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אקריןלקינטורםם.ינ.צ
,ד"הינ"פאבלהלס"רמב.לצידןה"דשםי"רשמט כמוסוברשמואלשגס,שםקידושיןהגמראלתירוץנ

,ובא הסמשיטתשביאראחרינא

י"רששיטתלבארבא,ג" ליעתושגם,(א,לקידושין)רבאדבריבביאור

,בנועםבעצמוללמודלעניןסיירי חיובן,מדלעילשהקשהמהי"רשלשיטתלתרץבאנב

,דנואיתאמילו,לתלמיויספ"שבעתורהלימוד .לעצמוילמדשהבןגג
,ג"ושפ"סישלד'סיוכדלעיל..א,סגיטיןנד כדלקמן,בתורהכ"משא)מ"שבעתורהללמודגה

.(בהמשך ,א,כאמ"בע

.כד,אאשמואלי"עפמ ללמדוחייבהאבמקראשלענין,בהמשךוכדלקמןנח

,למלמדולהוליכולטרוראו .מ"שבעתורהלימודעלנט
.שםב"בס

מלמדיאצלמעלהושהיהשםמבוארמ"ומלט מישגםלכאורהרואים)שבירושליםתינוקות

,(למלמדמוליכואבלושיש ,(שמואלעל)שםבקידושיןמ

משנהמלמדואין-ללמודיכולכשהאבשגםמא .(למלמדמוליכו.אלא.,ויואים)
ולאהמלמדאצללומדוכתוביםנביאיםגםשהרימב .האבאצל
בןעדלאמוצריךהואבעיראביושכשאין)כ,פכמג .(אביואתלעזוביכולאינוששגןשעוהרי.שש
,בפניםכאןוכמבואר.שםג"סמ.ו"הא"מם"רמבמד כבןששכבןאותוומכניסין:שסב"בבכואיתאמה

,(במניםוכדלקיהן)שבע ,בפיסוכמבואר.היוא"פכ"רמבמז

,תורהזומקרא'כומעטמעטמקראמלמדו;שםמז חמישיתשנהשבתחלת,(ומהה"ד)לקמןראהאבל

.במניסכאןנפסקוכן.שבכתבתורהללמודמתחיל ,ב"רע,מזעירוביןמת



אפרקתורתתימורתלכותתמד

אחרוןקונמרם

מעצמולילךבבנודעתאיןשעדייןמשום,""דוקאבעצמוללמודכמשמעובניכםאתולמדתם

האתריםעלכמוהאבעלהיאהמצוהוגמראבמשנהכ"משא,]כךןכלמצוייןאיןוגםלהמלמדים

שאםלעניןאלאהאמתעלקדימהדיןואין.התלמידיםאלולבניךושננתםמדכתיבממשבשוה
כי,ללמודהבןירצהאםשכרליחןחייבוהאבלגמריפטוריםשאתריםבעצמוללמודיכולאינו

אבל,'כוזריזהואאםקודמובנוהכיומשום,""ם"רממש"כמז"בלבדשכרלעניןעליומצותו

לקייםצריךבמקרארק.ן"'כושיתמרמברמדרבנןחינוךמשוםאלא,מדאורייתאכפייהלעניןלא
בנביאיםכ"משא.י"כמותודשלותולמלמדויוליכנוסרת'או,בעצמוללמודדוקאכמשמעוהכתוב וכתובימן

למשהשניתנוואף.בניכםאתאותםדולמדתםקראעלייהוקאיולאכ"אחשניתנו" במקוםפ"שבעכתודהדינםולכך,הנביאיםי"עשנכתבועדפ"בעמסוריםהיומ"ממסיניה

.[אצלםללמודהבןכשירצהשכריתןלאוואם,בתנםמלמדיםשמצויים
ולא,דןבןכזבולוןללמדואביואביעלשמוטלהחיובעלהיינו"שהואלידקאמרהיכןלועד

לילךשיוכלקודם]עתורהאלאבעצמוללמדוצ"אדמדינא,התורהכלבעצמושלימדוכזבולון
דוקאדהיינואפשרתומיהו.לשםלהוליכועליומוטלכ"ואת.היוםכלשםלהיותהספרלבית

רוצהשאינורקבעצמועמוללמודיכולאביושאביאלאבשכראפילואו,בתנםשמלמדיםבמקום
מחיובונפטראינוהכיומשום.פרנסתועזטרדתמתמתפנאילושאיןאולעצמוללמודשתפץמפני
גדולכשישללמדוע"שאתבירוכבןדינובנובןבןלאפוקי.בשכרואפילומלמדלושיעמידעד

תלמידישימששכברלתלמידיםללמדזולמדהשהגיעמירקצ"אבדליכאוגם,"לבעירממנו
שלימוד,תלמידולאתכם,'כוחכםכלעלבלשונו"ם"הרמבשדקדקכמו,צרכוכללןחכמים
ללמדתייבתלמידשכלבבנוכ"משא,מקראהתינוקותמללמודבודאיודם,וגמראמשנהלעצמו
פנאילואיןאםאך)בנולבןהדיןוהוא,אתרמלמדמוצאאינואםכברשלמדומשנהמקראלבנו

לשכורשחייבלאביודמיולא.ללפרנסתועסקמחמתדנפטרלעצמומלימודעדיףדלאמאפשר
ולא,"כותנצטוהלמהכ"אם"הרמבש"ומ.(ע"וצכדלקמןיתירא1מקראגוונאבכהאימלמד

1נ'כומלמדלשכורוחייב]ם1"הרמבש"מדהיינולודריש,תלמידאלאתכםשאינולמימשני

אתריילקינטייםם.ינ.צ
ללמודמקראעלקאיולמדתם,י"רששלדעתמא אפילופ"שבעתורהעלקאיושננתם,בעלמו

,לאחרים .בחנםלמקראמלמדיםסב
מדיןלעילשהקשהמהי"רשלשיטתלתרץבאסג ,האבעליותרומשכילהנבוןהבןקדימת

זהשלומדים(ג"הסמלשיטת)לקמןשיתבארסד ,יתיראמקרא

,1"והנ"הא"פטה .ו"הסוףבפניםוכדלקמן.א"רעשםקידושיןסו
,ב,מאקידושיןסו וכתוביםנביאים,י"רששלגעתהטעםלבארבאטת

.ל"הנלכל,פ"שבעתורהדיןלהםיש הוכולקמן.א,הברכותסט

,ד" ,(בפניםפסקשכוותיה)ג"הסמלשיטתלבארחוזרע

בןאת,בנואתללמדהחיוביםביןשישהחילוקים .פ"שבעבתורהגס,התלמידיםאת,בנו
דןבןזכולוןשכגון,(שםקידושין)למסקנאעא (.בעצם)ללמדהחיובלעניןהואשמואלשאמר

.מקראבנובןאת עב

לעילונתבאר,לבדמקראהכא;שםבגבראוכאחוי לביתלילךשיוכלקודםדהיינו,א"הקובתחלת

1החיובהובאלא(ט-ה"והא"ה)ובמנים.'מוהספר .ז"הא"פת"ת'הלהמלךעבודתוראה.אביו.אביעל

ללמדויכולכשאינו)לבנומלמדלשכורשהחיובעג אינוהאב.אבינ"מעא,האבעלרקהדאשצמק

ה"ד)לקמןויתבאר,'כובמקום'כולהוליכואלאחייב הרמבשגםשאפשר(אסאבל

ולקמן.בזההסתפקם" .בזהדעות'במובאותט-ה"הבפנים

.רבנוב1המסתפקבמוסגרולקמןעד ,יומ"הבפניםלקמןגסראהעה

.ג"ושג"מקצט'סילעילראהעז הא"פעז

חכםביןהחילוקו"הה"פשםוראה,ב" .לתלמיד
חיובבזהשגם,בפשיטותלעילשנתבארכמודלאעת .בנולבןמלמדלשכורעליו
,ד"הנ"פבפניםכדלקמןעט אחר,(יט,יאדברים)בניכםאתאותםולמדתםפ

אלו)לבניךושננתם(1,ושם)נאמרשכבר והודעתם(ט,ושס)נאמרשכברואחר,(התלמידים

יכולכשאינואףהזיבזהשמטעם.בניךולבנילבניך .(אםאבלה"ד)כדלקמן,ללמוד
,להקדיםלעניןרקהואיתירהשהקראמשני.פא לתרץבאבזהשגם,(ג"הבריש)לזהבהמשךפב

,,בונצטוהלמה אלאחברולבןללמדחייבואינו,ללמדולבנופג



תמהאפרקתורהתימורהלכות

]שבעבןאוששבןוכשיהיה.חמישיתבשנהן'בתורהלקרותעצמושירגילכרי"'התורה

אחרוןקונמרם

בחכמיםביןאדםבכללאוקמיאיבא,סתמאדכתיבי"]'וגוולמדתםי]'וגודוהודעתםדקראל"ר
משמעזהובכלל)מלמדלוישכורלעצמוללמודשצריךובתלמידלהקדיםבחכמים,בתלמידיםבין

בעצמועמולומדשאינומאחר,לילךמעצמוחפץאינואםן]להמלמדמביתויוליכנושהאבממילא

לילךרוצהשאינומילכללכוףצ"אאחריםלתלמידיםהמלמדבחכםכ"משא,עליוכמצווהבביתו
קרידלאי]אמרינןרבןביתשלבתינוקותוגם,לבניךדושננתםזומצוהחיובמחמתכללללמוד

והאב,י"לפירשלעילשנתבארוכמו,"]משםלילךיניחנושלארקדהיינו.לחבריהצוותאליהוי חייב
שינוייאהאים"הרמבמשנילאהכיומשום.בביתובעצמועמולומדשאינומאחדלהוליכו

(משמע)דממילא,'כומלמדלשכורוחייבש"במנכללדוהמשום,'כונצטוהלמהקושייתעל

כלעלכתבכ"ואחי]'כואדםשחייבתחלהשפתחם"הרמבשינההכיומשום.(להוליכויתחייב
עמוללמודשיכולכלחכםשאינומיגםללמדחייבדלבנוליהדפשיטאמשום,]'כווחכםחכם

,בשוהלוצריכיןששניהםאחדבלימודאלא,לבנוקודםהוא"'אמרוולא.אחרמלמדמוצאואינו
אםאבל,וגמראמשנהביןמקראביןללמודחפץ,שהבזהדבר,עדיילמדלאהאבשגםכגון
כלהואשיגמורעדמללמדושיפטרמסתבראלאודאילבנוללמדוויכולזהדברלמדכברהאב

היהלאאבלושאיןמידדוקא]'בגמראבהדיאמ"וכ)הארץעםבנויהיהכךובתוךכולההתורה
זומצוהגרעהולא.(לעצמוכללללמודצ"שאכךכלחכםשאינואבלושישמיולא,תורהלמד
עדייןאםאף)'לימודולהפסיקשצריךאחריםי"ע[לעשותנןאפשרשאימצותמשארלבנוללמד
לפרקןלעולםיוכלולאבצוארורחייםשיהיו1'אשהללישאדמיולא.כולההתודהכללמדלא

התורהכללגמורכ"אחיוכלאזילעצמושלמדמהכלכשילמדנולבנובלימודכ"משא,צוארומעל
מבטלשבנומההדרדלאופסידאעוברתמצוההיאעכשיוילמדנולאואם,לבנווגם,לעצמו

.בנולבןהטעםוהואהדיןוהוא.""התגסש"כמב"אהילמדנואםאףעכשיו
משום,מלמדלולהשכירשחייבממששכאביודינושאיןאפשרללמודיודעאינואםאבלת

ולבנילבניךדוהודעתםאחרינאמקראאלאדאביוהיובאעםקראמחדנפיקלאאביודאבידחיובא

מייריהבידודפןדכאול"יכ"וע,"'לאחריהבנוובןבנולבןבנולהקדיםמיידיקראוהאי,בניך

בנולבןלהקדיםדיןגוונאבכהאימיירינ"ה,ן'חבירובן(ו)בעדשכרכללליחןצ"אדהא,בחנם

לבניךכ"דא,חבירתבןבעדולאבנובןבעדשכרליתןלאשמועינןאחאדקראל"וא.דוקאבחנם
חייבבעצמומלמדואינואםנשמעוממילאבניכםאתאותםולמדתםנאמרכבדדרי,לילמד

.ב'ק'יו'מאמשאראה~.שםא.רמיט.שםאבנת'לפיקאבנתנהלת.שםה.]אית..ישיח מ)ה.םשםא.רמ

1.הםש.~לקראה~.שםמי.ב.הב.פם.רמב.שםב.בנק.אנראה~.(שלשות'נבן"שיהר" .ט''עכה.מ'עכדב"הכיו,20וקרה131'ע,מ'עד".ה,רפהעב"ח

אחריקלקינטרםם.ינ.צ
כזהלפרששישהאופנים,במבארוכאן,כןלזמר .כ"המב

ללמדולבנומלמדלשכורוחייב:נ"הם"כרמבצו ומסתפקים,כחנםאלאחברובןללמד.חייבואינו

בבןגםהואהחיובאם,ג"המשנהובלחם,ב"המ"ככ ל"הרשדעתהובאוט-ה"הבפניםולקמן.בנו

'סיא"פקידושיןש"וביש,רמה'סיהטורבהגהות) 'הלחייםבארחותה"וכ)בנובבןגםהואשהחיוב(נח

(קיד,סיה"ח)ז"הרוכודעת,(ד"סתורהתלמוד אסמסתפקשםמשנהובלחם.בבנורקהואשהחיוב

,ללמודיודעבאינוגסהואהחיוב הא"פם"ומכצת

.ב" וראה,ד"סרמה,סיע"ושוטור,ג"הא"מם"רמבצט

,ט"הכפניםלקמןגם .ממשבנוכמושכרלעניןדינויהיהב"ואק

לומויסשמשם,כניךולכנילבניך)ט,דדבריםפד .(בנוכןעלגסהחיוב
.(בנועלהמיוחדהחיובלומדיםשמשם)יט,יאשםפה .ט"הכפניםלקמןה"וכ,תצורמזקידושיןמרדכיפו
,ג"היבפניםוכדלקמן.א,כאכ"בפז ,(החוצהיצאושלאלשמוע)ב"עבפניםלקמןראהפה

.'כובנובןאת'כובנואתללמדפט בפניםוכדלקמן,התלמידיםכלאתללמדמישראלצ

.ח"ה ,1"הבפניםוכדלקמן.ב,כסקידושיןצא

.שםב"בצט ,ג"ושג"הר"פכדלקמןצג

עדישאשלא,א"הנ"פבמניםלקמןשיתראוצד .נ"וש,כולהפ"שבעתורהנזחלהשילמודאחר
.ומקריה"דב,כאב"בצח שאפשר,בקיצורקודםשהזכירמהלבארחוזרצו



