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  נחמיה גולדברגהרב זלמן 
  

  אב"ד בבית הוראה לדיני ממונות "הישר והטוב"
 חבר בית הדין הרבני הגדול

 
  

Rabbi Z. N. Goldberg 
Abbad Bies Horaa'h "Hayashar Vehatov" 

Member of Supreme Rabbinical Court 
 
 
  

  ב"ה, יום י"א סיון תשס"ט
  

הוא הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה הרי 
דוד ליבור שליט"א ר"מ בישיבת שעלבים ובשבח ספרו  'הרה"ג ר

שחיבר על מסכת סוכה בשם מסכת סוכה כהלכתה שבו תימצת לפי 
כל הלכות השייכים לאותו פרט וכל שיטות הראשונים  'סדר הגמ

  והפוסקים ראשונים ואחרונים. 
ודבר גדול מאד עשה הרב המחבר שזה תועלת בעיקר למי 

זור במהרה וגם למי שלא למד יכול להבין הדברים שכבר למד שיח
  בקצרה.

ולא נצרכה אלא לברכה שהקב"ה יעזרהו להוציא לאור 
  לתועלת כלל ישראל.

  
  הכותב לכבוד התורה ולומדיה

  
  זלמן נחמיה גולדברג



 
 

  



     

 

אשר זעליג וייס 

  8כגן      
  ו"ק ירושלים ת"פעיה

  
  

 ד"בס

  
      ט"תאריך: יא אייר, ס

  
  

ג מזכה רבים "ספרו היקר של ידיד נפשי הרההן ראיתי את 
מסכת סוכה "א, "ומרביץ תורה לעדרים רבים הרב דוד ליבור שליט

. ראיתי ונהניתי כי ברכה רבה יש בספר יקר זה לחזק "כהלכתה
צעירי הצאן התלמידים הצעירים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא 

  ולמצוא את מסקנת ההלכה מתוך הסוגיה גופה.
את כל שיטות הראשונים והפוסקים שבכל סוגיה הספר מסכם 

וסוגיה בבהירות ובתמציתיות בשפה ברורה ובנעימה המשמח לב, 
  ובטוחני שרבים יהנו לאורו.

תי להרב המחבר שמכירו אני זה שנים רבות כמחנך דגול ברכ
ומרביץ תורה חשוב שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה בשמחה ובטוב 

  לבב.
  

  
  

      בידידות וביקר
  

      אשר וייס
        

  



   

 
"עיקר התורה ללמדנו מעשה המצוה. 
ולא המדרש הוא העיקר. וכל יקר 
תפארת גדולת תלמוד תורה אינו אלא 

  (מאירי שבת ט,ב). שמביא לידי מעשה."

"וזה כל פרי לימוד הש"ס, להוציא ממנו 
   הלכה למעשה."

 שלחןהגר"א ל(ר' חיים מוולוז'ין הקדמה לפירוש 
  ערוך).

"לדעת תמצית ההלכה היוצאת מן 
הסוגיות, שזהו תכלית לימוד התורה."

    
  (חפץ חיים, הקדמה לספר ליקוטי הלכות).

"עיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד 
    המביא לידי מעשה."

 (חפץ חיים, הקדמה לספר משנה ברורה).  

 

בלב נרגש אני מברך לה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו 
אשרנו מה טוב חלקנו שזיכני הבורא להוציא עוד והגיענו לזמן הזה, 

הודו לה' , מסכת ברכות כהלכתה. ספר בסידרה של מסכתות כהלכתה
הכרך הראשון לאחר לאור ספר זה יוצא כי טוב כי לעולם חסדו. 

פרק  –, 'מסכת פסחים כהלכתה והכרך השני 'מסכת סוכה כהלכתה'
  ערבי פסחים'.

כמו שכתבתי בהקדמה לכרך הראשון בסדרה, מסכת סוכה 
הדרכתי קבוצות של תלמידים שנה  לשיםשלמעלה מכהלכתה, לפני 

בישיבתנו בלימוד גמ' ופוסקים בבקיאות עם דגש לאסוקי שמעתתא 
סכתות אליבא דהלכתא. במסגרת זו במשך השנים למדנו כמה מ

גם מכמות הידיעות  –מסדר מועד. התלמידים ראו בזה ברכה גדולה 
  שרכשו וגם מהדרך המהנה של הלימוד. 

דרך הלימוד היתה לימוד בסדר קבוע של גמ', מפרשים 
ופוסקים, וסיכום של הסוגיא שערכתי וחילקתי לתלמידים. הסדר 

ן, הקבוע כלל: לימוד כל הגמרא, רש"י, תוספות, רי"ף, רא"ש, ר"
ערוך ומשנה ברורה. כך  שלחןרמב"ם, מגיד משנה, טור, בית יוסף, 

  למדנו כל סוגיא וסוגיא מתחילת המסכת עד סופה.
במשך השנים בקשו ממני אנשים רבים עותקים של דפי 
ההנחיה הללו והפצירו בי להוציאם כספר. מכיון שמדובר בספר 

כובד הלכתי באופיו, נרתעתי בעבר להדפיסו מגודל האחריות ו
החשש שמא אכשל בדבר הלכה. ידי עדיין רועדות מהמשימה. אבל 
היות שרבנים טענו שאי הדפסה מהווה מניעת טוב מבעליו, נעתרתי 

הדפסתי את הספר הראשון בתוכנית זו על  יםשנכמה לבקשות ולפני 
מסכת סוכה. תגובות הקוראים היו חיוביות ולכן החלטתי להמשיך 

אני מגיש לפני הציבור את  ,. ב"הלהדפיס את שאר הספרים בסידרה
  .מסכת ברכות, על לישי בסידרההכרך הש

דרך השימוש בספר היא כדרך הלימוד בתוכנית המקורית. 
כלומר, קודם כל יש לעבור על כל מראי המקומות שציינתי לעיל, 



    

 

ואחר כך לעבור על הסיכום של כל סוגיא וסוגיא. כמובן ניתן לקצר 
אבל דרך זו אינה מומלצת  את הדרך וללמוד רק את הגמ' והסיכום,

כי זה כגדר 'הלומד קיצור דינים', שאין אדם רואה בזה סימן ברכה 
  (עיין אבן שלמה להגר"א ח,ג).

