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פ"שבעתורהכ"משאנ)פ"בעלזמררשאיאתהאישבכתבתורהכי])מהמקראיותר
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נראה.1" .נ.ישר.פ1פקנו"פה.א1לעילנם
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'תוס,(בתירההפסוקזכרשלא)א"רע,ה)דףק.]ציץנב קב"ב

,תרוויהוה"דאג' א"סק.א"קיא"פל'לעיראה,ב,ד.תמרה,א,םגיטיןגג

למהותך'צרן.אשהמקל;מם"םח"אולעיל,לתו.בתח העיתציקדמחמת)ד,ליקראלקוית,(בוו

לבהות,ם'

,תירה'חיכה2רלשבנפשיסנכרוןבמיהלחקוקהתדל" ש"לקו.(קדשיםמדרהקיקיקנהלפחיתפ"שבעובתירה

,ב/17פעמםהערות.237לד".ח "רשנד

'הלמ"הילקמןוראה,הי'ה"דא"מע,לדושין'ק' .ה"מכיפקרוןמציאה

,נדעירובין,(רמאית.הגאחתלפי)ר"שליאתחנןמפריגה ,צממנהררין'"רש.שםי"יברשא"רע,חתענית,ב

,במיפההחזקהללהממביםהגךמת.ב"רע ברכית,ששתידבה"הלאה"דא,שז"ע'"רשראהנו

,הםה"דא,מג מפרנו

,שם]קידומיברייתא.שם' םלשל.אלה"דשםן.קידח2'תוםראהנח
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שמצותאלאיםה"ר)א"בקוג"כלקמןוראה,התדברים40 ישננתם

.כולהפ"שבעהתירהאכל'קא
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ותאמרתגמגםאלדבראדםישאלךשאםבפיךומחודדיםשנוניםתורהדברישיהיולבניך
לךוברורהבהלכהבקישתהאאתאחותילחכמהאמור""ש"כממידלואמוראלאלו

1יכ1ל)"פ"שנעתירהשנכתנה1.עכשגםילחן]"לךאמירהשאריתךלךשברירכמי במפריםלעיין
משיבואינולשואלושמגמגםמאחרושננתםמצותב1הח"ייוצאאינוי" .לעייןצריךשאינוכאחותולוברורה11הלכהואיןשיעייןעדמידלו

עליךלא""סכמיםשאמרוכמויחושלאהרבההלכותללמודיוכללא1הידישעלואף
לומדיםשהיובימיהםעושיםהיווכןממנהליבמלחוריןבןאתהולאלגמורהמלאכה

,ןבשבועברייתותאומשניותפרקים'גאו'ברקלימודםבתחלתלומדיםהיופהבעל
מאהפרקוהשונהדומהאינוחכמימןןואמרוויותרפעמיםמאהעליהםחווריםוהיו

.כראוי"עבדוןלאנקראו1האלהיםעובדנקראשוהואחתפעמיםמאהלשונהפעמים
לימודובשעתואחתפעמיםמאהלחוורצריךאיןלפנינוכתובהפ"שבעשתורהועכשיו
כלשתהיינהבעניןקרוביםלפרקיםתמידהראשונותעללחוורמאודשינהררקממש

גמגוםבלילווברורותשבינתייםהימיםכלבזכרונוהיהבחקוקותעתהעדשלמדההלכות
:ממשלימודוכבשעת
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עשרתגבי1השנכתבומהבניךולבנילבניךוהודעתםשנאמרהתורהכלבנובןאתללמד
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ולשטתם.הרמבלשימת,(,יאפילה.1רא.בק1 .4הירה24'ער.הלש.לק1וראה.ק.הפמ
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.שםמנחית,שםאבית,מ,דדבריםעג .נ"יש,שםמנחיתעד
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אףששוכחבשעהבלאושעוברבימיהםכמושיעייןקודם]]בלאועוברששכחמידכי
בשינויתשתנהלאהתורהשמצותועודששכחמהולמדנומרבווישאליחוורכ"שאח

.י]לעילמיםדתיימירילאידליףילאי]הדירית
מתלמודואחדדברהמשכחוכלוקוברתשיולדתלאשהדומהושוכחהלומד"]אמרווגם
:אניגםבנךאשכחאלהיךתורתותשכח,]שנאמרלבניוגלותגורם
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~
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בלא
~
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עדומוכיףמרבהשאינולמיהרבתהעונשלמדאתההרבהשכרמן.המצותאכל