אפרקתורתתימורכלכותתמו

אחריןקינמרם

הכיומשום.משמעדממילאודאיאלא,לשכורלחייבל"מנבנובבןגםכ"דאל,מלמדלולשכור
דלאלאשמועינן,",'כולשכורוחייבץודם'גאותפיסץאם"הרמבעשה

-

אקראבפשיטותאי
אלא,",משנהובכסף],ג"בסמכדמשמע,'כובנועלנ,'כונצטוהלמהטעםעודלפרש],דלעיל

מדכתבי,דלעילאץראדץאיאפשרוגם.(ן,משנהבלחםש"כמ)היאנפשהבאפימילתאאפשר
לבניךדאיצטדיךל"וי,(",לץמןוכפולמץומוכאןאיןלבנוהשכרחיובוגם)ו"בוי'כווחייב

למימרואיבאהכילמימראיבאץראדבהאימשום,ץראמהאישמעינןותרווייהובנולבןלהץדים
פטורון,ולא,בבנוכמושכרליחןחייבאםבנובבזפירשולאם"הרמבסתםנמיהכיומשום.הכי בפירוש

לאם,לולשכורדחייבבעצמוללמדויכולאםביןלחלץל"רסל"ינ"א)הבירובבןאםכי
כנודע,(עניןבכלב"חלבנוכ"משא,מילתאמסיץאדלאמשוםבלשוניסתםהכיומשום,יכולאינו
מידלהוציאץשהלדינאוהלכך)'7בגמראסובאמוכחאומפורששאינודברלכתובשלאדרכו

נ',ג"חא"רשבבתשובתש"מלפי,ג"צע]',אמידהואאיואפילו.""גוונאבכהאיבכפיותהמוחזץ
והודעתםאיגם,בבנואך.(ש"עי',הונארבבנובניאתלזוןעצריברלמשהלכוףיכוליםהיושלא

גםלחייב'וגוולמדתםדכתיבעודץראביהתנאהאמץוםמכל,שכרבלילחודיהלהץדיםמיירי שכר
.בעצמוילמדנושכרשיתןמידוביץשדמי,פשיטאכ"דאל,בעצמוללמודיודעאינואפילו

ומשום.נן,לעילשנתבארוכמובדרךובלכתךבםלדברכדכתיבפהשבעלבתורהאפילווהיינו

בושפתחלבנווהיינו,'כובשכרילמדנובחנםשילמדנומימצאלא,זהלכהם"הרמבכתבהכי ,תחלה
.ג"צעי',משנההכסףש"ומ.ש"עץאיועליהני

פרשתבתנחומאהואוכן,ה"פבאבותי"כפרשן'7טפישפיראתי"',דלעילג"הסמלפירושוהנה
אמילותורהזומץרארבאדאמרהאלהיותיוכלז"דלפ,"],בחמישיתהיינוחמשרבן,],ץדושים

בלילפחותבנץודותיההתורהלגמורהתינוץותברובמאודהדברשץרובלפי,התורהכללגמור

שעדשנים,בב[(]עתהשזוכרדץז],לגמריבשקמותחשהובלי)נ],דמקתזפירזש]],טעמים
ג"ידברדומיאשיתדברן],.נדףבכתובות'התוסש"וכמ,"],בכחוש'זסוףעדש"וב,'ובןסוף

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
הפוסקיםכלליוראה,ם"הרמבדפוסיברובה"בקא .רהכללוההוראה
והודעתםמקראלשכורהחיובלומדיםשאיןקב לבניך

אלא,(ה"הם"ברמבשהובא)בניךולבני שהחיובוהיינו.בניכםאתאותםולמדתםמקיא

.ט"הבמניסדלקמן,הבוכלעה,בבנורקהואלשכור ,מיותרתךתיבהאוליקג

בך'ן'עשג;

לשכורשהחיובוהיינו,בניךולבנילבניךוהודעתםקו .ה"הבמניםולקמן,האוכדעה,בנובבןגםהוא
בנובןדיןלבארכדירקהביאווכאן)1"השםקת .('גווהודעתםשבמסוק
,כתבולא:ל"אוצעט

כלליוראה,באותם"הרמבכללימלאכייוקי ,(ומהה"ד)לקמןה"וכ.רזכללוההוראההפוסקים

.ט"הסוףבפניםלקמןנפסקוכןקיא .ג"ושח"הבפניםכדלקמן,צדקהמדיןשחייבקיב
,רצבי"סוסקיג בקיל

חיובלענין,ח"הבמניסלקמןוראה.ב,קערב" ממנונפרעיןאיןשרק,בנובןובןבתולבןאמוד

,ממניושלא הקובתחלתקטו

,א"

,גבהלכהקטי

תורההיינו]ולהבאדמכאןליומשמע:ז"הקיז שבע

.בחנםאמילוללמדוחייבאין[פ" בנועםמקראלומדשהאב,א"הקובתחלתקית

נביאיםללמודהמלמדאלשמוליכולמני,בעצמו ,'וכווכתובים

,(למקראחמשבן)זוהלכההובאהלאג"בסמקיט סוףכדלקמן)נאותע"פמיימוניותבהגהותרק

(א;טפילמוששפיושאתיכאןמבארז"וע.(זהה"ד י"רשכפיווששממרש(ב.זוהלכהסוברג"הסמשגם

י"כבדלא)חמישיתשנהבתחלתדהיינו.(כא,האבות) ס

ומשוהייתשממש,ובפחותש"ומה"דרמה" שנהקווםביןהואהחילוקזהשלפי(ג.(שלימות

משנהלבין,מ"בעפסוקיםאתושלומדחמישית בתחלתכדלעיל.דלא)בכתבאתושלומדואילךחמישית

,בפניםכאןנפסקוכן,(ומהה"חכדלקמןאלא,א"הקו סקב

.יד" ,יטשבקדושים,תאכלוהחמישיתובשנה.כמקכא

,ן'עגה,חוברשימותוראה,כה אותםמלמגיסהיוכ"שאח,בפניםכאןכמובאקבב

,הטעמיםגם הקדשבלשוןויברושבימיהם,בפניםכמובאקכג

.המלותפירושללמדםהוצרכוולא התורהאתםלומדיםהיום"שאח,נמניםכמובאקכד

,מותפעמיכ בקבה

,במניםכאןה"וכ,א'כאב" ,שיתבר.ה"דא"עקבו



תמזאפרקתורהתימורהלכות

היוםכלבתורהלקריתהתינוקותיימלמראצלמיליכו]]וכתובוריולפיהכלשלימותמ

אחריןקינמרם
מדינידיןאיזהשכתבמץוםדבכל,(כדלץמןי],אחרינאמטעמא)הכיל"סם"הרמבוגם.למצות

בןבחבורובלשונולעולםכוונתו,לכןץודםולאדווץאואילךשניםוכךכךבמבןהתלויהתורה
."]7משנהבמגידש"עב"ספעשורשביתתבהלכותש"ממכמבואר.דוץאשלימותשניםוכךכך
ב"חלשיטתודאזיל,עמוונימוץווטעמו.שלנומןלגירסאאישותמהלכותו"פטברישהואוכן

עשריםובתעשריםבןמץריולא,שנהחשובבשנהיוםשלשיםל"ץיידלא,י,אישותמהלכות

היינו,'כויוםשלשיםר"למ"ה7י"מדףבנדהדאמרינןוהא.יוםשלשיםנשתיירוכשלאאלא
ם"הרמבש"וכמ,]י,דופןיוצאפרץבסוףכיפרבןיוסי'בראלאהכיל"ץיילאאבל,ד"למדאיכא

סופרדטעותכתבהכיומשום]י,המשניותחידושראהשלא,]י,כטורדלאינ,המשנדבפירוש
,ין,רבעימהלכות[ט]"בפש"כמשנהחשוביםיוםדשלשיםרבעיגביל"דץיוהא.ם"ברמבהוא
נדהוסוףנדהמתחלת"י,ה"דרץ"בפרבאכדמייתא,מבסוףטפיכןל"ידיידבתחלהמשוםהיינו ע

יום,מלפחותדאפילויוכיחשנהבןדכבש,ין,שתיםבןמאילכללראיהאיןומץרבנות.ש"
ששהרבןבלשונוסתםם"הרמבש"משפיראתי"מ,והשתא.ת,והלאההשמינימיוםשנהבןמקרי חייב

(תנ,ו"פעירוביןבהלכות)אמובעירובויוצא,(]ת,ו"פסוכהבהלכותשלנוא[ירס]לג)בסוכה

היינו'ובןכ"אחייבכ"ואחפטורלכןדץודםסוכהרגבימשוםודאיאלא.ת,אהדדידסתרי ,שלימות
דאחר[בעירובין]כ"משא,שנהחשוביםבשנהיום'לל"ץיידלאובבתבבן'כבןכמו

שייךולא,בכללועדשנה'ועדץתניכאילוליהוהוה,דיוצא]ת,ש"כמלכןוץודםיוצאאינו'ו
גדולשיעורעלדאפילו,תן,לעולםואילךומשביעיתשביעיתעלולא,ששיתשנהעלאםכיכן

נ.בהיןם.הבפרםלקמן,(1ירה.ר)א.פקא.ק1ראהנו,(ותהה.ר)א.ק1ראה.ברה.רא,נכתתת'ת01נא לנא)לתו'נתהשםא.קו.נישןבעלאשלורהימ).ג"והסמס.הרמנלדותנםה.שכ

ר.'הלקמן.(ריקאבעצמוימוללמ1רמצוהשום.ב.הב.פ.1.הא.פם.ימב.כבןה.רשםב.ב'ת01כנ
.(הפפית'לנביהםאתמביאותשאמותיהן).(בכהוי'101ףיד,שם)א.פקא.ק1ויאה.שם10י אקריןלקינטורםם.ינ.צ

קרבנותויןגסתלוישביהאמרינןשםה"שברקלט בשנהיום,לאס(שלשבן,שתיםבן,שנהבן)

מעשה,הל)ם"הרמכפסקמקוםומכל,שנהחשובים בשנהמשיכנסאילקוא.ומאמתי,(ד"היא"פהקובות

,א,נאעם"דבריוראה,יוםושלשיםאחושניה ללמודאיןכ"א)א"הישםס"ומב,כ1,כבויקואקם

.(אחרותלהלכותקרבנותמוין מתי,בחיבורום"הרמבבלשונותשנתבארקמא

,דוקאשלימותשניסכוונתו ששכבןשהואלאמוצריךשאינוץטן:א"הקמב

.ג"מתרםטהח"אולעילה"וכ.בסוכהחייב בעירוביוצאמחותאושניסששבןקטן:א"הכקמג

.(לאמוצריךשעדיין)אמו תלויםששניהםמבואוב-א,פבשבעייוביןקמר

,לאמוצריךשהואבגיל מכ;שהגיהודש)ר"בדפוס"כקמה

שבשנהוהיינו.ש" כאןחסרותואולי.(לכןקודםש"ומביצאששית

כמפואר,יוצאלכןוקודם:הדבריםותוכן,תיבותאיזה .ששבןעדאמונעירותיוצא(ב,פבשם)בברייתא
שם)אסירבש"מוגם,בכללועדעד:שםובגמוא כאילוליה.הוה,אמובעירוביוצאששבןקטן(א,פב

,בוקתני קטןדהיינו)שלמותשניםששבןעדנפרששאםעמו

הרי,בכללועד(שניםששלומלאושכבר מוכיחלכן,('כודאמילו)שייךלאוזה)לעולםפירושו

.בכללועד,שישיתלשנההכוונהשכאןהלשון

וברדומיאלהיותצריךאיןם"הרמבשלדעתאףקכז י

,וסוכהעיוותמויןזהלומויסמ"מ,למצוותג" .כדלקמן
,ה"סתרטז,סיח"אוךכדלעיל,י"אסוףקכח מבן'כוורכיהפריהעלמצווההאיש:ב"השםקכט

זושלגירסה,שםמ"במומבואר,עשרהשבע הייה

,שלימות1"י לענין)א"והי(עשריםבתאיילוניתלענין)מ"הקל

.(עשריםבןסריס רעקלא

.שנהחשוביןבשנהיום'לדאמרתנעאיבאיא" שלשיםממנהשיצאועשריםשנת:ב,מזנדהקלם

הלכה:א,מחושם.עשויםכשנתהיאהרייום מ.ראה)ם"הרמבומפרש,כימרבןיוסיכרבי

שםמ" .יוםשלשיסנשתיירושלאדהיינו,(ושם
שלשיסמחותשנהעשריסבני)ה"פסוףנדהקלג יום

הוכיחוכן"

.שםט"יו,כתום ס1"אהעקלך

,קנה" כלליוראה.כואותה"ריבכללימלאכיידקלה

,רמחכללוההוראההפוסקים הקלו

,ה"רקווםיוםלהנטיעהנקלטהשאם)ט-ה" ,(ולובעי.לערלה,הראשונהלשנהנחשבים

.הנטיעהשלהראשונהשנההיינוקלו בסומהלהעולההיוםוזחלתשאיןנדהומה,א,יקלת

ותטבולכצולושביעייוםמקצתתאמרולא) רש,ביום

שאס)בתחלתהלהעולההיוםסוף,(י" .(י"רש,1היוםלהעולההחמהלשקיעתסמוךראתה



אפרקתורהתימורהלכותתסח

אחריןקינמרם

ומאחר.שיעורלושאיןדברעלש"[מכ],ץ"טרפותאלופרקרישש"הראש"כמ,בכללעדשייךלא

הואדלכאורה,פחותאושכתבנהמהעלוסמך,יותרלפרשהוצרךלאמתוכומוכיחשהלשון
שפיראתי,ן,'כו'הכבןסוכהגבימשנההמגידולגירסת]תן,שכתבנולמהלרמוזאלאיתרשפת

ונ,לבדוהאבעלהיאחינוךמצותשהרי,]ן,לאברהאיתיהודאידבסוכהמשום,"ן"זהלפינמי ,שריהכידמשום,מחנכתושהיאמצוהלדבראמועםמדיוצא,לאבוהליחיהמסתמאבעירובאבל

ג"אע,'1כבןלהתלמדדמכניסיםהא'נמשפיראתי"ן,והשתא.[]ו,שםבעירובין,התוםש"כמ
מסוכהתורהתלמודשנאומאי.",לאביוצריךבדאיתיהב"וא,לאבוהבדליתיהאמובעירובדיוצא
האמקוםדמכל,"האבןעלדאורייתאלתורהדחינוךמשוםלומרורוחץ.וי,דאורייתאכ"גשהיא

י"ובפרשנוטלפרץרישעיין]להתינוץולהצרלצערליההוהולאכ"אחשנהכמולץיימהאפשר
היינושיתדברן,'התוסש"כמודאיאלא.[געגועיםלוישאםחולילידילבאשיכולון,שם

