילונג פון די הלכות, אבער דאס גייט נאר יעדע 'פרק' עקסטער. און 

זיינע אותיות גייען צומאל ארויף אין די הויכע נומערן קמז קמח און אזוי ווייטער. )נר מצוה, 

איז פון אנפאנג געשריבן געווארן אנצוצייכענען פארן לומד דעם פלאץ ווי די הלכה ווערט געברענגט אין אן 

אנדערן ספר וואס ר' יהושע בועז האט געשריבן "ספר חקרי דינים". די פראבלעם איז נאר, אז דער ספר איז 

ליידער קיינמאל נישט געדריקט געווארן. ממילא איז נר מצוה, געבליבן פשוט א 'מנין ההלכות' וואס איז דא 

אין די 'פרק'.(

אונז  האט  גאון  דער  וואס  מתנה  געוואלדיגע  א  איז  ציילונג[  קלענערע  ]די  משפט,  עין 

איבערגעלאזט. ווייל ער האט אריינגעלייגט אין די גמרא 'סמנים' - קליינטשיגע 'אותיות' 

א ב ג )נישט קיין רש"י אותיות, נישט איינגערינגלט.. נישט איינגעקעסטלט פון איין זייט.. 

נאר פשוט'ע אלף בית.. צווישן די שורות פון די גמרא( און ער האט דאס געלייגט 'פונקטליך' 

אויפן פלאץ ווי די הלכה שטייט. אזוי אז ווען די גמרא זאגט עפעס, און די זעסט אזא 'אות' 

מיינט עס אז: 'די' הלכה ווערט געברענגט אין רמב"ם אלס א הלכה פסוקה. 

ער רופט אן דעם רמב"ם מיטן נאמן 'מיימונית'. )און ער שרייבט עס מיט ראשי תיבות: מיי'..( 

אזוי פלעגט מען רופן דעם רמב"ם.

די  ווי  וועט ער אנצייכענען  'שלחן ערוך',  וואס ס'איז דא אויף דעם  ביי הלכות  אזוי אויך, 

הלכה ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אלס א הלכה פסוקה.

די  להלכה'.  נפסק  'וכן  ווערטער:  גאלדענע  די  אונז  זאגט  אות,  אזא  יעדע  אז  אויס,  קומט 

ווערטער פון די גמרא וואס ווערן 'באקרוינט' מיט אזא אות.. באקומען 'וואג'. )קענסט זיי 

אפשר היי לייטן..( און ווי די זעסט אזא 'אות', קענסטו ארויסזאגן די ווערטער "וכן הלכתא" 

- אזוי איז די הלכה..!

די זעלבע ווען ס'איז דא א מחלוקה. למשל צווישן רב און שמואל, קענסטו גלייך וויסן וואס 

די הלכה איז. ווייל ווען די הלכה איז ווי רב, ליגט די 'אות' אויף רב. און ווען מען פסק'נט 

ווי שמואל איז די 'אות' אויף שמואל. ]וואונדערליך! די קענסט נאך נישט די סוגיא, און די 

ווייסט שוין די הלכה..[
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אמת. מ'איז נאכנישט קיין 'דיין' פון דעם... אבער די הייבסט אן צו "זען" די הלכות, וואס ליגן 

אויסגעשפרייט צווישן די ווערטער פון די משנה און די גמרא.

קענסט אין איין רגע זען, ס'איז דא 'אכט הלכות' אויף דעם עמוד. און די קענסט עס זייער 

גרינג צוזאמנעמען, און עס חזר'ן...

אודאי איז אויך דא פארצווייגטע סוגיות... ווי די הלכה איז בכלל נישט אזוי פשוט, און די 

דעמאלס  און  פלעצער..  אינטערסאנטע  אזעלכע  אויף  ליגן  מאל  אסאך  קענען  'אותיות' 

דארף מען יא נאכקוקן און 'מעיין' זיין וואס דער רמב"ם פסק'ענט..

אבער 'בדרך כלל': אויף יעדע הלכה פסוקה, וואס איז דא אין רמב"ם, סמ"ג, און אין שולחן 

ערוך, האט ער געלייגט אן 'אות' אין די גמרא, אנצוצייכענען אז: 'דא איז א מקור' פון א הלכה 

פון רמב"ם! און דאס איז וואס ר' יהושע בועז האט געצילט מיט זיין הייליגן גרויסן חיבור 

'עין משפט'.

ער האט עס נישט געלייגט קיין אותיות אויף מימרות וואס ווערן 'נישט' אנגענומען להלכה.. 

ער האט נאר געלייגט אויף וואס עס ווערט 'יא' אזוי געפסק'ענט.

עס קען געשען א טעות וואס געוויסע מענטשן מאכן, וויאזוי זיך צו באנוצן מיט עין משפט. 

זיי קוקן עס אן, אז עס צייכנט אן 'די סוגיא' ווי עס ווערט אראפגעברענגט אין רמב"ם און אין 

שלחן ערוך 'נאכצוקוקן'. און וויאזוי צו 'פארברייטערן' די סוגיא... און ס'איז נאר געמאכט 

פאר איינעם וואס האט יעצט אפאר שעה זיך צו צוברייטערן אין די סוגיא און אויסארביייטן 

דעם רמב"ם מיטן כסף משנה.. דער שו"ע מיט די נושאי כלים...  