,,הכתובבפירוש",חכמיםשקיבלוכמולואפשראםכולהפ"שבעהתורהכלשיגמור
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_העיא"פגמאמרתא.-דאונהמא "וברש,בסופהתעשתראהצא
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""עצלותמחמתכששכרבלאוועוברבנפשומתחייבשהשוכחאמוריםדבריםבמהן
'"בפרנמתוהרבהשמרודכגוןן"אונמומחמתאבלכראוילימודועללחוורשנתעצל

אינוטרודשהיהקידהשלמדמידי.לכלעללנירליממפיקיםאין"',לישקיבעיהעתים
:)'"א1נמ1מחמתלמעםרק'1ג1לךהשמררק]'"שנאמרבלאועובראינווגםבנפשומתחיב

,ממנוםנשכחהולכךעליוחמורהשהיאמפנימשנתועליווגברהי"שתקפהמיוכןז
~ן"אנוםשאינופיעלאףעוברואינומתחייבאינוכראויעליהשחורמהלוהועילולא
מהןדעתולהסיחולאעליוהחמורותאלווהלכותבמשניותתמידלעמוקיכולשהיה

עוברכןואינו"'"מתחייבשאינוללמדךמלבבךיסורוופןן',נאמר1הועלאחרותלהלכות

שקצרמפניתורהדבריממנוכשנשכחוולאממנונשכחוולכךמלבווימירםשישבעד
לאחרממנוישכחושלאוכרונווכחומוחובשכלויפהולתפסםבקללהשיגםשכלומצע

ולאעליוחמורותשאינןאחרותהלכותעלשחוורכמוכךכלרבותפעמיםעליהשיחוור
אדרבהאלאישכחןשלאכדיעליוהחמורותאלובהלכותתמידלעמוקהתורההצריכתו

מההיסבשיזכורעדעליהולחוורכולהפ"שבעהתורהכלולידעללמודהואצריך
החמורותלשכחתיחושולאעליוהקלותהלכותשהן11חזרהי"עלזכורלושאפשר
בלימודעמקומחמתאלאתמידבהןולעמוק[עליהזןעודמלחזורומניחנמנעשאינומאחר
.ושרונומלבותורהדבריממירשאינוונמצאהקלותההלכותלנכורוחורה

ההלכותעלגםלוכראויחוורשאינובמיכ"משא]"אלוליומהאלוהלכותלימהכי)
ממירואינותורהבתלמודתמידשעומקפ"אעשכחהלידיבא1הידיועלעליוהקלות

לא]],פסוקעל"],חכמיםשדרשוכמובנפשוומתחייבעובר1ההרימלבותורהדברי
אלאמלבבךתמירופןנאמרלאשהרי)]"'כוימיםיאריךולאיחיהלאצידורמיהיחרוך
לימודועלשחוורואףתשכחפןך]"ש"כממלבוישכחושלאדהיינו)]"מאליהםימורוופן

11חורהואיןהואיל,],פרקיםוכמהכמהמקצתןאפלואוההלכותכלשגומרלאחר

אםירבהידעלוקובץימעממהבלהוןח]"פמוקעלן],חכמיםשדרשוכמולומועלת
כ"אמעמםמעםידעליקבוץרקמשכחיםן]"מתמעמיםחבילותחבילותתורתועושה

אחרותהלכיתעלחזרהמחמתאליהלכותכששיכהקב א

המשנהירי'מובזה)כראליהלכות'לשמה,עוברט' הלכותשששה)כרחיזרשאיתבמיכ"משא.(שםוגמרא

עוברזה'הר(אחרותהלכיתחרשלעמורהוספתמחמתאלו יבזה)

,(דלקמןן'ריב'בעהגמרא'מיי .ז,שז"ע,ב,[ננדגירוייןגחכני

,בז,נמש4קבב צקכג

רמא'בגשמרבה:שםן.ריב'עי"יברש,'הרמאל' .ה'עלמחזרנו.וא

,שםאבותמ"ע'תיםקנך _שםדבריםקבה

,פעמים:ל"איצקנז לייבקנז
,שםז"ע,שםן' ,א',ג''משלקנח

מתמעטת:שםיבריח.מתמעמ:ישםשםבגמראקנט .(התרה)

,(מעט)ר'עלה"דשםז"ע'"רשקל

.ח"מנ"פאביתט"יו'תיםקח .י"הלקמןגםיראה,ב,צםתנחותקט

.('הברוגמה)אונסימחמתה"דב,חברכות'"רשקי .48הערה29לד"חללקרישוראה

,הידנ"פלקמןראהקיא רברשב
ב,רם' מודשאג"חדא.(מלבבךמורו'ופן)שםמנחותראהקיג

29יזך,42הערה28'עד"חלש"לקו,כול'ה"ד ללשהוצרךהמעם)