אלא.(]ובבתםכבבן,יום,לפחותאלא,'אויוםאינןם"דלרמברץ)"ן,י"כבדלא,שלימות
ממשנה,'שבתוסמההכרחולא,מסוכהופטוראמובעירובדיוצאהההיאכןדמוכרעל"סם"דלרמב
נ",ח"יתחלתהיינום"ולרמבלחופהח"יבןהתםנמיתנןדהא,למצותג"ירבןדומיאדאבות
,]",י"כבדלא,ג"לסמלעילש"כמ,'התחלתהיינולמץרא'ה,בדגםלזמרש'נמיהכיומשום
עמומלמדשאביון",[מיימוניותהות]בהגש"וכמ,לגלגלדהיינו"בכתובותיי'התוסש"כמאלא

.י",ג"הסמש"כמ,דוקאאביו,'כומעט
פסוקיםומלמדועמומגלגלחמשבןץודםדגםמשוםלומריש,ם"הרמבכןכתבשלא"ן,ומה

לאהכימשום,ל,בכתבכ"ואחפהבעלמלמדוהתורהאותיותשיודעשץודםאלא,ן",פסוץים

דרכוכנודע,"ל,לכןשץודםפהלבעלואילך'המבןשהואבכתבביןולחלץלהאריךם"הרמבחש

אחריףלקינטרטם.ינ.צ
עלאגפייםשכיכתביןעדלפרשואין:יבי"סוסקמו שפירמתפרשלאכזהארוךשיעוררעל,הגוף

,(בכללועדעדיתחרששלאש"ומב)בכללעדולאעד .קמחכללוההוראההפוסקיםכלליוראה
יוצאפחותאושניסששבןקטן:שםם"הרמבקמת .אמובעירוב

,בכללועדהששיתשנהעד:הואשהפירושקמט ה"וע)רבועחצאיביןשלנובדפוסיםנוסףובןקב

ששכבן[חמשכבן]:(ב"מתרם'סיח"אוע"בשו וראה,במצותלחנכוכויסופריםמדברי.בסוכהחייב

שאינוכעניןוחריףחכםהקטןואם:ג"משםלעיל חייבשלמדתשניסחמשבןכשהואאפילולאמוצריך

,במצותלחנכוכדיבסוכה סוףעו)עירוביןכיןלחלקנצטרךזהשלפיאףקנא

.(חמישיתשנהמסוף)סוכהלבין(שישיתשנה ,לקישורישינאילרב,שםבעירוביןמבוארובזהקבב

כברלאמוצניןאינוכמתאלאבוהידבאיתיה ,חמשכבואובע

,ג"ושד"וסס"סשמג'וסי,ד"סשםמדלעילקנג ,קטןה"דא"עקנך

שפיראתישלימותהיינושיתדברדאמרינןשתא"קנה משא,,בו

,שישיתשנהבתחלתדהיינונאמראםכ" .'כוומסוכהמעירוביןתורהתלמודשנאמאייוקשה
צויךמדועכ"וא,שלימותשניםששבןעדקנו ,שישיתשנהבתחלתלמלמדלהוליכו

,שלימותששבןאלאבסוכהחייבאינוזאתבכלקנז דוקאהיינו,חמשבןמ"המלגירסתוגם)לגירסתינו

.(מלמדאצלכשמוליכוכ"משא,בסוכהלאבוהבדאיתיה כ"משא)נ"ושהסעיףבתחלתבפניםכדלעילקנת

.(סופריםמדברירקהחנוךשחובתבסוכה .א"סשט,סיח"אווכדלעיל.ב"סע.,קמאשבתקנט

.(אחדויוםשיתבוהיינו)שיתברה"דא,נכתובותקט ,ם"הרמבבדעת)בפחותש"ומה"סרמה,סיד"יוקמא

ולאששדבןהאהביאשלכן,ששבתחלתדהיינו וכ,(למקראחמשדבןהאהביא

.ה"סשם.ע"בשוה" .ב"בב"פמ"כ

.ם"הרמבבדעתכדלעילקטב מהללעילכמובאקסג

,ב"הו"פטאישות' שיתכרוהן,שכאבותחמשכןשהן)שטקפד

.(שישיתשנהתחלתהיינו,ב"ובשבכתובות היינולמקראשניםחמשבן)ספיה"דשםקטה

,(ליהלמספיולאלגלגל פקטו
.בפניםכאןוכמבואר.באותב" י"ע)ששקודםכיןהחילוקשזהומבוארג"בסמקסז

,(מלמדאצל)ששלאחרלבין(לבדמקרא,אביו ,למקראחמשבןקאיז"שעמבוארמיימוניותובהגהות

,כןסוברם"הרמבושגס,שניהםביןמתווךוכאן ותוכןהמשך.קפה

ם"הרמבכןכתבשלאומההתרימי ולא,'כוששדבןהגמרא.אתהביאו"הא"בפ)

שמוחד),כולומריש,(למקראחמשהברייתאלדבןאת העומדג"הסמכמו,למקראחמשדבןהאלהלכה

זאתגםואף,(א"הקובתחלתכדלעיל,ם"הרמבבשיטת אין,(זוכבוייתאפוסקאינום"שהרמבנאמראם)'כו

והגהותג"כסמלפסוקישאםכי),כומהלכהלדחות וכן,('כומעטמעטמלמחואביוחמששבן,מיימוניות

,בפניםכאןנפסק ,בפניםכאןוכמבואר,שםם"רמבקמט

.(א"הקובתחלתלעילוראה)בפניםכאןנפסקוכןקע מיימוניותהגהותלדעתכןלחלקירחינושעלקעא

חמישיתשנהקודסביןהחילוקשזהו,ל"הנ ,ואילךחמישיתשנהלבין



תמסאפרקתורהתימורהלכות

ער,רבותנפעמיםכולםוכתוביםנביאיםעםכולהנךשבכתבתורהשיקראערכולונז

.~נשניםעשרבןשיהיה
אחריןקינמרם

היאלמקרא'הרבןזאתגםואף.]ל,,בגמומפורשמבוארשאינוביאורולבארלהאריךולאלקצר
במדרששםעייןהמשניותולנבפירושם"הרמבלגירסתמשנהואינה,בגמראהובאהשלאברייתא
דברובכתובותב"בבדירן,אגםדפליגאולומרלחלוקדיןלבעלפהופתחוןמקוםויש,לז,שמואל

ואדרבה."ל,"בבןבמשנהאםכי,שיתקודםבמקראגלגולחיובכללהזכירוולא,למקראשית
.'כודומיאהוידלאלן,שםהתוספותוכקושית,לגלגלדמיירי'ידברדומיאשיתדברלשריש
."וללחופהח"יבבןכמו,ם"לרמב[לנואיכפתלא",למצותג"ילבןדמילאלמשנה'ירבןוהא
לשינוייאאבל,לן,לחייולירדנמיהיינוליהדלמספי,,בגמבחראללישנאהתםקאי'דהתוסאלא

ובר,ח"ידבןלחייולירדלגבימתגלגלליהוקרי,ליהלמיספינמיהיינולמשנה'ידבןל"יקמא

דאבותכברייתא,בכתב'הומבןפ"בעלדברמשיודעעמומתגלגלאביואבל,ליהלמיספינמישית

איבאבחראלשינוייאוגם,קמאלשינוייאבפשיטותשפירראתימאחרמהלכהלדחותואין,ה"פ

.'התוסש"כמ,'כודומיאהוידלאלמימר
ש"ומ."1,בפניםש"כמאלא,וכתוביםנביאיםהאידנאללמדנהגושלאלמנהגזכותאין1,זהולפי הש
אלאקאמרלאח"דר,אינוזה,'כו1נ,ת"כדפרבבליתלמודעלשסומכיםמשום]1,ך" כוממקראשלישיוםבכלימיולשלש1ז,שאמרומדלעניןבזהלצאתשסומכים

ל"רסמשום,' כמדוקאלאודשליש
'בתוסכמבוארחובתןידייוצאיםבמעטאפילואלא,"1,ן"הרש"

נמיהכידבלאולומד,'כופירשת"שר[כתבנוז"וע,1י,'כושתיקןעמרםרבבשם1ן,בקידושין
כדתניא,"1,תחלההמקראכללקרותדצריךת"רמודהלימודובתחלתאבל,חובתןידייוצאים

ה"ססוףוכדתנן,מ"דבב"פסוףש"בראהובאה,'כוממקראאדםשידלגולא1ן,סופריםבמסכת

.(נז'בזמנהלשזרפרי)1.זהנ.הפללקמןוראהזהירותמ.מ.נ.ים,(הללהמןשקצת)'.הלקמןראהנד 'המאשלהן.(כאן)

וראה.ברה.רשם'זבתזםא,נכתעזת.שםאבותנו.ב-קצא'י גה'הררששות.(מקראשנם'הרהינז)בפמזךלקמן.0.1שםן.1ש1מזר.1.הא.פם.רמבבה

,(רית.העשבשנהדהיעי)8'ע.אק"פ2"רא"בקוונתבאר,ה"מקשיך,ב"מקז"מבד

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

,ג"וש,(אסאבלה"ד)כדלעילקעת בסידורוראה.זומשנהעלכלוםפירששלאקעג

ל"פהכוללשערראה)ה"הבסוףרבנושהכניסו ,ברייתותהןואילךשמשם,(גאות

,11מסכתאמסדרשאינםקער שיבאהתקינובאורחאיצחקרבאמר:שםכתובותקעה

מכאןשנהעשרהשתיםעדבנועםמתגלגלאדם לרברבליהאמווהאאיני,לחייועמויורדואילך

שיתברתקביללאשיתמכובצירשילתברשמואל אינומיהוכתוראליהספיאין,כתוראליהוספיקביל

א"ואס,שנהעשרהשתיםלאחועדלחייועמויורד אמרהאבייואמו.למשנההאלמקורעהאקשיא.לא

,'כותליתרברלמשנהעשרברלמקראשיתבואםלי .ליהלמספיהייתלמקראשיתדבר)שיתברה"דקעו

לא"ליהלמספילאלמשנהעשרוברתוראכי מפרשס"שהומבלומויש.ב"וא,(שנהב"יעדלגלגל

דומיאוהוי(קמאכלישנא)לגלגלהואשיתברשגח ,למקואחמשובןהאאתמביאאיתולכן,'כו

תחלתהיינולמקראחמששבןלעילשלהאמורקעי שנהתחלתהיינולמשנה'יבןכ"א,חמישיתשנה

גםב"וא.שלימותהיינולמצותג"יבןואילוהעשיריתי במימראוהןבמשנההן)'כודומיא.הוילאם"להרמב

.(ג"יביןוהן"בןהןבהםשנזכרים,בכתובותואביי

ח"ישנהבתחלתהואם"הרמבשלדעתקעה וראה,שלימותשניסהןג"ישבןאף,(כדלעיל)

.8'עבה,חובושימות למיספישיתובר)'כודומיאהוי.לאזהשלפיקעט

.(לגלגלעשוובו קפ
,א"הקוהמשךבכלשנתבארג"הסמדעתלפי עליובנוחובתשאין(א,לקידושין)שאמרושמה

קודםבעצמושילמדנולעניןרק.הוא.וכתובים.בנביאים .ששבןשיהיה
,כשיגדלבעצמושילמודסומכים:ו"הלקמןקפא ,'כובימיהםכ"משא

.ה.ק"סרננה"סקפכ אהאסומכיןשאת:לאה"סדא,לקידושיןקפג

במקראבלולה,בבל(א,כד)בסנהדריןדאמרינן .מכולםבלולבבלוגמרת,ובגמואבמשנה
,א"הב"שבפניםוכדלקמן,שםקידושיןקפד עקפה

סוףב"פבפניםוכדלקמן.הרחקה"ו(ב,ה)." .ב"ב

,שםקפו ,ולמדאומנשנהמקראלומדרזמרהפסוקיקורםקפו

,א"סקנה'סי.נ"סח"אווכדלעיל סח"אולעילגםואהקפת

.א"סקנה" ,ט"הו"פטקפט



אפרקתורתתימורכלכותתנ

אביוהיהלרבהכשמתפילהתינוקגם.הקורשנחבלשוןהרובממפריםשהיוובימיהם
המלותןפירוש(נ)התינוקותללמדצריכיןהיולאכןעל.הקורשניבלשוןעמוממפר

אחריןקינמרם

ש"כמל"סלאח"דראלא.ת"רר"לפ',שבועותמסכתה"בשלכ"וכ,'כולמקרא'הבןדאבות
ישלשלעולם'הגמדלשוןמשום,דוקאלימודובתחלתמיירי'כוישלשדלעולם,דבגמ"',ם"הרמב
וכן.ליומילמסקנאהדיןהואב"וא,דעתאלסלקאשנותיוכלמשמע'כוידעמי'כושנותיואדם
,דינקותאבגירסאלימודובתחלתמודהה"ואפ,ם"כרמבדלאת"כרבהאל"סירוחםבדבינוה"הרמ

:א"ח'בנתיבירשםברבינוש"ע

מאירבנןידעיהוולאנ',דמגילהב"פוריש]לןה"דרנ"פרישעיין.פרהפלותפירוט(ב)

'ודףחוליןועיין.'כו"',סלסלהמאיידעיהוויולא'כוז"השמדבמטאטאוטאטאתיה
לאודאיהמלותפירושמלמדוהיהאילוי',יואבשלרבווגם.'כוכתיבבמאין',דקראפשטיה

אחרפירושלפרשהמלותבפירושוטעהשמעאילו,מקומותמשאריותרלזכרזכרביןטועההיה
הקודשבלשוןמספריםשאיןיעכשיושלמנהגלפיהוא,להבינםן',ע"ושוהטורש"ומ."',לגמרי
.'וגוהעםבאזניהודית''כוארמיתיךח"י'סי'במלכיםועיין."יבספריכדאיתאבימיהםכמו

יזדמגילהק"פבדישאמרינןה"ואפ.מבבלשעלולאחרהיינוינתרגוםזהמפורש,ודאמרינ
הארץעמילשוןהיהשזהאף,רבןביתשללתינוקותתרגוםמלמדיםהיושלאמכלל,'כושכחום

שאמרולאחרדהיינואלא,"הכנסתיבביתהארץלעמיתורהספרריאת,מתרגמיםמדהיו,אז

בתשאמרהנביאיםבשלכמו,פהאלפהליחידיםנמסרהיהלכןוקודם,יןלרביםוגילהואונקלוס

ימיכלאלא,אונקלוסבימינשתנהלאהארץעמילשוןאבל,'וכוסתריישגילהזההואמיקוליי בית

'יג"לדףסוטה'עי.יןדאבותב"בפט"יו'בתוסש"כמ,ארמיתמספריםהארץעמיהיוחשני כודלאשמועינן
רק.ד"קדףמ"בעיין,שבימיהםהדיוטותושטריהכתובהמנוסחוכדמוכח.'

