
 www.daf-yomi.com � ב"ע� א"יא ע/ראש השנה/ש"ה©

  יבפסוקי
 יא א פרק בראשית

  

  ...ְ�ִרי ֵע� ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶ�ב ֶ�ֶ�א ָה�ֶר� ַ�ְדֵ�א ֱאלִֹהי
 ַו�ֹאֶמר

  

  ...ְ�ִרי עֶֹ�ה ְוֵע� ְלִמיֵנה� ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶ�ב ֶ�ֶ�א ָה�ֶר� ַו��ֵצא

  
  
  
  
  

   חז י
פרקפסוקי
 מ  בראשית
  


 ָעָ�ר ְ%ִ�ְבָעה ַהֵ)ִני ַ%חֶֹד� נֹחַ  ְלַחֵ&י הָ�נָ  ֵמא�ת ֵ�� ִ%ְ�ַנת�
 ַלחֶֹד� י��� ַמְעְינֹת ָ ל ִנְבְקע� ַהֶ�ה ַ


 ַהַ.ִי
 ַוִ�ְגְ�ר�... ָלְיָלה ְו,ְרָ�ִעי
 י�
 ,ְרָ�ִעי
 ָה+ֶר* ַעל ַהֶ(ֶ�
 ַוְיִהי :ִנְפָ"ח� ַהָ%ַמִי
 ַוֲאר#�ֹת ַרָ�ה ְ"ה�


 ָעָ�ר ְ%ִ�ְבָעה ַהְ)ִביִעי ַ%חֶֹד� ַהֵ�ָבה ַוָ�ַנח... י�
 �ְמ,ת ֲחִמִ%י
 ָה+ֶר* לעַ � :ֲאָרָרט ָהֵרי ַעל ַלחֶֹד� י


 ְוֵ�� ְ%(ַחת ַוְיִהי... ֶהָהִרי
 ָראֵ�י ִנְרא� ַלחֶֹד� ְ�ֶאָחד ָ�ֲעִ�יִרי ָהֲעִ�יִרי ַהחֶֹד� ַעד ְוָחס�ר ָהל�0ְ  ָהי� ְוַהַ.ִי

 ָחְרב� ְוִה4ֵה ַוַ�ְרא ַהֵ"ָבה ִמְכֵסה ֶאת נֹחַ  ַוָ�ַסר ָה+ֶר* ֵמַעל ַהַ,ִי
 ָחְרב+ ַלחֶֹד� ְ%ֶאָחד ָ%ִרא��* ָ�ָנה ֵמא�ת

�ִ�ְבָעה ַהֵ%ִני �ַבחֶֹד� :ָהֲאָדָמה 5ְֵניְ 
  :ָה+ֶר* ָיְבָ�ה ַלחֶֹד� י�
 ְוֶעְ�ִרי

  
  

  

אבל במידה מסויימת אלה באו על , הרחבת אופקי�, רת תורת בריסק היתה בה פריצת דר�יצי

ואי� כוונתי לאות� אופקי� שמנקודת הראות של לימוד התורה . חשבונ� של אופקי� אחרי�

מצוות תלמוד , לכולי עלמא, אלא לאות� דברי� שג� העוסק בה� מקיי�, "מחו� למגרש"נמצאי� 

ס וגירסאותיו כמעט ונפקד מקומו בבית מדרשה "לה שהעיסוק בנוסחאות השכבר הזכרתי למע. תורה

זכורני שלפני מספר שני� נפגשתי ע� . הוא הדי� לגבי העיסוק בעולמ� הריאלי של חכמי�. של בריסק

שלא ידע , והוא סיפר לי בחרדה על פגישתו ע� תלמיד חכ� בעל שיעור קומה, ל"שאול ליברמ� ז' ר

הגמרא במסכת שבת עוסקת ודנה בשאלת היתרה של רדיית ", שאל, "?הייתכ�. "מהי" רדיית הפת"

שלו נית� להבי� -מנקודת ראותו, אכ�". ?והלז לא ידע כיצד היא מתקיימת הלכה למעשה, הפת בשבת

, חיי�' והיא השלטת בתורתו של ר, אבל מנקודת ראות שונה. היטב את החרדה והזעזוע מגילוי זה

כמעשה  -לנסות ולהגדיר , על רדיית הפת, בצורה מבריקה וחדשניתו, נית� לדו� ולנתח

באיזו מידה נחשבת היא , "חכמה שאי� עמה מלאכה"מהי בדיוק אותה קטיגוריה של  -הראשוני� 

 �ולכמה תופעות הלכתיות אחרות בהלכות שבת שמקור� " שבות"מלאכה דרבנ� ומהו היחס בינה לבי

�, כמוב�. טכנית-מה� שלביה של אותה מלאכה מבחינה מציאותיתוכל זאת מבלי לדעת בדיוק , מדרבנ

ואינו יכול להסתפק , חייב להכיר את הבטיה הטכניי� של רדיית הפת, הנדרש לפסיקתה, חכ� ההלכה

יכול להעביר במש� ארבעי� שנה , היושב בבית המדרש, אבל אותו הלומד. בזיקה מופשטת אליה

נובעת , ג� גישה זו. אל נכו� כיצד היא פועלת במציאותויותר שיעור על רדיית הפת מבלי שידע 

, על חשבו� הבנתו הפשוטה, וזאת בדמותו המשפטית המופשטת, נושאנושאנושאנושאמאותה אחריות לבירור ה

 . של הטקסט, ריאלית-הטכנית

)� )י� בעלו� שבות בוגר, "יק'ד סולובייצ"לדר� לימודו של הגרי �' הרב'כ� היא דרכה של תורת ", הרב אהר� ליכטנשטיי