,(ה'פמררחמנאאןשאונם,מעהדמיד' .ב'קזךמה(,',נ)תירהל'גד'

,שםמנחיתוגמרא,ח"מג"תאבותמטהקיד "רשקטו

א"בקוג"פלקמןגםיראה.שםב"רע,שםאבות' .(לו'ואפה"ד)

ג

~

.היול'לעהאמירממעםשנפטרטז דברקיז

ש"לקו.שםמנחותיראת.שםאטת,מ,דמ' ,שם28זךד"חל

.שםאבותקיח .שםמנחותקוט



בפרקתורהתלטודהלכותתע

ואינוכראויהיסבוכר~שאינובעצמוורואהשיודע"ן"ודעתוברצונודבריהםעלהעובר
הרי(נ)ידעלולקבוץלחווררוצה

~
תשכחפןעלועוברוזכרונומלבותורהדבריכממירה

:(מלבבךימ1ר1ופן

לימודועליחדראםשאףותולדתובמבעוגדולשכחןשהואבעצמושיודעמייגםח
אםכייזכורלאממפראיןפעמים

~
לפטוריוכללא]מעמסמעםישכחכ"ואחמהמן

מלאונפשו
~

לכלשוותהתורהמצותכי)י,למעלהשנתבארושננתםומצותתשכחדפןה
תה11במצוהחייבה~שיהיה"בידוחואחדאחדכלתורתניתנהולאיי"מישראלנפש
כפיבלבותורהדברילזכורחייבאחדכלאלאותולדתומבעומחמתלגמריממנהפמור
כחוהשגתיכולתו

~
.,תורהטדבריהרבהואםמעמאםכרונו

ועל
~

שונהיהיהואםגדולשכחןשהואמיכגוןלגמורהמלאכהעליךלאןן"אמרוה
לאכולוהיוםכלואפילו"ויותרהפעמיםמאהעליוויחוורבייםאחדפרקרקהלכות
לשכוחיתחילעליויחוורלאאםכ"ואחמשלדרךעלאחדחודשאםכיהימבלנכרויוכל
הרימעממעמ

~
היוםכלעליוולחווראחדפרקרקיוםבכלללמודין"כןלעשותב"חה

כמהת"אלופרקיםהשלשיםעליחוורהחדשבסוףכ"ואחיוםשלשיםיעשהוכןכולו
בתוךילמודכ"ואחמשלדרךעלשבועות'דאו'געודהיסבלנכרםשיוכלעדפעמים

'דאו'הגכלותעדכןויעשהכולוהיוםכלעליוויחווריוםבכלאחדפרקעודכך
פרקיםעלוגםהראשוניםפרקיםשלשיםעלשתיםאופעםעודיחוורואויאלושבועות

ובתוךשבועותכמהעודהכללנכורשיוכלעדאלושבועות'דאו'בגשלמדהאחרונים
בכליוםבכלאחדפרקוהולךמוסיףלהיותיעשהוכן.יוםבכלאחדפרקעודלמודכך

כשיצטרךבעניןותלמודמשנההרבהכךכלשילמודעדלחורהשרהביןשבינתייםימים
אחדמחדשיותרהיסבלנכוריכולשאינומבעוכפיחדשכלבסוףהראשונותעללחוור
עדשלמדלימודכלעלשיחוורעדכולוהחדשכל11בחורהישההאנימשלדרךעל

.הראשונותעלתמידלחוורבחדשוחדשמידילעולםיעשהוכןעתה
לאאחדבחדשלחוורשיוכלמהכדירקימיוכלולידעללמודיוכלשלאשנמצאואף
בקיאיםהיושלאתלמידיםבימיהםמצוייםהיווכךלגמורהמלאכה.עלןלאכייחוש

:"מסכתותישתימהןוישאחתממכתרקפהבעלויודעים

אחריןקינטרם

:גכד"בפש"במעיין.'כותורהדברימסיר[כ]זההרי(ב)

;.(עלה'ועברמילתאלהאדוך.)שם,עירוביראהקלא

-

,ד,לקרא'1)ד"לקזראה)קל לעגםוראה,ב-%סוףצותקלו,שם

.ה"הל' ,נ"הכדלעילקלח,הידג"מלקמןראהקלב

הכדלללקלט.(תשכחפן)ר"יה(ושננתם)נ"הקלג

-

הוספתמחמתהחזרהפרחיתשאמיר, במדברראהקלך

,הלכותלצעדוראה.לחאיתגמאמר'כוזר,מז,סי .כלה"ר'ובתוםב,להברכותראהקע.ב"מיע,פגק"ב.א,לגכתובית,כב,כדיקראגם