.]'ילבניהםומלמדים"'הקודשיבלשוןמספריםהיולבדםחכמיםתלמידי
בהדיאשםומשמע,שלםחומשרקלתינוקמגילהכותביןשאיןר"למדאיכא'סדףגיטיןנ'יועיין

נםראה~.ט,א'רבתם'.רש.~מפקא'פעקבבסינטב.פקא.~קראה~.א,סוהנינה.ב,1.פלן,ך-אמתנח ,העם-ראשןביתבשן)

פהנינהפפתא~ת'הכמ~'שכביתבנמן~

.נ.פ~םכה~ם'שלמ~ו'.נ.הא.
המעזתפירושיםהמקיאשלשרםשמנינןכ.משאי.(הכמים'תלמך-התקמור הלנהולקמן

.(נ-1.סקא.קו.א'
אתריןלקינטרםם.ציינ

הוצרךשהעםהרי)א,גמגילה,ח,חנחמיהרג ,(לארמיתלתרגום

נשכחשהתרגוםהרי)ויסדוםוחזרושכחום:א,גרד .(ויסדואונקלוסשחזרעד,שניבבית
ח"אולעילוראה,א"סקמה'סיח"אוע"ושוטוררה .ג"מרפה'סי
שם,ותום,הריה"דא,מטקידושיןי"רשראהרו ח"אולעיל.(בסינישניתןמהגילה)המתרגםה"ו

ולאשאמרו)ב"סישלד,סי.(מסיני)ב"מרמה'סי .(ליכתבניתנהשלא,כתבו
.שםמגילהרז סתלד'סיח"אולעילראה,התלמודבימיוכןרת

.ה" 'ותוטב"ברע,ה"מג"משלליסגםוראה.ומשנהרט

,ט"יו ערי
.עבידאולאשמועי'כוהיהארמיובלשון:א" קודשאגרותראה)התלמודובזמןשניביתבזמןריא

,(שםב"מוהרשר"אדמו .שםבספריכמבוארריב

הנקודותהיולאשבימיהםלבארבאעתהדיג .לתינוקותאותםמלמגיסוהיוכתוביםוטעמים

.קמאובפרקה"ו(א,קפא)התורהעמודקצ פקצא

.מ"הב"מלקמןנפסקוכן,ב"היא" ,ב,בוקצב

,א,יהקצג .בג,ידישעיהקצר
,ח,דמשליקצה נמשבעלאסבלעךסכיןושמת:ב,בגמשליקצו

,אתה .א"מע,כאב"בקצו
פירושלתינוקותאזמלמדיםהיולאודאיאלאקצת .המלות
.ט"סירמה'סיקצט קולקמןגםואהר

ר"אדמוק"אג.גק"סא" .תתב'עב"חע"נב"מוהוש

וכמבואר.שסח"עהי"ברשהובא,יט,יאעקבדא .בפניכ

שופעיםכיגרוניתעבדיךאלנאדבר)כופסוקרב ,(,וגוהעםבאזנייהודיתעמנותדברואלאנחנו

.ק"להראשוןביתבזמןדיברהעםשגםהרי



תנאאפרקתורהתלמודהלכות

כתוביםוהמעמיםהנקודותהיולאכיכתיבולאוקרי]1ומעמיםבנקודות"1הקריאהרק
ייפהבעלהמקראבכלוהמעמיםהנקודותלומדיםהיו.שלנוייתורהכמפראלאבימיהם

.מאדרנותפעמםמקות.התעם"1המקראכלנלימודשנים'העימקיםאויהיי
."1מעמיםבליפסוקותהלכותשהן"פהבעל"המשניותבלימודשנים'הכךואחר
תוהדיניםההלכותשלהמעמיםקצרהבדרךלידעשהואבתלמודיןשנים'הכךואחר

אוחכמיםדרשותכלושאר]נדרשתתשהתורהמדותג"בישבכתבמתורה"ומקורמת

תנתורהלדבריוגדרסייגשעשוחכמיםמתקנותאוממבראאוממינילמשההלכהבקבלה

"תופירוקיםבקושיותהתלמודבפלפולויכלתושכלולפיאישאדםשלימיוכלתיכךואחר
רבותתןהלכותלחדש"דברתמתוךדברולהביןודרשותת1,המעמימתלעמקילירד

אחריןקינטרם

אלאבהםלקרותאסרומדלא,וטעמיםנקודותבלי,ממשתורהספרכתיקוןהיושלהםרחומשים

ב"עסוף'1דףחגיגהועיין.י'די"רע,.ססוףכדאיתא,מדינאמסולוהמנוקד,הצבורכבודממני טעמיםלפיסוק

נגדהואלכאורה,רפן'בתוסש"ועיי)בימיהםכתוביםהטעמיםהיושלאמכלל,'כו
מב"עז"לדףבנדריםערוךתלמודהואדיןכלמןובר.[(]יפיב"עב"נדףביומאהסוגיא

-

רא

.ב.פקא.ק1וראה.ב.1ועא.פן,א]].]יא דדית)לב

.'1רבה"רשם"ורשא,,י א.ק1)ב,לזם'נרר.ב.פן,1הנינה.א,פן'נשראהיו
.(ב.פק ראהלד

.ב/5"תרמם;תערי נ.פקא.ק1.שם'.רשנםנראה.שם].דע.שתאמתיה
כ.1אהתורהשנים'שתלערך1'ט'יכהלשורפרר) 1צהירות.(ממראמשנההלשוריקר

.נ/51ם'1נ' .שםב.1רן'.יש.שםאבנתיו

שם.ואינהה.רא,לבמ.ב'.יש.ב,ךתמורהראהלז מתנה.רב,פה

.1הש1נהה.רא,לבמנילה'ת1פ.תא' .נ/551א/55ם'1נ'תהערות.שםאבותשמואלבפרש
א'סזע,כסימהנםראה.מישנהה.דא,לגמ.ב'.רשיח ששוניןה.רשששולאה.רא,כבשם.אחאה.ר

.א.הב.פלקמן.שמבריןה.ר ],ן,,עשרבןה.פ1ריתאבות..ישיט
תנךש"

ת,

א.הק1בתהלתנ.פלקמןנםוראה.")בתש .שלפיש)
.(בנוטנהמפורשתהזאתהקצבהשםב.1רן' נ.פלקמןנראה.כשנתתהלתידמ1שנתמתהלת1הינ1

.קפ'עב.ה.?ר'עא.הק.אנ."'יגה'ה1ישש1ת.א.ה עתקעב.הע1

'"4. .לגמראאףה.רב,א'.ננדאזהה.רא,הבוכנת'.רשמ

פימה.שאצאה.רא,'הנעה.שמששלאה.רב,מ ק.יטםשם
שלבדיה.רשםמ.ב.גמראה.רא,לן'ר1ש' ב.פלקמןנםיראה.אמרובאה.רב,קמהב.ב.הכמה

.ב,ינב.שא'תנ.א.הנ.ג.א.ה .ושמא
ה.רא.פן,כפימה.ינוטמשה.רא,פושא'' .(האבכ'הלענין)ר.הלקמןה.1כ.והרר

.אק.פרפטב.פא.ק1לקמןראה.א.'הא.פם.רמבמב 1צהלדנת

.""ם.1נ'

הראשנןההלק)המשנפת"לפם.הרמבהקרמתראהסו השנההלקבו

'הינק1ההלקכו.השלקההלקכו' ה.הלש.לק1.ן'רמןיברה.רכה"פ1.ארהת.ש1.('כ1
'י 4

1כ."3-"5ם'1נ'1צהירית.2"הערה"

.ר.הלקמןה.
בןשלהגמראלשרביןשהיק)ה.פפאבית'.ושמד הללנין,ישרההמש

,לבינהם'ארבןבןשלמר' ב-א.הב.פלקמןה.1כ.(דברמתנךרבולרנןשהנא
ל'תה'בקצרההמעמיםיםההלכותלשזרפרםשאחר) ה.ר)אק.פנ.ת,אק.ספוףשםא.ק1.(הפלפוללשזר
נאפשר)הלקים'לשנהתלמ1רנחלק'.יששלרעת,(ה"1 .(בשייהם,ש.הראלרעתאףה.כ

.שםן'ר1ש'ק.שםהנינה.הסה.רב,פגברכזת'.ושמה ..ויוה.רא,ש1'ע.נמשה.רשםנ.ב.שםמ'נ
ונתבאר.ב-א.הב.פלקמןה'1כ.ושששה.רב,מרן.ה1ל פק.אנהתניאוראה.(ולזהרנה)אק.פא.ק1נ.פלקמן

" .(ב,קמר)כ1
לקמןונתבאר.כהררה.1רנמו'לה.רא,פנשבת'.ושסו .ב-א.הב.פ.ה.הלקמןה.נ.אק.פפוףא.ק1ב.פ
.24'הע125'עב.'הש.לק1נראה.ה"1ה"רא.ק1נ.פ רברקונץ.37הערה21'ע1.הל

.כא'עהתזרה' ם'1נ'1צהערית.'זרקה.רב,מםפימה'.רשראהמז

.(רבימתיךרברהבנתבהכשהפלפלת)א,לאשבתמח .רש
'בביןמהלקנ1'אאםאלא)א.פן,כפימה' לקמןהכא.ם'ארנעבןה.רפפיהאבנת.(התימצר'הס

.נ.הנ.פ.ב-א.השםלקמןה.נ.אק.פפוףא.ק1ב.פ פה.א11.מ.ב,ב.א.הזהרראהמט

לקמן.נ.'פקתריה" .היריט)ב.הב.פ.(קץן.לאהלכית.הסיט)ה.ה
הןבהלכותהן)א,קמהכ1"פק.אנהא.תנ.(רבותהלכית הןבנגלההןבאנר1ת

.(ברבושטיבבנפחי
אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.(טעמיםהמסקישיועומדבריוומטמע.ז"הג"מסומריםממסכתוהוא,ד"יוע"ושובטורריר א"מהדשוראה.ביניהסטמטווהרטז'לה,שםהאמודביןשמחלק)למסוקיה"חרטו

.א"מע,נבשכיומאהכרעלהםשאיןמקראות
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]וחירותםחכמיםדבריכלוכן.לבינהארבעיםבן")אמרוזהעלאשר)פסוקיםודרשות

:הגדותיהנקראיםך"תנפסוקיעלודרשוםשהממיכום

"שנאמר")בשכרתורהללמדשאמורפ"אעי)שכרלימוללומותרתינוקותמלמדבלב
בצנםאתםאףבחנםאנימהומשפמיםרוקיםאתכםללמדההיאבעת'הצוהואותי

ויעמקוהחוצהיצאושלאלשמרם"שימורצריכיםהםקמניםשהםהתינוקותמקוםמכל
.ן)שכרלימולמותרזהובעד")במליםבדברים

גםשכרלימולמותרזההריומלמדמלאכתוומניחואומנותמלאכהבעלשהואומי
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לימוללומותרכללועמקמלאכהבשוםעומקואינוהיוםכלעמהםלומדאם.נ"ופרנסתו
היהבודאיעמהםלמדלאשאלולפי%כואומנותמלאכהבעלאינואפילוי"מהםשכרו
ואינוהיוםכלעמהםשלומדועכשיוביתוונפשותנפשולהחיותעמקאיזהלעשותמוכרח
:""מזהגדולומוכחהניכרבמילהשכרלךאיןכללעומק

התינוקותכלבעד,"הקהלמקופתלפרועהיתה,ןחכמיםתקנתתינוקותמלמדיושכרג

אחריןקינמרם

,ן'ין"לרמבבתשובהנתכויןולזה."'יפהבעללבלההיאמסינילמשההלכהוכל,י'י'כוסופרים
:בכתביךל-ור,בסיניכנתינתואלאלנוראיןשכתבבמה.ד"רע'סיסוףי"שבב

,('קראלמימבר)ב,העמאראהנ ארבעבןה"ר.יתי"ורפ,שםאביתמשנהנא

ן'להב)ם' .מקיא.סוףא"קוב"פלקמןהיבא,(דברמתוךדבר

.72וציוניםהערית,ו,אמשליראהנב מוףלקמןה"וכ.ואגדותה"רב"מוע,לונדריםש-ראגג

.(ההלכיתמיד'למעםאחרהיאההגריתשלעמיד)היד נ"פ.ב-היאב"פלקמןגםוראה

ל'לע.(אלאה"ד)א"קי ,ד"מיםנד"םארח

ריקאמור'שמטעםר'שמת)כרבא,לנךנדריםנד בת

א"פם"רמב,(במימגרגק"ס.א"קיוברלקמן,נוקות' .(ם'טעממיק'פמשוםשםיחנן,.כרב,שבכתבבתורה)ז"ה

ע"ישו(המעמים'ב)סיר,(שימירמטעם,כרב)קו"םק"ממ

נ"פלקמןוראה.(כסיר)שםלביש.(כרמשים)ה"סרמימי
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.ר'7'ער'מאמשא.י'עהתויה'דברקובץ,(תורהבכתר נדרגה
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'הלל' ,מקיזא"קיאמישהשה
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או'שהב)שםילבישטור,שםק"ממ,כרבשםם'נדרגז ,(זהמעםגם

גק"םא"קילקמןגםוראה,אמררבה"דשםרשיינח .(בממגר)

ב"מקא"קיופיקרוןמציאה'הלמ"חילקמןראהנט ,(שכרשומרדחף)ג"בהצע

ילעניןה"דשםנדריםן-ר.ג"חר"פנדריםירושלמיסי ,ולכה

תיר.דיק1'לש)ה"הג"פכסנהדריןהלם"רמבא"ס

.ה"םמ'.ממ".חע"ושי ה"דא,כטנכירית'תים.(רייןלענין)א,קה-כתיבותסיב

,ה40ר"פשםש"רא.(תירהלשודלעניןאף)מה .שםטה.שח'הללעילוראה,ה"םרמומיע"ישוטור

'תוסיאה)שםבכתיבותהונאורבדקרנאמעובדאסיג הרה"דשםכתיבית

.(שםיבכירית,' טית,שםובסורותז-פש"א.שם.בכירות'תוססיד

,שםע"ושו ,שםלבישסרה

,א,מאאתראבבאגמלאבןהושע'תקנתסיד מלעיליראה.שםח"רמידסין

,(ץ"שלענין)ל"םמ" .ב''עהתירה.דברקובץ,ג"וש

אחרוןלקונטרסציונים
.איניה"וב,עבנוה,אבלה"דב,כחוליןי"רשריחיווכתיבןכתיכןולאוקרייןסופריםועיטורריו בלליוראה.המשניותלפירושם"הרמבהקדמת.ה"דשםן"ר.ש"ובהא,מסינילמשההלכהקריין

מבמללוההוראההפוסקיםנםוראה,(,בומאתנחתאשכשתנה)סופריםכקרא סלעיל

.רלה'סיהמיוחסותריסהסהפמוקיסשהפסק)א"שיתצר.ז"סמלב" מסינימקובלים,טעמיםומסוק)מסולנקדואםרב.(מסינילמשההללה