ספר זה אינו ספר הלכה אלא ספר הדרכה בסוגיא עם דגש 
על ההלכה. לכן פשוט וברור שאי אפשר לפסוק הלכות רק ממה 

כולה ועיון בכל שכתבתי בספר הזה, אלא רק לאחר לימוד הסוגיא 
המקורות. גם אז, כשיש איזה ספק בהכרעת הפסק או בענינים שאין 
להם הכרעה במקורות, יש לכל אחד להתייעץ עם רבותיו שמא יש 

  הכרעה בנידון בדברי אחרוני האחרונים ופוסקי זמננו. 
ברצוני להודות לכל אלו שעזרו לי ותמכו בי ונתנו לי את 

   -ה', בלימוד תורה והוראתה האפשרות לשבת רוב חיי בבית 
קודם כל לרבונו של עולם שנתן לי שפע רב של טובה ואושר, 
ושם חלקי מיושבי בית המדרש, ואיפשר לי להגיע לארץ חמדת 
אבות, לחיות בה, להקים משפחה, לחתן ילדים, ולזכות לראות דור 
של נכדים. ה' אשר הצילני ממות על שלחן הניתוחים לפני עשרים 

נתי מכל החסדים ומכל  –ואשר נתן לי את הכל  ואחת שנה "קטֹ
  האמת אשר עשית את עבדך".

לאשתי האהובה, עדינה, שתחיה, שעזרה ועוזרת לי בכל דבר, 
  שלי ושלכם שלה הוא. -ועמדה לצדי בכל עת ובכל מצב 

 -חיים, רחל, דבורה, אהובה, רפאל, ושירה; לחתני  -לילדי 
אסתי  יתיווכל , גיא פריד,דנברגדניאל פונד, שבתי כהן, עמיחי גול

 אליה ,נעם יהושע, רני – יאלמוג לבית חיים; לנכדילבית נתנוב ו
נטע גולדנברג;  ;כהן ושרה נאוה ,רחל ,איילת ,טליה פונד; וליבי

וכרמל שרה פריד  ;ליבורושרה  אהרן ,, אמונהאלקנה ,ישעיה
  שגורמים לי ולאשתי לשמחה עצומה ורב נחת.

אמי זצ"ל, ולהורי, אבי מורי הרב ישעיה בן חיים ישראל הלוי 
, שעודדו אותי במשך כל השנים לעסוק בתורה ע"המורתי שרה גיטל 

וללמוד במה שלבי חפץ. החובה שאני חייב כלפיהם אינני יכול 
  . מיליםלתארה ב

לחמי, ר' יהושע הרשל נגלר ז"ל, ותבדל לחיים טובים 
זל שתחיה, שעזרו לי במשך השנים בכל וארוכים, חמותי שיינא ריי

  דבר וענין. 
לישיבת שעלבים, ולעומד בראשה, הרב יחזקאל יעקבסון 
שליט"א, מקום לימודיי וביתי מזה שלשים ושמונה שנה. הגעתי 
לישיבה כבחור צעיר מאד וזכיתי ללמוד וללמד בגן העדן הרוחני הזה 

נולדתי. הישיבה במשך התקופה הזו. מהרבה בחינות כאן בשעלבים 
   היא כור מחצבתי ולה אני חייב הכל.

לכל הרבנים שלמדתי מהם תורה במשך השנים ובמיוחד מורי 
ורבותי בישיבת שעלבים. לתלמידיי שזכיתי ללמדם במשך השנים. 
מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם. האושר הגדול שיש לי 

ישראל. אשרנו מה בחיים הוא ללמוד וללמד תורה לעם ישראל בארץ 
  טוב חלקנו.



   

לחברותות שלי במשך השנים, ובמיוחד לאלו שלמדו אתי 
בזמן הכנת תוכנית לימוד זו, וביניהם: הרב משה שולמן שליט"א, 

  הרב אלי פיילט שליט"א, ר' אהרן וייס שיח'.
לר' דניאל הרשנסון, שערך את הספר והעיר הערות חשובות 

ם. לרב יהונתן אמת שעבר על כל ביותר הן בניסוח והן בתוכן הדברי
  הספר והביא לכמה וכמה תיקוני לשון ודפוס. יישר כחכם לאורייתא.

מבחינתי ספר זה תם ולא נשלם, ולכן כל מי שיש לו הערות 
או הארות על הספר בכל ענין שהוא, אודה לו מאד אם יעביר לי 

  אותן כדי שאוכל להכניס אותן במהדורות הבאות. 
שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל  יהי רצונו יתברך

כן  מסכת ברכותבדבר הלכה. וכשם שעזרתני לסיים ספר זה על 
תעזרני להתחיל ולסיים מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד 
וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. 

לא וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי ש
  תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם.

 
 

דוד אפרים ליבור
      

ישיבת שעלבים,
       

  ה", תשערייא
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