.י"הב"במכית,ג"חסיף'פיהריעיתסוףלתי~,יךקמא.ו"מפמא"חא'תנ לע.א"מב"פשמעיתראהקלה

.אאיתפיזריצחהלרצעניתהגהות.גק"סא"קיא'.םל'

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

,התוההמןהואאםם"והרמסק"הסממחלוקת,(ואפילוה"ד)אק"סא"קוכד



תעאבפרקתורתתלמודכלכות

לימודוכלשיהיהצריךמאדהרבהתורהדבריללמודיכולשאינומאררכוהאדםארמ
לקיםאותןלידעאדםלכלהצריכותהלכותשהן]ת"מעשהלידיהמביאבלימוד

שאל,לאפשר,שאם.דנרוהם1של1םחםבאים1ריםמליכישללטהר,כהלכתןהמצות
ילמדםלאאםכללולהסתפקלישאליודעיהיהשלאאותנ"שבעירהמורהלרכםתמיד
ורושןהעורבאבןומעםדעהיורהומיעומכולוכמעםדייםאורררובדהיינותדלה
,ת"י"הבאוש"הראכמוומפרשיומהתלמוד]ת,במעמהברורההלכהכלתי,משפמ
.לעולםעליהןולר1ורלפרות

תרלהולר1ורללמודלוישפ"שבעהתורהכלולנכורללמודשיוכליפהשדעתומיוגם
צריךשאיןההלכותכלשארעלקדימהדיןלהןישכי",למעשההצריכותהללוהלכות
.כךכללמעשה
שנתבארכמוהשכלמומרמתוכןלהתבונןמעשהלידיכןגםמביאהאגדותולימוד
המדרשיםעלדבריהםשנבנותן,מומרבמפריילמוד11למדההגיעשלאומי.%,למעלה

.הנוהרומאמריוההגדות
קדימהדיןלהשיש),למעלהשנתבארכמומזומניםלעתיםך"בתנהקריאהמלבד1הוכל
:הכלעל

יוכללעולםעליור'ורוגמעשהלידיהמביאלימודובכלהיסבבקישהואאררואםי
כראוילר1ורוהלילההיוםשארלוויספיקאררללימורקמנהשעהיוםבכללולקבוע

כמוכארותולוברורויהיהלעולםממנוישכרשלאמעשהלידיהמביאלימודועל
שבכל11קמנהבשעהלימודולקבוע])"הקבלהד"עהדברנכוןאוי")"למעלהשנתבאר

וםיפריוםיפראומכילתאוירושלמיבבליהתלמודכלכמדרארתפעםללמודיום
שניתנהפהשבעלתורההיאדבריהםשכלואמוראיםמתנאיםהמדרשיםוכלותומפתות

כדיי)"כולןעלי"רשבומדרשיבהןוכיוצאופסיקתותותנרומארבותכמונ)"מםינילמשה
תשמרוןשמורמצותלקייםברייואריתןפעםכולהפהשבעלהתורהכללגמורל[שינוכ
.",למעלהשנתבארכמו]"'וגוהמצוהכלאת
אפשרשאיאנסומרמת""ששכרלימודוכלי1כירוהולבואלעתידהריהכלשישכרואף
היוםשארכייוםבכלקמנהשעהרקשלומד1הלימודישכרשלאכךכללר1ורלו

כמועובראינואונםמרמתוהשוכרמעשהלידיהמביאלימודעללר1ורלוצריךוהללה

.בהלכהקמח ר.ארמ1הקרמת)נ.1כהה.1השלהכמהואשיתכמוקמט
.ר.הנ.פלקמןנםנראה.(שם'האננן .בהלכה;ק

.נהלכהקנא הכמבשםר.הא.פלעילראהקנב

.נ.1ש,האמת' .נ.1ש,שםל'כרלןקנו
.(הילהקנהנהה.פר)נ.פא.ק1לקמןנםראהקנד רברקנה

.כב,א'ם' .שםקנו

המצית'שע.בתהילתיהלמרהנימתשערק,ע]קנז נםיראה.1אתהנןפושת

מפ'ללעילם)א,ט1.י .(מביןשארלגמרן.בענ)נ..הלקמן.(שמשכהנ.1אעניש'א

שם],ש.ב.פקשם,.ס.ב.פקרמו"פר.1'"זמשקמב .רשראה.ב,ז,ועא,תןירא]רתען],.ה.פק
' .ר.הנ.פלקמןנםנראה.תא'בשה.רבארנעהה.רשם