.(פ"בע
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בנובערפורעאתרשכלנוהגיןאלובמרינותועכשיויתרוהענייםהעשיריםבנישבעיר
."משגתןירואם
נוליםוהענייםסכמיםמתקנתבערורלפרועהציבורחיכים("משגתירושאיןומי

אחריןקינמרם
קטנותבעיירות]]יירוחםרבינובשם"]יג"קססימןמ"חומשהדרכיעיין.נרהציבורחייבים(ג)

נ]]'כוהעירשבניבמקוםשכתבבמה'גסעיף,סוףשםה"בהגנתכויןולזה.'כוהיחידיםשאין

אביהםשאיןכיוןיעזמדינאהיובאל"ר,'כוהקהלויצטרכו'כויכוליםאביהםשאיןבמקוםל"דר
,קטנותעיירותי]שי"ומ.ירוחםרבינוש"כמייןהקהלעוליכשאר"]ממוןילפיגוביןולכןיכולים
שכרלפרועמשגתידםואיןמעטמתיהםלמלמדהצריכיםשבהןשהיחידים,דמילתאאורחאהוא

והוא,בימיהםתינוקותה"מכופרנסתושכרוליטול"]מנהגוילפי,לפרנסתולוהמספיקמלמד
.ייןהרבהגמוריםענייםבהוישגדולהבעירהדין

סדרשלפיואף.ייכבימיהםתינוקותה"לכאחדמלמדלשכוראלאהקהללכוףשלאל"יומיהו
הרבהעםיפהללמדאחדלמלמדאפשראי"וגמראיימשנההואשהעיקרעכשיוהנהוגהלימוד
יותרלחייבםאפשראי]ייגמלאבןיהושעמתקנתהואשהחיובמאחרמ"מ,כךכלתינוקות
איןשעכשיוואףיינשבימיהםהלימודכסדרשילמדםבמלמדחובתןידיהקהלויוצאים,מהתקנה
עכשיושגםפוסקיםושארע"ושהטורמשמעותמ"מ,יייכבימיהםהקודשלשוןיודעיםהתינוקות

אלא."ייתינוקותה"לכאחדבמלמדדיכןפיעלאףיפהולהבינםהמלותפירושללמדםשצריך
דרדקימקריסך,לשוכ"גוזהו.וגמראמשנהיפהלהבינםולא,לבדלמקראודאידהיינו

לערךתורהרקמקראלמדיםשאיןעכשיושלהלימודסדרלפיכ"משא,דוקאמקרי,ייןשבגמרא
,הכיבלאוהץהללכוףאפשראיוגמראדלמשנהל"יוגם.וגמראמשנההלימודועיץרשנים'ב

כדאיתאהמקראעלאםכיכללשכרנוטליםהיולאשבימיהם,זהעלכללהיתהלאשהתקנהמאחר
שכרדיין"למאבל,טעמיםפיסוץשכר"דיי"למדוץאומיהו)'כופסץאמאיזייי"לדףבנדרים

יתבטלשלאשימורשצריךץטןלכל,מילתאתליאבשניםאלאמילתאתליאבמץראלאושימור
]יתע"ושוטור"יתם"הרמבשפירשמאחר,לכוףאפשראיג"ימבןיותרומיהו.יתי"רשכדפירש

המץופתלפרועהאידנאנהוגדלאטעמאדהיינוואפשר(יתר'כומתץייםהעולםשאיןהטעם

-

הל

,ם'נמןריניםבהט"שנראהבארנם)נק.םא.,קיאה.נ.פקף,םא.,כק,ברגושךלקמןתבאר'המיםסח צ

.(הכמיםמתקנתגמורחיובהיאשאזהאי]רבשת(ר,מא)ג"חם-נבתיריםירוחםרךנוט' .(קטנותיית'בע)ג"קסלנים"סת-לחוא-ותת.גאון

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
.(יותרגדולחלק בעדפורעאחדשכלנהגו,הכיבלאו.כ"משארכס

,בפניםנפסקוכן,בנו .כמניחנמסקוכןרל
.ו"הבפניםכלקמןרלף ברלב

.א,כאכ" .א"הבפניםלעילשמבואררלג
,בק"סא"ובקוא"הבפניםכרעילרלד סרלה

,ו"מטרמה" .יצקי.וחמשהעשריןדרדקימקריסך:שםדלו
וראה.אק"סרישח"קולעילה"וכ,א"ערישרלז פהמאמוואווייתאנהורא

.וק"ס.א" ,שםיוחנןרבירלת

.שטובולט דשםרם

.כ"הבמניםוכדלעיל.אמררבה" ,א"הב"פרבא

.בפניםכאןה"וכ.ז"סשםרמב ,בורכןביתשלתינוקותשלמיהבבהבלאלארמג

.(ב"מע,יט,נשבתהמובא)חטאבושאין

.אק"ססוףרבא רבתשובתבטס,(ו,פא)ג"חכסנתיבמישריםרכב

תינוקותמלמוישכו:(השאלהבלשון)האי ,סלמושכולתתהיחיויסיכוליןשאיןקטמתבעיירות

הנעויםשלאבותיהןעללאהקהלכלעלהיאכי שנהגוממנהגולאמדיןחיובשהואנואה)בלבו

.(בפניםנפסקוכן.עירבאותה מלמוכיניהסמושיביןהעיזשבניבמקוםרכג

לשכורויוזתינוקותשלאביהןואיןתינוקות ,ממוןלמיגוכיןהשכרליחןהקהל.ויצטרכו.לבניהם

מושיביןהעירשבניבמקום:כתחלהשכתבאףרבד .מלמוביניהס
.המלמחאצלשלומדיםהבניםלפיולארכה כאןה"ב.,גק"סשםא"קו,ג"היח"מ.וכדלקמןרכו

'כ)ל"סגג"סלעילראה,ץ"שולענין.בפנים .(דעות

שלכאורה)שםיווחםשבוכנוהאירבנובתשובתרכז .(מדינאתיוכאיןמולותשבעיירותמזהנראה
לתתב"כלצריךקטנותובעיירות)המלמושלרכת
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1הלכוףיכוליםהעשיריםואפילוהקהלמקופתבניהםבעדלפרועהעשיריםאתללכוף
לושאיןמיגםבהשנותניםהקהלמקופתשלהםתינוקותמלמדישכרלפרוע1האת
נין]רע,וער"ענכלניקית.ת.מלמדנ.להישחכמיםתקנתעיקרהיתהכןכי"]בנים
עלענייםביןעשיריםביןשבעירהתינוקותכלמלמדישכרלהמיל.)לקמנהביןגדולה

הקהלנתינותכשארליבניםלושאיןמיאפילוידוהשגתכפיאחדכלשבעירהקהלכל
שאיןהעירטאנשיכל,מחרימיןלתינוקותמלמדיבהשאיןעירוכל"ממוןללפישהן

לןהמאבושאיןהבלשהוא"לרבןביתשלתינוקותשלפיהםבהבלאלאמתקייםהעולם

אבללוהה~מיחליםהביניניםיגםשהעשיריםמפניהוא]כןנוהגיןשאיןשבמקומותאלא
שהואשנהג"יבנישיהיועדבעדםלפרועהכלוחייביםלמחולבידםאיןהענייםבניחלק
."]חמאבושאיןהבל
שחייביםכמוממונםכפילוהליחןחייבים]]חכמיםתלמידיכמומממירהפמוריםוגם
)]הקהלעלהסומלתשבעירהענייםלפרנסתליתן

תורהתלמודשכרהמתנדבים11רבהמצוהלדברנמניםחבורותישגדולותובקהילות

י]חכמיםואמרוהקהלמקופתלפרועכופין11חבורהשםשאיןובמקומותהענייםלבני
.,מדליוןמיםי1ל"שנאמריתורהתצאשמהםענייםבבניהנהרו

לבדמקראוילמדםן]כבימיהם"]תינוקותלעהאחדמלמדלשכוראלא"לכופםאיןאך

אחריןקינמרם

,בנובעדלשלםהענייםרוביוכלוורה,תינוקותה-לבאחדמלמדאלאלשחדצויךשאיןמשום
"יתוסיעתםיתז,כתוםדנהוגאפשרזאת[ב)וגם.ירוחםרבינוש"כמקטנותבעיירותכןאםאלא

לבניהםללמדחפציםוהעניים,למקראאלאכופיןשאיןמשוםאפשרוגם.כופיןאיןה"מכדלפחות
:זהיהאידנאכנהוגדוקאוגמראמשנה

א,כאב"ב'"רש.(כופין)'הארבבשםשםריחם'רבטע ממטלאה"ד

,נן' .לה.הקהצרכילכלועדת'מהיא'שהרעא

רמה"םושנייעתיר.א"הב"פג"כמב,שםבתשבבאעב .1"ם

י"-הרבית,מסטינןלאה"ד.ב,'ב"ביוסףנתוקיעג רביתבשם)
בוו-בהאיורב,מ.]ת-הזעתומן,(ו' א"קיוראה,שםירוחם

האושנאראפשר,במוריג"מקמי .כופיןן'אה"מכדלפחית(מךה"דא,כאב"ב)'כתיםנהוג פלקמן,שםייחםרבנוראהעד

.(מפריםן'לענ)נ"הר" רבטעה

.גק"סא"קויראה.שם.מ"חוא"רמ,שםרוחם' ת'לבותלמידך"תנלקניתלענין)ג"היפידלקמן

לעיל.(כנםת.ת'1.לננוח1'לש)ג"מקשםא"קו.(רישרש

.(ץ"ששכרלענין]ל"םטמיה"אי ביתשלתיטקותבהשאין)ב"מע,קיםשבתנא.רבעד

ז"םרמה'סיע"ושוטיר.(ל"כנ)א"ה.ב"פם"רמב,(רבן ,(תעיקיתמלמד)

.(ור'שכא'ל)ן'מ'מהרה"דשם'"רשראהעז רעח

.שםם"רמב..(-ועג)בקמהא"הזהר,שםמ"לקש' ,שםע"ושוטיר

.סךה"וא,כאב"מרמך בומ,הבדעהרמה

נפסקובפנים.ו"מטשםא" .סנה,כעיראף

א"קיתצאיראה,שאיןש"ומה"רשםח"ב.שםאביעט .בהערות267'עג".הש"לקו,א,קנה

סוףא"קייראה.הקהלמקופתהמלמריםשכרלשלםפ ,גק"ם

.(במימגר)ג"מקא"בקונתבארפא "פת"תהלם"רמב.א,חב"בפב

ר"ז'ע"ושיטיר,'"הי .ה"סקמג'.םמ"יבהו,ב"מרמג'סי

ע"ושיטיר.א"הא"פעניםמחטת'הלם"רמבראהפג םד"ע

ח"אולעיל.א"מקמג"םמ"הוא"רמ.א"םרט" .(ם.מ.חמעיתך.לענ)ה"םתכת"מ

,א,פאנדריםפד .ז,כדבפרברפה

מרלי(התויה)ם'מל',שםנ.בהראא,מהישיאהפו הרלמן)

.(ם' .נק.פפקוא.נק1התבאילקמןהאמניפז
ואם.(בפמ1ךכדלקמן)תעיותה.לכמלמריםרולאפח הן

ויויאה-נ1ק1ת'תה.מכפה1תבהט"1קמנהי' .בפרם
.שםב.ביאהפט

במלמייישלא,סמוא.שלמשנה,כפסבפנס.ומז אחו

.משלהםהמיתויפועי,ית,תינילנעה'באי



תנהאפרקתורהתלמודהלכות

אותםואם."תינוקותיה"לכאחדבמלמדדישלמקראכבימיהמןרבותפעמיםך"התנכל
שניםאפילואואחדבמלמדדישלאוגמראמשנהלבניהםללמדרוציםמשגתידםשאין
:משלהםהמיתריפרעיתיניקיתה"לכ

כפיותהמיניבכל]אותוןכופיןלבנומלמדלשכוררוצהואינומשגתשידומיאךך

יורדיםלאוואםאותומודיעיםתחלהלהודיעואפשראםנכסיםלווישבעיראינוואם
שלוחובלבעלבפניושלאשנפרעיםכמולבנויימלמדושוכריםבפניושלאלנכסיו
שילמדנומלמדלולמצואאובעצמולבנוללמדחייבהואהאבהתורהמןכי"ממשן

ואפילוללמדון1יכולאינובעצמושהואפ"אעבחנםמוצאאינוואם,כולהןהתורהכל
לידעהיסבשילמדנו"מלמדןלולשכורהתורהמןהואחייבבעצמוכללללמודיודעאינו
.יןכולהפ"ושבעשבכתבהתורהכל

פירושהןהןכי],המעמיםעם",התורהכלשלפסוקותהלכותוכלך"תנ,דהיינו
הרי",דעותחלוקיבהןשישואףי,פרמיהםבכלדקדוקיהם.נ,שבתורהמצותג"התרי
דבריכלללמודוגם"עכשיונוהגותשאיןהמצותואפילו,"חייםאלהיםדבריואלואלו

אתתשמרוןשמוראםכי""שנאמרההגדותשהןהפסוקיםמדרשעלשהממיכוםחכמים
כללזמרתלמודלידיהלכותלמדתיתאמרשלאן,חכמיםודרשוהנאתהמצוהכל

שבמשניותההלכותמעמישמפרש'"התלמודשהואומדרשואגדותהלכותלמודהמצוה
הןבפסוקיםדרשהלהןשאיןוההלכותשבתורההפמוקיםבדרשותומקורםוברייתות

.א.הל'כרלעצ פן.י12מור.ה.הב.פם.ומב.שםב.בצא

.1.פמרמה" פירושללבתםשצריךעבשישנם,שםא.ק1נראה

.נק1ת'תה.לכאחרמלמרק'מפפהמילגת רביתצנ

.(1.הלקמן)ן' השאלתן.לינ)הינפירלקמן.ב.רע,,פכתובנתראהצג

לקמן.(ה1בנעלן.לענ)נ..פהלנאה'הלמ.ה1.(ם.פפר .נ..הר.פ
"פא.רמ.ת.ן"תשת]אאותא.פת,י),תייתנצת"צד .ר.פרמה
קו"פמ.ה1ן.1ש1מי.א,פהנכת1ב1תנהמןכרבצח .א.פ
ל'לעונתבאר.(ה.לר,בנובבןאף)מ.הלקמןה.1כצו שםא.ק1לעליאה.(אםאבלה.ר)אק.פא.נק1

.נעצמועמולקמורהאבשטמרךקרטהן'דן'שא,בתהלתו לןראהצו

נ1'רה,(במ1פנר,כן'הקרה"ר)שםא.ק1ל' .פרנפת1יפקמהמת'פנאלושאןאף

1ירה.ר)שםא.ק1ל'לןהנתבאר.נ.הא.פם.רמבצח דברים)מהפפיקזאתשלשרים(אבלה.'והשן

,א' תזרה'רברקצץוראה.סובנשםאתאותםולמרתם(ט

.(רעות'ב)מ-ה.הלקמןראה,בנובןולענין.ר''יה שת]ר.רהא.נקת,ין,)]ך,.1.הא.]ת.]ךהצט

דת"