דארף  איך  גענוג  נישט  ווייל  דערצו...  צייט  די  יעצט  נישט  געווענדליך  האבן  מענטשן 

פארשטיין די גמרא.. דארף איך נאך מברר זיין דעם רמב"ם אויך?! ממילא קוקן זיי אן דעם 

גאנצן עין משפט ווי א לומד'ישע ספר. און מאכן נישט קיין נוצן דערפון.

האבן מיר נייעס פאר אייך טייערער לומד. דארפסט 'גארנישט' נאכקוקן! ניטאמאל ביי די 

זייט פון די גמרא. די דארפסט נאר 'זען דעם אות', און 'ווי' עס ליגט, ביי וועלכע הלכה. און 

זאג ארויס: 'וכן נקטינן להלכה'. דאס אלעס.
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אדרבא; לערן איבער אלטע גמרות וואס די קענסט שוין, און הייב אן 'באמערקן' די אותיות 

ווי זיי ליגן, עס וועט דיר ליכטיג ווערן. די וועסט אנהייבן צו זען הלכות, אין משנה'ס, אין 

מחלוקת,  צריכתא'ס,  אגדתא'ס,  אין  אמוראים,  די  פון  שמועסן  אין  תרוצים,  אין  ברייתות, 

מעשיות. אין אין די גאנצע שקלה וטרי'.

די סוגיא,  די הוה אמינא'ס אין  אבער נאך אלעם, דארף מען נאכאלץ געדענקען, אז אויך 

און אויך די שיטות וואס בלייבן 'נישט' להלכה, דארף מען אויך לערנען און קענען. ווייל די 

גאנצע שקלא וטרי' פון די גמרא איז אלעס "איין גרויסע לימוד פון תורה שבעל פה" וואס 

מען מוז אלעס לערנען און קענען. אפילו די חלק וואס בלייבט נישט להלכה. 

ווייל דער רמב"ם, מיט די פוסקים פון אלע דורות, האבן אויך נאר ארויסגענומען זייערע 

הלכות דורכן 'גוט' אפלערנען די "גאנצע סוגית הגמרא". און נישט נאר די פסקי הלכות.

נאר אזויפיל יא, אז די ווערטער וואס דער עין משפט צייכנט צו, זיי זענען די 'שפיץ' פון די 

הלכות. - אבער ביים לערנען די סוגיא, מוז מען אלעס לערנען אין חזר'ן, ווייל די גאנצע 

גמרא איז כלו מקשה אחת זהב טהור.

 

*
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טראכט אריין 
א נייע תירוץ איז א נייע הלכה! און מ'דארף עס זוכן. נאכן תירץ פרעג דיך, 

וועלכע נייע הלכה האב איך יעצט געלערנט?

פארשטיי  
בלייב נישט שטיין ביי : "דעס רעד זיך אזוי, און דעס רעדט זיך אזוי..." - נאר 

נעם ארויס די 'הלכה.'

בשעת'ן לערנען 
נאכן תירץ, דארף איך 'איבערלערנען' די ברייתא, מיטן 'נייעם' פשט. - זאגט 

די הייליגע ברייתא.. 'יעצט' פארשטיי איך די אמת'ע הלכה, וואס די ברייתא 

זאגט. 

זיי קלאר 
גיי צוריק, לערן איבער די משנה, לויט די 'תרוצים פון די גמרא' ]קוק צו די 

מאשין ארבייט שוין...[

נעם און אכט
ווען נישט די קשיא מיטן תירוץ, קען זיין אז די גמרא וואלט געווען קורצער... 

אבער איך וואלט נאך געבליבן מיט א פארדרייטע הלכה. אוי געוואלד!

געדענק 
דאס  ווייל  נייעס.  גיטע  גאר  איז  אן  טרעפסט  די  וואס  ותירוץ  קושיא  יעדע 

מיינט, אז די גייסט יעצט געוואר ווערן, די אמת'ע ריכטיגע הלכה פון די תורה.
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הלכות פסוקות
באמערק די 'אותיות' ווי זיי שטייען, און 'זיי דיך מחי'...' מיט די הגהות פונעם 

עין משפט.

עצה טובה
ווי די זעסט אזא 'אות', קענסטו ]געווענדליך..[ ארויסזאגן די ווערטער "וכן 

הלכתא" - אזוי איז די הלכה..!

גיטע נייעס
דארפסט עס נישט נאכקוקן! ניטאמאל ביי די זייט פון די גמרא. דארפסט נאר 

'זען דעם אות', און 'ווי' עס ליגט, ביי וועלכע הלכה. און זאג ארויס: 'וכן נקטינן 

להלכה'. 

*
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פאלגט נאך די קומענדיגע ארטיקלען:

לאמיר רעדן אפען	 
צוריק קיין איראק	 
אויף איין טיש מיט די אמוראים	 
וואס איז גמרא?	 
פארוואס לערנען מיר גמרא?	 
צוויי וועלטן	 
"ברייתות" וואס איז דאס?	 
וועג ווייזערס	 

אזויפיל קשיות?	 
אזויפיל נעמען?	 
ענדיגן ש"ס	 
ווען איך עפן אויף די גמרא: וואס וויל איך יעצט?	 
א טעם אין לערנען/פלאגן	 
קלארקייט	 
שיעור עיון	 
קענען דאס לערנען/חזר'ן	 
פארוואס ווייס איך נישט דערפון?	 
למעשה, וואס טו איך יעצט?	 