.א.פקנה"פה.א1ל'לן .שםלקמןנםראהקמר

ר.שקשלמ.ה1הלקשלראשנןרפ1פבישירראהקמד המהלכות:שהן

.משפםהרשןממורנעקמותכ1ת'ר~ ארםלכלהציערתהלכנת:המהברהנאנן'בנכהקרמת בהמפזרות

.ן.הש1הלקשאר' ה.א1לעילנראה.(א.הל'כרלע)בקצרההמעמיםקמה
.1ת'1ראמעמיםנלא:א.פקנה"פ האמצער.ארמ1הקרמת.א.הלעילנםראהקמו

' .תפא'עת.יהלמאורשמן.ר.לשת

.א.פקנה"פה.א1לעילה.נקמו



בפרקתורהתלמודהלכותתעב

הכבודכמאעדלמעלההעולההיאן)"התורהואתהנהעתהוגם")"למעלהשנתבאר
למעלהשהואכבודךכמאלפנישכחהאיןכין"ש"כממהכסאלמעלהלאאךבכללועד

יה"!,הוכריןעילםמהכמא
~

יאינה)!,הקליפהמצדנאההשכסה.כ)נ!,המשפיעכר
.("ן"'כושלםהכמאשאיןי""ש"כמהכמאעדאלאלינקמגעת
עללחוורהיוםשארלוויספיקאחרללימודגדולהשעהלולקבועיוכלאםאבליא

הלכות11בשעהללמודמעתמעתלהוסיףחייבאוימעשהלידיהמביאלימודו
,ן"בהןוכיוצאקדשיםכמונוהגותשאינןמצותאףמצותג"התריפירוששהןאחרות
כל"שנאמרהןן"למעלהשנתבארכמולעולםהיסבאותןשיזכורכראויעליהןולחוור
.לגמורכןהמלאכהעליךולא'וגוהמצוה
פ"עככךכלעליהןולחזורמהתלמודאלוהלכותללמודממפקת11שעהשאיןאףולכן

.פהבעלזוכרןשיהיהעדכראויעליהןויחזורפירושיהןעםהמשניותמתן[ן)אותילמוד
עולהבתורתהעומקכל"ל"חכמיםשאמרוכמול"קדשיםבמדרתחלהלעמוקלוויש

בשליפותהקרבנותכלהלכותללמוד.לאפשראםהדברנכוןכןועלעולההקריבכאלו
ם"הרמבבחיבורהיסבבארכמבוארכליווכלהמקדשוהלכותשבמקדשהעבודותוכל

11בשעהעודלהומיףיוכלאםהזמןבמשךכ"ואחלן"קרבנותומפרעבודהבמפרל"1

נזיקיןנשיםמועדלמדרקודמיםוהםוזרעיםמהרותבמדריעסוקכראויולחזורללמוד
מדרים'בגהשנויותהלכותשהןמעשהלידיהמביאבלימודהרבהעמקשכברמאחר
:()ונדהםוחוליןברכותלבד)אלו

ביןשלומדמהכל"ל"לא1ניוולהשמיעלי"בשפתיולהוציאליזהרצריךאדםיכל:יב
מהוכלדברכןמתוךדברלהביןעיוןבשעתכןאםאלא,ותלמודהמשנהבמקרא

.29'ער"חלש"לקווראה,והלכהקנח )השכהה:ל"צלכאורהקנט

וראה.(1097'ער"חש"לקי ,רפהך)ו"חאגף

ש"לקייראה.ה"רשלמיסףתפלת,נ,לבברנותקי .53הערה30'עהעד

.ב,צבב"חזהרראהקיא (ץ"תשב)אביתמגן.יאתחנןת"רהמציתשערראהקיב

.ב"מפיהאבית מותנחימאראהקסיג

פטים,ב"רע,קצגא"חזהר,עקבף" ,מזז"פלא"חא'תנ.שםהטצותשער,שכחהערך

תורה,(א,קמא)א'קרשם,(ב,קמה)כי"מק"אגהשם.א .ב,פהתצוהאיר

ח"עה'"ברשהובא)תצאפרשתסיףתנחימאראהקסד שמית

.ב"'פ'רבתקתא'פם,(טז,ז' עמלקפת'שקל'הר.עמלקשלשמושצוחהעדקציה

.הכמאמית'בשלפוגעת .ד"הא"פלעילגםוראה.ס"לתמקדתהג"מחגיסיו

""בקינ"פלקמן
.אלאןה"ד) נ"הב"פ.(כילההתירהכלאת.ללמה)ד"הא"פ,.גיס
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