,

1ש1מור.(1אנר1תהלכתלמר"משנה)"

ע.
ההנהות(בתהלתו)שםא.ק1ל'לןונתבארו.1.פרמה"פ שריב

מלמרלשכרהריבושנם,פ.שבעתגרתנם,ללבי וראה.(אםאבלה.פרשם)פ.שבןבתורהנםהואלבנו

קיבץ.נ/1"1ב/1"ם.1נ.1צהיאת.מ.פת'ב'ר'הלל'לן רבר

.מז'יהתירה'

שבכתבהתירהכל(עצמ1'בנם)ללמרההןלבארבאק .ה;ה.ה;א.הב.פ.1.הלקמןנםיראה.פ.כן
נ.פ.א'-' .1.ה;א.ה

1הלכ1ת,האמוראיםשיניו1ביית1תן'הני2נשבכלקא פפקשלפריקית

ע.יהשירנירבמים'יהפיפקמאינים' ,יבאב'ולקמן)1'1יגה1ת

"2

.ל.
.נ.1שא.הל'כרלן,קצרהבררךקב נמימהפפ1ק1תההלכותכלקנ

נ.'התרריש'פהןהן' תשמר1ןשמיראתבזהנקיםכ.1א,שבתירהמצית

ב,פ.1.הלקמןנםיראה.בפמ1ךכדלקמן,המציהכלאת פירושאינן1ההנר1ת,אלאה.ר)שםא.ק1.נ-א.הנ.פ.א.ה

ה.ר)המהבריגא1ן'בזבהקרמתהובא.(מצותנ.'התר ר.הב.מ1הרשר.ארמ1ק.אנ.ר,לאקראת.לק1.(כי1ר1
.ואילך19'ע1.הלש.לק1.שמה'י ה'1פרמ1תה'כלל1ת,:שם'.1רש,בהרפ.רכ.ת1ראהקד

.'נ'מפלמשהניתןשהכלרלקמן:י.'מפנה'1רקר1ק .ושםשםלקמןנםיאה

'שהר,מצותנ.'התרבפיריהיוזהלטורנםמ.מקח .'כ1אלו

.בהקרמהתניאנראה.ב,1ן'נט.ב,נ'יישןקו ,ק
1כ."עשיתמת"ת"ר"]1.ת"

.א.'הב.פלקמןה.
לכהניםהמפורזתהמצגתנם,אלאה.ר)א.בק1נ.פ .(קנא-קנסן)הלכת'שימן.1להבה.רא.ק1א.תנ.(..1למ .'.הב.פלקמןוראה.כב,א'ם'רברקח
רישב.פלקמןנםהנא.ה.פמ]עקדשת]די]"קט

א.פנ"פלעיל.במרשה.רב,א'ברכזת'.רשראהקו .(כתלמ1רשהמדיש)



אפרקתורהתלמודהלכותתנו

חכמיםדבריוכן]'"ממינילמשהניתןוהכל"'"ממבראאוממינילמשההלכהקבלה
,ן"פמוקעלי'"חכמיםשדרשוכמונ'"ההגדותשהןהפסוקיםמדרשעלשהממיכום

ליחידמקיםיסכללהיריתם.כתנתאשריהמציהיהתירההאבןלוחותאתלךאתנה:
יקההגדותימעד%קודםההלכות

כלשתקייםעדרביםבגלגוליםלבאצריכהמישראלנפששכל",האמתחכמיאמרווכן

דרךעל"י,הלכותיהןלימודהואומחשבהודיבורומחשבהדבורבמעשהמצותג"התרי
כאילוחמאתבתורתהעומקשכל'וגוהחמאתתורתואת]"פסוקעלן'"חכמיםשאמרו

מהכפינ],ס"בפרדלעמוקלתיקונהצריכהנפששכל]],האמתחכמיאמרועיד."],'כו
וידעהשיגולאונתעצלהרבהולידעלהשיגשיכולמי%.)],ולידעלהשיגיכולהשהיא
מידיעתלהשיגלנשמתושאפשרמהכלוידעשישיגעדבגלגוללבאצריךמעממךאלא

יכולהשנשמתומהכלכי,]"ומודותת,וררשברמויםהןההלכותבפשמיהןהתורה
התורהמידיעתולידעלהשיג

~
בצרורולהשתלםלהתתקןלהאפשרואישליפותהתיקוןהו

ן]"חכמיםאמרוולכן11ידיעהבלתיח],משםחוצבהאשרבמקורהן],'האתהחיים
:הוהלעולםבגלגוללבאיצמרךשלאכדיבידוותלמודולכאןשבאמיאשרי

להאיןהתורההריכולהפהשבעלהתורהכלללמודאפשראיךהאדםיאמרואלה
ארוכה]ונאמרהמאדמצותךרחבהקץראיתיתכלהלכל"ן"ש"כמותכליתהקץ
וממפרסיותכליתקץלהןישינ"ולבנינולנוהנגלותההלכותבאמתכי'וגומדהמארץ
."לנוסשנתגלוהמדרשיםוכן
ורביבההצפוניםדרשותיהלפשמיאפילו""ותכליתקץאיןעצמהמצדשהתורהרק

דרשותיהלתכליתהגיעולאהלכותכןשלתיליםתיליוקוץקוץכלעלדורשהיהעקיבא

,נ"ישהיאכדלעילקיא ,א,הרמות]קיב

ר"פ.לה'מג.ר"הב"פפאה'רהבלמ' .ב"רפכר"ייק.ז"רפמר"שמו.ה"הא"פנה'הג,היא

לקמן.ב"ממז"םארחלעילגםוראה,הפיה,מקהיר

.'"הב"פלקמןגםוראה,במיניניתנוהםגםקיג ד.הלמפרם"הרמבהקרמתוראה,שםברכותקיד
תירההנקראת'כופירושה:זוהמציה)בתהלתה בנהרבניםהקדמת,(פ"שבע

יצעתםהערות.המחברהנאין' 43.

,ב',כדשמותקטנ מור.ה"הר"פם"רמם.ה"הדסנהדריןן-פתוספתאקטו

יראה.היאסוףל'לעה"יכ.ד"מירמומיע"ושי ,ד,נסאירתורה

,מז;א.הקדמההגלגוליםשער.פידם'וגלגולמפרקיז משנת,ה"פמסשערה"ע,רמוצותשערהקרמת

כ"תושבחלק.ה"שלגםראה.הנשסיתהעבממכתהם.הם וסף'עקבתילדות.דברמוףה"ד(ב,רמך)בתחלתו

,(ב"מע,קני)א"קישם,כס'"רםק"אנהתצא.בהקדמה 'עהכלךשלחן.ג"ובשוה55הערה192'עה".הש"לקו

קצה

-

, רפתניאראהשח
,א/ס5ידועניםהערית.ר" לענ)א,קיתמרותקיט

רשתותבלימורתגרץ.(קרב11ת1'

עת.קבמררל"-הארמרירראה,אותםקייםכאילי ,שם.א"יקיאגהקתניא.התורה

שהביאצ"מא"מב"רי-נעח"אול'לעיראה.ח',ויקראעב )הצמוק

,ג"וש,'גולעלההתורהזאת(לז,זקרא'י א"היב"פילקמן,שםלעילוראה,חמאתהקרפקנא

,(א"מכנפועלקייםלו.כא)שםקנאתצא,(עילה) יראה.לעלנממןקבב
,(הקבלהד"ע.נכין)'"הב"פלקמנ לשמפק'כפקנג

"
.,מ _ר"רפתניאראהקנך

,248ר)א"חכש"לקי.ג,צחמגיאאירתירהראהיכה קוצרמחמתהשיגלאיאם)הצגב"פלקמן

,(רעתי רה1רה178ר)כ"חש"לקו,בו"מאגהיקא.תנראהיכו

57. קנז

.ב.פן,הר.פתניאדאה,.כמ,כהאשמגאלפ.י .א,קנכמ"םק.אנה
.שםר.,מצראהקנח פפהקנט

.נ.ש,.א,נם' .א,'ר.ב.נ,גהתנהשאראהקל
'.כרשא,כאן'ב,ר'י .,בתהלתא.,קנ.פלקמן.ספריםה.רשם

.,צ,קטתהליםקלא ארבקלב

.מ,א' .נ,5תים"תהנזיתייפה.כי,כמרבדיםהכתיבלשיןקיד
א.,קנ.פ.ההלכהף,בםלקמן.ר',1ר.שהשראהקלו .,בתהלת
.'.הב.פלקמןנםדאהקלה .ה.הב.פלקמןנםראהקלו
צימה.ב.ן,ם,כאן'רכ'ענםראה,.ב,כממנכתקלו .בדש,א,ממ

.במלה.רשם'
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במדותובדרשותיהןבמעמיהן"והפלפוליתההלכותמעמילעומקותכליתקץאיןוכןעדיין
ידיועלנדרשתשהתורה

~
שזוכהלמיין"ותכליתקץלאיןהלכותחידושיכ"גיתחדשוה

שאמריכמיכללעץינגליתלניהממירהפהשנעלהתירהכלתדלהשגמראדר",לוה
:תנ"שיתבארוכמו]ת"המעמיםבעומקעיוןשהואלימברוהדראינשליגמר"ת"חכמים

שילמדנולבנומלמדלשכורצ"אלפנינוכתובההיאפהשבעלהתורהשכלהזהובזמןן

בהלכותגםהמקומותברובבתלמודהיסבלהביןשילמדנואלאפ"שבעהתורהכל
למעשהההלכהעיוןעלויעמידנוואחרוניםראשוניםהפוסקיםרובעםהעמוקותוסוגיות
ופוסקיםבתלמודעיוןמתוךלמעשההלכהכלולהורותולהביןללמודבעצמולעייןשיוכל

ההלכותכללידעוהפוסקיםהתלמודכלבעצמוללמודהבןיוכלואזיואחרוניםראשונים
למדוכאלותי,ומקוריהןבמעמיהןודקדוקיהןמצותג"התריפירוששהןפ"שבעתורהשל

.ההגדותודרשותך"התנכלכן..המלמד
מומכיםכי,ת,לבדהתורהרקכבימיהם"ת"ך"התנכללהתינוקללמדעכשיונהגולאולכן

אלאכתוביםומעמיםהנקודותהיושלאבימיהםכ"משאכשיגדילבעצמושילמוד
שבהןהתורהפרשיותכלרבותפעמיםעמוולחזורללמדוצריךמקוםומכל.~ת"פ"בע

הןשבהןואותיותוהתיבותוהפסוקיםמפרשןשהתלמודוהמשפמיםהמצותכתובות
.בתלמודתמידנדרשין

ההלכותכלמלמדבליבעצמוולהביןללמודשיוכלוולמדהמגיעאינוהבןאםאך
שיכריחנומלמדלולשכורחייבבעצמוללמודחפץשאינואובמעמיהןפ"שבעשבתורה
שיהיהעדרבותפעמיםעמולחזורוגםכולהפ"ושבעשבכתבהתורהכלהימבוילמדנו

~
אתלכוףהכפייהגםכיבמעמיהןפ"שבעשבתורהההלכותכלאחתפעםויודעוכר
שהריבניכםאתאותםולמדתםשלעשהמצותבכללהיאהתורהכלולידעללמודהבן

.לכופםשצריך"ת,בקמניםמדברהכתוב
עללחזוררוצהשאינומפניושוכחוחוזרבמעמיהןההלכותכלאחתפעםשידעואחר
כלשידעעדהיסבשלמדומאחרכיחובתוירייצאכברהאבהריתן,בעצמוליסורו
שהבןכלמקוםמכלאך'וגובניכםאתאותםולמדתםשלעשהמצותקייםכולההתורה
)"קבלהמדבריעליוסומללכופוהאבבידיכולתוישעומקואינובתורהלעמוקלואפשר

והנהגותיודרכיובכלשמיםויראת]),מומרבדרךלהדריכווכן")"בתורהלעמוקלכופו

.לתו'בתחא"קונ"פלקמןגםראהקלח ז"תהקרמת.ב"מע;,רטג"חזהרראהקלט

ז"ת.ב,ר' מק"אגהתצא,בן,מג)א"חכ

כס"מ.(ב,קיא)ז" .בשפי

ז"ע.תורהה"רשםי"יברשב"מוע,צםסנהדריןראהג1נ1 מתגלה"דשם."וברשב,לה

.לין' שךתג1כ1א

,א,ג~ .יהדרח"ורגמר'דלה"דשםרשייראהקמב

.אק"תסוףשםא"יבקואינ"הב"פקטג .ג"ושר"הכרלשלקפד

.ה"מקשםך"ש.מנותה'הה"דרמהמיה"בראהק131ה לע

.אק"מוסוף2"רא"קיל'

ם'למדאיןעכשיומיד.הלמדרלפי:ג"מקא"קוראהתטו שתלערךרקתורה

משנההלימודועקר,ם'שנ' _יבורא

,ב"מקא"יקוא"הכדלעילק7131 רכדגללק131ח

,וערה"ד)מקיאא"קיגםיראה,א"ה2" הוליכנושהאבלא'מממשמעזהיבכה:(במוסגר

,מ"הלקמןוכיה.לילךמעצמוהפץאיהאםלהמלמדתו.מב "הב"פלקמןראהק131ט

,י .מדרבנןטך'חמשים:(ילוהה"ר)מקיאא"קוראהקנ

טה'ש,'"רשבדעתבומיין'קלושאגורהראהקנא עלהה"דא,כבב"במקיבצת

.ביריני קושטאדפיםטונעת.מהגהות,ב"'ע"מג"ממראהקצב

.ראותרמהמימ"ר,י"הא"פ



אפרקתורהתלמודהלכותתנח

עללנערחנוך")"שנאמרשנהניד"כבןשיראעדדהיינונ)"בנועלתקיפהידובעוד

בןעדשנה1"ממבןדהיינו""בנערותולוחנוךבומתנהגיהאימיושכלדרךדרכופי
מירין,תכחידיאלכךכלתיכדיתלקבלדעתביאיןשנהו"טשקידם",שנהד"כ

:ן)"יבעמשמאלחושישד"כמבןויותר")"ותוכחות

לבנומנונותלשכורכגוןהלימודהוצאותכלאלאהאבעלסומללבדולימודשכרולאז
שאיןפיעלואףן,שםצרכיוכללוולהספיקאחרתשבעיררבלפניללמודההולך

מצותומכללהיאגדולהמצוהמקוםמכל"לימודםשכרעלכמו1העלכופיןדיןבית
.היאבגלםאתאותםנן,ולמדתםשלעשה

וסיפוקבמגונותימרחואםלעצמוללמודוצריךתורהלמדלאעדייןהאבאפילוולפיכך

מןיותרשילמודמהומשכילנבוןהואבנואםנ""לעצמוללמודיוכללאבנולימודצרכי
שלמצוהמקייםהואגםבנושבלימודמאחרכיי",ללימודוקורםבנולימודהריהאב
.בלימודויותרומשכילנבוןבנווהרילעצמובלימורכמו"ן,תורה
~ן".יכלתכפיעתיםלויקבעאלא,תורהטמתלמודלגמריהואיחמללאכןפיעלואף
שהיאכהלכתהתורהתלמודשלעשהמצותלקייםממפיקיםהעתיםשאיןפיעלואף

."ן"התורהכלוידיעתלימור
מקיוםכללב1הנפטראינוממנויותרומשכילנבוןאחרלאישמגונותכשיספיקכ"משא
מורחהיהלאאילול,בעצמולקיימהיכולאםן",כהלכתהתורהתלמודשלעשהמצות

.בבדשאיבדההאהאישוצרכיבמזרות

קודםלעצמולימודהריממנויותרומשכילנבוןאינובנוואם

~

פיעלואף"בנוייסוד

לנ"קודמתשבנפשומצוהלן"עשהמצותששתיהן

כדילואפשראםלפרנסןאביועלמצוהובניםאשהלווישיותרומשכילנבוןבנוואם
בפרנסתושיתחייבכךכלעשיראינוואפילולי,בתורהויעסוקבצוארורחייםיהיושלא
,"],צדקהמדין

ה"רשםי"ברשאחרכלשון,א,לקיזושיןרבאקגג .משיתמר

,בחראללישנאשםרבאקנד משלקיה

.שםברבותא,י,כב' קין

61'עה"חלש"לקיוראה.דרכו'פעלה"דשםי-ש- ,8והערהרם'גע"חהמלךשלחן.11הערה 'המאירראה.הרעות'בשלוכחומראשםבריתאקם

הערית.טזזךט"ח.קמח'עב"חק"אג,שםדושין'ק פענ

_א/53ם' לקמןראהקנח

מותר:(במוסגר)ד"םנ"תנזקי'הלמ"הי ,הקטניםבניולחכית

.תנר.משה"דשם."רשקנט "יברש.ב,מםקיזושיןקפי
.ב"מלבוש.אםה"דשם' ג

~

,הידש'רכדלללסיא .ש,יאדנתםקריב

.שםהנייעמור,שםרשייראהקסיג אחאררבעבדא)שםגמרא.שםבבריתאיהורה.רבקמל

.ב"מרמה"מע"ושוסיר.ר"הא"פם"רמב,(יעקבבר ג

~

יראה.(צד'עח"חק"אג)תירה.תלמהשל:ל"איצה'ס גם

,א"מק2"רא"קי

.שםע"ושיפיר,שםם"רמבקסיו .מקיאשםן-טעלסת

עליךלא)נ"הב"פלקמןוראה.ר"הל'כדלעקשיח ,נ"הנ,(לגמורהמלאכה

,דוקאבסשכתבשםנקיושיןהורה'רבימשמעיתקמיט ם.ע"ישוסרמשמעותה"יכ

רישא"קי)א"סרמו" .536ו,ז"חוש"לקיוראה,(א"מק

,ד"הנ"פלקמןראה-בעצמילקיימהיכילאצייאםקע ברקעא

.(יעקנבראהאורבעיבדא)שםגמרא.שםתא" וראה,שםע"ושיטיר.שםם"רמם

א"מקא"קי לו-ם.כ.צרששניהןאהדבלימורריקאדהינו(ועדח"מר)

,ש"ע,בשוה

ג"לרמצ"מהמיראה.א"הב"פולקמןא"הכמלעילקעי ע"מבמהמהם"רמב,(ע"מ'שתדהוי)סי-ירע"מ

מ".חש"לקו,(חת".ע"מ)ר'הממרברישהמציתכמניןיא
,39-38'ע קקעג

,ב"םרמה'.םלבוש.(הבןפתיןלשין)שםדושין' ,היאג"פלקמן.שםן.קלושראהקער

מיר"יוע"שי.רצב"םג"חא"הרשבת"שיראהקעה .(לעמורשכרן'לענ)ד"הילקמן,ב"מרנא



תנםאפרקתורהתלמודהלכות

~ל"הגדוליםבניולימודהוצאותכללהוציאשיכוללענין,ל"לצדקהלותחשבכןפיעלואף

עצמו(ל)הלימודבשכרכ"משא]"משגתידואיןאםהחומשכןאו"שלויימעשרממעות

."],צדקהבהלכיתשיתבארכמי
שאמרוכמו]]"ונשכר1רי11ההרישלובחומשאובמעשר11הוצאהמחשבשאינומיאך

שעתידמההכפוריםיוםועדהשנהמראשלוקצוביןאדםשלמנונותיוכל)],חכמים
ליזהרלוויש11בשנהישתכרוכךכךלוקצובמשםניווןשיהא11בשנהלהשתכר
מהוצאותחיןלואישפסקומהאלאלמזונותשכרלויוסיפושלאמרובהיציאהמלעשות
ציאין,ומנמ"],לומומיפיןהוסיףשאםתורהלתלמודבניווהוצאותאוביםוימיםשבתות

:,],שעהלאחראולשעהשכרלו

אביוידבעצמועמוללמודיכולאינווגםלבנומלמדלשכורמשגתהאבידאיןשםח
תורהתלמודהשאותכלוגםבנוסןלבןמלמדלשכוראביואביאתכופיןמשגתאביו

האבעלהתורהמןעשהשמצותשכשםמפניממשהאבעלכמועליומצוהבנובןשל
שנאמרהבנוסןבןאתללמדהתורהמןעשהמצותממשכך"]"תורהבנואתללמד

.בניךולבנילבניךוהודעתם
שארלזמרצריךואין"מלמדהלשכוראפילועליוחיובאיןבנובןובןבתולבןאבל

קרובקרובכי11לצדקהוראויאמודהואאםצדקהמדיןאלאתורהתלמודהוצאות
שיתבארכמובפניושלאממנונפרעיןאיןאך]ן,צדקהבהלכותשיתבארכמוקודם
.יי,ללמדםחייבבעצמועמהםללמודלוואפשריכולאםאבל)י,שם
כלאתללמדמישראל"ן"וחכםחכםכלעלתורהשלעשהמצותאלאבלבדלאלוולא

~ן"חכמיםוקבלו'וגולבניךושננתם,שנאמרהיריבויוצאישאינןפיעלאףהתלמידים

הס'"פעניםמתניתהלם"רמבראהקעו

-

ע"ושיטור, משם

,ד"תג'1לקמןיראה.ג" ילעניקעו

-

.ה/47.ר/47יצעניםהעריתראה-קטנים ראהקעח

הערית.'בהלה"רובהערה348ן)ט"הש"לקי .א/45ם'ינ'וצ

.ז"רפים.שמתנות'הלם"רמב,אגכתובותראהלגט .וסייעטור
קנו"םח"אול'לע.א"מרמסשיר"י .הק"סא"פהמאמרדאוריתאנהורא,ג"מ

(פ"ר)מ"מהרת"שיבשםג"מקרמתשםשיךראהקפ מ

,א/49,א/46יציביםהערית.עה" '.םא"רמיראה,נו.ד.להגיעלאר"בשועאליהלכותקפא
.א"כרמם פמחראהקפב

.לין'פ'מים"הוםשאםוכדלקמע,ב,נם' ג"מרמב"םה"איל'לעגםוראה,א"רע,שזדיצהלפג

,ב"מתקכמימי ל'לעגםוראה,כלה"דשםי-רשקפד
.ג"מקנו"מה"אי .שםבריתאקפה

,חיץה"דשם'"רשקפד

ן.קידישש"ש.בל-רש,ר"מת"ת'הלחיםארחיתקפי בפרישההיבא,רמה"םלמורובביאירי,נחמיא"פ

מק

-

בדעתב"הא"פמ"כגםיראה.א"מקך-ש,ד"מלבוש, אפשר)הרמצים

,(ב'דהי ,א"חל.כדלעקפח

טוך.(נ'ח)ב"הא"פם"רמב,א,לקידושיןברייתאקפט ת,מצ)ד"משםלבוש.(מצוה)ג"משםהגרע

.(התירהכלכרחיב)הידב"פלקמןיראה,(עשה רברקצ

בכלמרברזהשכתיב,שםלקמןיראה.מ,רם' .(הדבריתבעשרתוקילא)כולההתורה

לשכירחיבסובן-ן~גםדאפשר)שםשיךראהקצא להחממקוםריש)248'עכ"חש"לקו,(מלמר

ר' .א/11וציוניםהערית,(השיךכדעת

שיריראה,נו'ד'להגיעולאר"בשיעצדקההלכותקצב ע"ישו

,ג"מכנאמי רמחמיע"שו,'"הז"פעניםמתנות'הלם"רמבראהקצג

.מקדדשםשיך.א"ס הללהקריםכענד

כדלקמן,אחריםלתלמידיםעמהם-מה' ,ג"ושמ"יבםבממיך

ג"משםע"ישוטור,(יחכםחכם)ב"הא"פם"רמבקצה וראה,(חכם)

ט"הילקמן,(ועדה"ר)א"מקא"קי 136'עי"השש"לקו.(רו'בעממטגדוליםשאין,ריקאהכס)

,(והכסהכםק'הד)47וקרה קצו

ק.מש'יא.ק1לעילגיאה.שםם.ימב.1,1ם'רבי 'קאושננתםרמצ1ת,(אלאה.ר)א.ק1נ.פולקמן,א

.כזלהפ.שנעהתגיהכלעל .בישהנבא,ר.פלשםדי]בקצו
.שםם.ימב.שםת.יה' א.ק1ניאה

גיאה.התלמודרעתנםה.שכא.מקש.י .29'על.הש.לק1



אפרקתורהתלמודהלכותתם

שמצוהאלאהנביאיםבניויצאו"שנאמרהבניםקרוייםשהתלמידיםתלמידיךאלובניך
:אחריםלתלמידיםיריכוייוצאיוכלין"בניולהקדים

אלאבעצמוללמדויכולאינואםבנולבןמלמדלשכורחייבשאינו"יאומריםיישכ1
בנוידאיןאםמלמדלולשכורחייב]ללמדוירוצהואינובעצמוללמדויכולאם
למצואלמרוחאובעצמוללמדוינאביועלכמואביואביעלסומלתהמצוהכימשגת

.(לילךמעצמוחפץאינואם"המפרילביתולהוליכו)כשכרייאובחנםמלמדלו
אםאבלאחריםלתלמידיםלהקדימואלאעליוחיובאין"בנובןובן,בתוילבןכ"משא
שלוליםממנובחכמהגדוליםבעירשישמפני%כלתלמידיםללמדעליוסומלאין

'ילעצמוללמודעדיןצריךכייןלתלמידיםללמד11למדההגיעשלאמפני.א"יללמדם
עליוחיובשאיןכמומלמדלולמצואלמרוחולאבנובןובןבתולבןללמדעליוחיובאין
.יריבומיוצאישלאהבירובבן

ללמודלילךלכופוצריךאיןבעירממנוגדולואיןאחריםלתלמידיםללמדכשיכולוגם)
בעלללמדםאצריםלתלמידיםלכוףצריךשאיןכמומעצמוחפץאינואםלפניו
.[(]בבנוכמולהמלמדלהוליכואוכרחובעלללמדוחייבבנובבןכ"משא"יי[ם]כרח

אךלעצמולהחמירצריךאדםכללכך]'המחמיריאחרהלךתורהבשלהלכהולענין
:י"ממפקבכפיותממוןלהוציאנ'ילאחריםלכוףאין

ללמדםצריכים,יןבחנםמלמדיםואפילומקראתינוקותמלמדיואפילוהמלמדיםוכלי
התינוקותינטלוולאונלילהיןןנינםללמודלחנכםכדיהלילהמןומקצתכולוהיוםכל

עצמן"]מוביםובימים]היוםבסוףייןמוכיםימיםוערבי"שבתותיימערביחוץן'כללי
כמובהםוכיוצאאגודםכמולהםשמחהשהיאבמההתינוקותבהםלשמחשמצוה

.שםם.רמב.שם'פפו.נ,בבנחכיםקצח .שםגשרןמור.שםם'רמבקצט

בןלשיןאף)שםשעו.(בנובןבןן'לינ)א.רפמ.כר .מ.הלקמןה.1כ.(בתו
נכמה)].ק,.]77עת".יו,נ-בהלכהא.פת.]יתרא רפ1פ

מ.להנראה.(בבנםרקשההסב)",ו'."[ה.הם' ללמ1רכ1ל'כשרבאההרבשר'שאפ,לננסבנכנע)שם

ההרבשאפשר,במ1פנר,אבלה.ר)א.פקא.ק1.(בעצמם .(בעצמםללמרשע1ל'כר1קאבםבבן

שהפץ'מפנרהינ1,(1ירה.ר)אק.פא.ק1ל'לןראהרב לללמ1ר
פרנפת1ת-מהמהמת'פנאלון'שאאועצמ1' .(פרנפת1יפקמהמתשה1א'כמפתפקשם1במ1פנר)

.נ.יש,ה.פל.כרלןונ כרלןרד

.ר.הל' ה.ר)אק.פא.ק1ל'לןה.1כ.תצורמזן'ר1ש.ק.מררןרה
.(במ1פנר,וער לעהסבא.א.פקרמה'.פך.שרז

.בתהלתםאק.פא.ק1ל' .שםך.ש.ב.הא.פמ.כרז

'.1רשב,ש1.י.ב.רן,כבפנמה(הנראהלשן)ראהרח .(1ירה.ר)א.פקא.ק1נםנראה.בשרןה.רשם

.(צרכיכלה.תששששכבר,שם)א.פקא.ק1ראהרט .כרשא.רן,כבפימה
.ולאה.ר' ממראמשנהלעצמםשלשגר,שם)א.פקא.ק1ראהרי

.(מקראנ1ק1ת'תמללנך'ב1ראקררם

ב.מבכןשמניה(במ1פנר,שם)א.פקא.ק1ראהריא .היללקמןהיבא)א,כא

.א.פםממריםהלם.רמב.א,11.יריב .(במ1פנר,אנלה.ר)א.פקא.בק1נתבארויו

.ב.פכה"פמ.ה1א.1רממורריד 1צהעיסתיאה)ב.הב.פיתלת]תפתע1]עטו

ם'1נ' .ב.הלעילגיאה.(ב/2
י.שמ1גיאה.א.'פימה"פן.1ש1מ1י.שםם.ימברטז .אע.ה,1.פמ

לעיל.(גיגיתננסתמצר)בהתא'פתי 42';הלסרש.לק1.שם1העי1תמ.מ.(כ1ל1הרםכל)א.ה

.ב-קצא'י'המאשלהן.1"העיה .שםם.ימבריו
ב,לנשנתנםגיאה.שםן.יש1מ1י ריבהכךרמשים)ב,קששם.שלה.ר'.1יש

ולאפפוא'רה1)'שקיה.רב,כאב.ב'ת1פ.(יובלים' .(הרי
תמר"פה.א1ל'לע.(ויו1ירה.פ1ר)א.פקא.קי .ב/71א/7ם'ת'1צהעינת.ה.'פ

.(בכללת.תן'לינ)ב.פינ"פה.א1ל'לןיאהריח פפהבייתאיאהריט

נהגשכן)א,כה1פ1כהא,קםם' שם,פנכהה.י.(בלבדכ.1ה'יעיבפפהבערבן.י

ימה"פהנולהבאי.(משםם'מ'1שבתותם'פפה'ייב) פ

א.פתעב"פליל.(ע.בירלאם'ההכמניגרשכן')ב.' .(פפהערב,יש)
.ב.'פשםן.יש1מ1י.שםימנתםרב .מ.פקך.ש.ר.פק1.מ.שםם.ימנרבא



תמאאפרקתורהתלמודהלכות

קראוהשלאפרשהבתחלהלהםקוריןאיןבשבתיתאבל]]מי"יובהלכותשנתבאר
אין.,]בחוליכבראותןשקראופרשיותלהםשוניןאבלשבתיךמוררמפניז]ימעולם
:"]יהמקדשת.נלבסןלי.יאפ,]נעילמימציהדברלשיםהתיניקיתמבמלין

אחרתמלאכהעושהשהואאוויוצאהתינוקותמניחשהואתינוקותמלמדוכליא
מלאכתעושהארורבכלל1ההריבלימודםמתרשלשהואאועמהםלימודובשעת

.ולדקדקיןלקרותמהיריראהבעלאלאמלמדלהושיבראויאיןלפיכךייןברמיה'ה
"ושיבושיימעותבלישיקראוהרבהמדקדקהאחדמלמדיםשניכאןישאםמקוםומכל
פירושעםהמקראשלומדיםב1מנינוהמילותפירוש]נכוןיןעללהבינםלדקדקאו

שאינואלאהרבהקוראוהשניקצתשמתרשלמפניהרבהקורא.אינאבליינהמלות
:יותרייישמדקדקאותומושיביןכךכלמדקדק

לאוכן."ללמדיןביוםעצליהיהשלאמדאייותרבלילהניעורלהיותלמלמדיאיןיב
יותרישתהולאיאכללאוכן.,"להתענותשכןוכלושתיהבאכילהעצמויסגף

עלידוהמשנהוכל"הימביןללמדיוכלשלאגורמיםהדבריםאלוכלכי."מדאיי
:הואיתועומדמותרהכיהתראהבליאותותיוממלקיןהתחתונה

יכהולאלפיכךאכ1רימכתהמלמדאותויכהלא"לקרותיתרוצהשאינוותינוקיג
11בהכאהקוראאינוואםקוראקוראאם]יתקמנהברצועהאלאבמקלולאבשומים

תינוקותומלמדיתילבויתןאפשרמופו.יתזלחברהלהםלהיותהביריועםכךיושביהיה
שלאשמכהמאחרכי,תעשהיתבלאעוברוהוא"אותויתמעביריןמדאייותרהחובם
:"ישראלימשאראחדכמכה1ההריברשות

מביאותשאמותיהםמפניתינוקותילמדלאיתןאחרתבעירשאשתואו"יתאשהלושאיןמי

שונעת'מושהית.שםכי-מה,נ"הז-פדכאיירושלמירלו .שםלקמן.שםא"רמ.שם

שםלקמן.שםא"רמ.שםמעשניתהגהות,שם.מררנרלז השא.מבשהמאנלבמאכללהרבותאמיר)

.(ועצלהנה' .שםא"רמרלח

.שםא"רמ.שםות,מיעשנהגהות,שםמרדכירלט ה"דושםשםרשיי,ב,כאב"ב.א"מוע,קםמ-]רם

מ"חוע"ושיתיר,ז"הי"פשכירותהלם"רמב.כמותרין

ט"סרמה'.םע"ישותיר.(.קאררלא)א,נא]-]רמא .(לקרית.מביןנו.שא)

,'"םשםע"ושיטור.ב"הב"פרמשים,שםב"ברחב א"סקא"קווראה,מ"משםע"ושוסיר.שםב"ברמג

נוק.הת,לכןחובההמלמרעלן.שא(כן.הועדה"ד) שלארקאלא

,שמ.נלילךניחנו' ה"ר(ב,י)שםוסף''נימיק.ליהייה"רשםי"רשרעד

..קאר.ורלא "רשרננה

,סו)מ"ביוקףניתוקי,דהיהה"דא,לין'ט'ג' .א'רינה"ר(א

ה"פיגהיקחיבל'הלם"רמב,ב"רע,,פק"ב."רשראהרעד .הקא

נ"גו'נזק'הלמ"חילקמן.ג"הא"פק"בתימפתאראהרמז ,(בנוהכאתלענין,במוםגר)ד"תשם,נ"יש,א"מ

תיר.כ"מדמה"םע"שי,א,פבקידושיןתשנהרמח מ.ע"אה.ע"ושו

.כ"מכב" .(אצלוה'שרונה'א)אלעזר'רבברעתשםגמרארטט

.קטו'ער'מאמשאוראה,נ"הנ,ז"םתקכט"מרבב שלארנג

.ז"םסיףשםל'כרלע,שמחהבהנאמי 'סיע"ושותיר,שםם"רמב,א,לז.נזריםברייתארבד

_ר"'םרמה רנה
.שםע"ושיסיר.ב"עשםבגמרא'הגחיט פעםלי'אפ)שםע"ישוטיר.שםם"רמב,שםברייתארנו

_(אחת ראיומוררנו

ילענין.י"מקשםושיך,א"משמא"םע"ושי אבלה"ר)א"קינ"פ.ג"הר"פלקמןראה,הלימרגדול

.(ש"מ א"פהבחירהביתהל.שםם"רמב,ב,קיםשבתרנת

.119'על"חש"לקווראה.ג"מישםע"ישוטור,הרב רנט

ה"רא"עשם'יתוםב,נא].],(ה'רמ)',מהרמיה' יראה.ז".מרמה'סיע"ושיטיח,ג"הב"פם"רמב,מך

שאלה'הלמ"עלקנק.."ויוה"ד."זרעב,קד1'מנהדרגם מושכירות
.ג"מלניףלב"םלעיל.ג"ושמלקמשום)כ" .קץר)ר.מאמשא

.שםק"החיתיר,שםם"רמברל ,א"מוע,כאא"ברלא

.מ".משםן-וזושוךרלב ראהרלג

.ג"ומקב"מקא"קי ע"ושיטור.ט"מב"פשםש"רא,דשיכרבשםב"ברלד

.שם יושלמבשםשמגרבץמ"במדרכירלה

.(ג"הפיז.רמא)' .אביאסףבשםשכירות'הלמיףשינעת.מהגהות

,כ"םרות'ישכשאלההלמ"חו.לקמן.מיץרמה"מא"רמ



אפרקתורהתלמודהלכותתסב

פתלוישבעירעמוכשאשתוכןשאיןמה"~יצרויבוויתגרה"המפרלביתבניהםאת
.יךאשתואללבאיוכלדעתולהסיחיוכלשלאיצרוויתקפנוהרהורלויבאאםבמלו
:י~יהמקיליםבידלמחותאיןולכןאחרתבעירהיאאפלואשהלושישלמי)~מתיריןיויש
אתולאבניכםאתאותםולמדתם"שנאמרי"~תורהיתלמודבמצותאינהאשהיך

תורהתלמודבמצותאינהכךלעצמהתורהתלמודבמצותשאינהוכשם"בנותיכם
ומתורתעשירההיאכןאםאלאאותהויופיןואיןבניהלימודמשכרופמורה"~ילבניה
."יצדקה
שכרחולקתבתורהשיעסוקומאודהבגופהלבעלהאולבנהעתרתהיאאםמקוםומכל
שלמדהבאשהכןשאיןמה"יןידיהעלועושיםמצוויםשהםמאחרגדולושכרהיןעמהם
.],ועושהמצווהשאינהמפניהאישכשכרגדולשכרלאאבלשכרלהשישתורה
שרובמפני"יןתורהבתואתאדםילמדשלאי"יחכמיםצוו)"ישכרלהשישפיעלואף

,,דעהןעמותלפיהכאילדבריתורהדבריומוציאותלההלמדמכוונתדעתןאיןהנשים
בהנכנסזהידישעלמפני"יתפלותמלמדהכאלוזההריפהשבעלתורהמלמדהואם

."יןערמומית
נדהדיניכמוייןאותןלידעלהןהצריכותהלכותללמודחימותהנשיםגםמקוםומכל

מצותוכלגרסאהזמןשאיןעשהמצותוכלליבהםוכיוצאיחודואיסורומליחהומבילה
.]ליכאנשיםבהןמוזהרותשהן"ילמופריםדבריושלתורהשלתעשהלא

,ה"מקרמהמיך-ש,(מקוםבאותי)היאר"פשם'רהמלמ' אימורהלד"הב"אם-הרחבתתשמךות

,ג".הב"פכמאה' ,שםךתשנהאלךזךומרדי

וראה.שםד"עע"ישטור.משיםה"די"ולששםגמרארב חלק)הררלקמן.(בנואתמולןהאב)א"חל.לע

.(בנהשלת"בתהאשה שםע"אהע"ושומור.(ם.בנשמתגרה)שםם"רמברבא

,(ל"כנ) תרוב

לעיליראה.א,מהכתיבותדרבאמעיבדא,שםז"

ניעהלענין)מכיבשם.ק"ומהרי'"םגמיב"מהדי -(באמה

בית,ט"מקנב"סז-באהד[שתואלנדית(ך-דש)רוג קירושבתיהק-מת,שםת-הת
.ית.ן' _שםש"ברנד

מיטההל.יהרגהיאא"פם"רמב,ב,מםקידושיןרנה מע"ישוסיר,ב"הנ"פ

לעילגםיראה.ו"םרמו" ,31הערה40ן)ד"חש"לקו.ז"םקפו"מה"אי

.ש,א'ם'רבררנך קרוז

ה"דב,כברכות'"רש.א,לשםברייתא,שםדושין' .האה"רא,כאמיטה.ת"תה"דא,בזעירובין,ינקיש

.רמה"מרישולבושסירוראה.מגךאה"רב,לבשבת'תוס ם"רמב.ב"עשםובגמראא,כסשםקידושיןמשנהרוח

.י"פרמי'.םא"רמ,שםטור,היאא"פ לעראהרנט

,ה/7יצואניםהערית.הידחל' מימיניההנהית.נע"מג"ממ,א,מאסוט,רם

ך)ב"חק"אגיראה.שםא"רמ,היאפרא(א%קיש) .שמב

ו"הי,2%41'עד"'ח,44וקרה214'עח"חש"לקי 6ע

ג"חהמלךשלחך,2~

ראהם.אחרן.ילענ.רה-רגו)
.ג"שוה.ב463זךד".הש"לקי,הידר"פלקמן

,הקודםשבציוןש"לקי.ב"רפדושין'קן"רראהרסיא רמב.לאהאה"דא,כאמוטה."רשרסיב

,ג"-א"פם" 'סיע"התומיר

,(א~ז"ע.א,לחק"ב.פ"ע)ו"םרמי 'עד".חש"לקי.(מצותן'לענ)ג"מז.'סיה"איל.לעיראה

.(הצריבותהלכיתבלקמוס)40 מיפריתהיראה.בעצמהמשלימדתרסיג

.סיאותרמי ,א/16וציוניםהערות

וראה.שםע"ושיטית.שםד"ראב,א,משםתשנהרפד ,173'עג"חתשןהתיועדועת

.(12הערה150לחררש"לקו)שבכהבתירהאפילורטיה מה"חאליעזרצץיראה

.שמי'"ה,האותג" .שםע"ושימיר,שםם-יתן1'רס

.שםע"ושימיר,שםם"רמב.שםיואליעזר'יבהקיז ,ב,כאמימהרמח

,שםע"שי והוא,המצותסרךבשם,באותתפלה'הלנוךלקיט

ר"ז'א"רמ,שיג"מם'חלל'ם.בהקדמהק-בסת '.ם
ל.לע,שאיבןה"דב,כאניטה'תוםגםוראה.ו"םרמי 'סי.(התירהברכתמברכיתזהשמטעם)'"םכה'פיח"או

,שלמרתנותירתךועלאומריתזהשמטעם)ז"ם,קפ בבהם

-

,11העיה150'עשם.ואלך37'עד"'חש"לקי,( וצענהערות

.ב/20ם' היאהמפרראהער
לעיל,21וציוניםוזמרות,ינה'לרבני .(טה'שחהלכותן.לענ)מקיאא'סימה.שה'הל

קפז'.וםשםמז'סיל.לעגםוראה,לקדמהק-סחרעא כדלע,ג"שכסמע"מכמהיכן,שם

סיף-"ם"םל' .תטיל)ט"'חק"אגעודוראה,ג"ושא"מ

עהלם"רמב.א,כסדושין'קמשנהראהערב

-

,נ"הב"'פ מלקמןוראה

שגם,א"מקנה"מח"איל,ולע,ט"ה.ב" ,למעשההנצרכיתהלכיתלשודלהקדםהנגמםם.האנש



תסגב-אפרקתורתתלמודמלכות

אותןלידעאדםלכלוצריכותורגילותהמצויותהלכותדורשהחכםהיהילנובימיהם
:"ליבשבתושבתמידיעייהארץועמיהנשיםשמביניםבלשון

שביסורק
אותםלמדתם.שנאמרנ]כשיכיר"עצמואתללמדחייבתורהאביולימדושלאמיא

כלללמוד"לעצמואדםכלעליתורהתלמודשלעשהמצות11לעשותםושמרתם
.'וגוהמצוהכלשנאמרי,למעלהשנתבארכמוכולהפהושבעלשבכתבהתורה

כלכ"ואחהמקראכלתחלהילמודלאאויללמודויוכלויכירכשיגדיללעצמווכשלומד
ותלמודמשנהללמודיכוליןשאיןבנערים"למעלהשנתבארכמוהתלמודכ"ואחהמשנה
לשלשהואחייבלפיכךןיחיהכמהיודעמיכיכןלעשותרשאיאינושיכול1הכיבתחלה

בליפסוקותהלכותשהןנ'במשנהשליש]יבמקראשליש"יויוםיוםשבכלילמידתוומן
מצותג"התריפירוששהןהאמוראימן1ומימרות,וברייתותןהמשניותשבכלי'מעמים

שלפמוקותהלכותגםהוהובנמן"'מופריםודקדוקיודקדוקיהםתנאיהםבכל1'שבתורה

(א)]יחשבומשנהבכללוהגהותיוערוךוהשלחןהמורכמוהפומקימיןהגאוניםפסקי
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