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,(בנפשומתחייבלענין,שםאבותבמשנהדבריו .ב,לומנחותיוחנןכרבילז
בלאועוברשקיעהאחומילין~שהמנית,יאהלמהלת כיון,עצמובפניללאואותומונהאינומ"ומ)

ושמילתרוצח'הלם"רמבוראה.(רעשההשמרשהוא .ג"מונפשגוףשמירת'הללקמן,ד"הא"פינפש

.י"הא"פלט הלאומנהלאהתורהלימודשלהעשהשמנהוכיוןמ

.השמרשל השמראינו.ויו)ב"היסוףשםם"ברמבכמבוארמא

.(עצמובפניעניןאלאהתורהלימודשלדעשה "פאבותמט

.ח"מי שלאמחמתכששוכחאלאעוברשאינווכיוןמג

לכן,(חוזרשאינומחמתכששוכחכ"משא)לומד .עצמובפנילאוואינו.,דעשההשמרשהואמובן
מפני:ז"הכ"פוכמלעיל,כרחובעלששכחהמד הועילולאממנונשכחהולכךעליוחמווהשהיא

.כראויעליהשחזרמהלו ,עליהמחזרואינובגירסאשמרבה)ב,נדעיווביןמה

הואחוזראינושאםהרי.(שםוכולעיל,י"רש ,,בוומתחייבעובר

,'כוהשמרמייני.בזהשלאמו לומדיםשמכאן,נ"הב"פוכדלעיל)ז,ודבריםמז

.(מפיוושגורהסדורהשתהיה ,ב,לחיומא.,ו,דהושעמת

.כ-א"היא"פמט פלעילנפסקוכןנ

,ז"הסוףב"



גפרקתורתתימורכלכותתעו

אחרוןקונמרם

דאלג"אע,לימודובתחלתיוםבכלפהושבעלשבכתבתורהללמודשצריך,(ש"ע'כופירושהזו
לימודוחוזרשאינומחמתבשוכחופןדהשמרלאונ"וה,בעלמאאסמכתאהיא"כווושננתםתץרי
תורתותשכחוכדכתיב,התורהכללזכורשצריךאישמפיאישחכמיםלץבלת,אסמכתאהואכראוי וגו

מנאולאהכיומשום.מלבובמסירם'וגויסורוופןכדמסייםהוארעשההשמרהכתובועיץר,' במנין
'ובסי.ה"ץ'סיסוף]ץ"וסמ.]שן"עתפיליןגבידעשהדהשמרלאומנהשלאכמו,ג"תרי ט

לימודוחוזרשאינוומי.היאאסמכתאדלאול"סעצמובפניללאושמנאו[תג"הסמאחרנמשךו"
.פ"בעחכמיםלץבלתהואם"לרמבאבל,ץ"לטמתא"מדאודמלבוכמסירזההרי

,אחריםי"עלעשותהשאפשרמצוהשהיאליהדסביראעזאירבןטעמאדהיינולומראיןאבל
שדורשמהמץייםשאינולשואליםאלאהכיץאמרדלא,'כושיתץייםלעולםאפשר]וכדץאמר

,להתץייםיוכלשהעולם,דייץאלעולם,'כולעולםשאפשראמרולזה,'כוהדמותממעטשהואנאה
הגוףחובתוהיא,בפרטואחדאחדכלעלהיאהמצוהכיאחריםי"עמתקימתאינההמצוהאבל

.בסוכותיושביםישראלשכלבמהסגיולא]ותורהמתלמודלהפסיץשצריךולולבכסוכה
לעשותההפיןאדםלכלנתונההרשותהכיומשום.("ם"הרמבד"לת)עזאיבןעלפליגילאורבנן
'כויתכןלאכיוןשכתבש"הראוגם."ו'א'סיע"אהע"בשפסץוכן.וים"הרמבד"לפעזאיכבן

,חולץשוםבליע"בשכןפסץהכיומשום,עזאיכבןלעשותאדםיכולעכשיודגםם"להרמבמודה
מדלאל"ור,דייץאחשץה,'כוחשץהשנפשו'כומצינושלאבלשונוכדמייםהיאש"הראוכוונת
טעמאוהיינו,בדבראיסורשאיןאף,אדםלכלכןלעשות,נכושאיןמכללעזאיבבןרץכןמצינו
ואולי,ורבודפרוןרבההמצוהלץייםיותרלוטובכךכלבתורהחשץהנפשושאיןדכיוןמשום

שכחהלידיויבאכראוי,לעסויוכלשלאואפשרבצוארורחייםיהיואםואף,בידושתיהןיתץיימו
פ"אע,לשכוחרוצהואינוחשץהנפשואםאלא,"לאנטוןבשוכחעוברדאינומאחרלחושלואין

חיובשאיןפ"אעעזאיכבןלעשותויכול.ורביהמפריהא"עדיהתורהידיעתהרי,יעבורשלא
נכוןכהלכתןהמצותלץייםחובתוידילצאתשרוצהרץכךכלחשץהנפשושאיןמיאבל,בדבר
ביטולוספץחששמשוםבודאיבידיםלבטלהולא,הגוףחובתשהיאורבופרומצותשיץייםהדבר
ולא,'כוארץדרךמנהגבהןהנהגדגנךואספת1"ש"בממכללהשהותרה,התורהידיעתמצות

.עזאיכבןהכללהיותתורהחייבה
ה"פבאבותי"רשבשם]"ב"בפש"כמל"סדלאמשום'כוץצבהידענאדלאאמר]"ולזה

עומץעללעמודאפשרשאיאחדהכלוהפלפולשהטעמיםל"סאלא,חללים'לבנחלץדהתלמוד
להלכהאלאכןכתבלאש"דהראואפשר.ן"ב"ובפ]אן"בפש"כמהפלפולי"עאםכיהטעם

אחרוןלקונטרהם.ונ.צ

.(א,לקידושין)ושלשתםאלאנא ,וכמלעיל,עצמובפנילאושאיתכיוןנב

,(מהתורהלפרוששלאחיובשהוא)יגת"לגג 'עבווהגיתוראה,ב"מע,סגביבמותעזאיבןנד

.ה-מר גה

ה"חלעילהובא)כ"הסוףק"פברכותירושלמי .(ש"מאבלה"דולקמן,מקוםומכל
שםמשנהמגיווראה.נ"הו"פטאישות'הלע .(תשובתוחכמיםשקיבלו)
.מקוםומכלה"דכמלעילט .דסעיףנח
ממריהשיתבטליתכןשלא!מב'סיא"פקידושיןנט עזאיבכןאלאזהמצינושלאימיוכלורמיה

,בתורהנפשושחשקה דא,דשכת,שוטס

ב,מא,א"מע,לחגיטין,וכיה" .בפניםכאןוכמבואר,כופיןה"דא,יגב"ב,לאה"ד
לעילונתמרש,(בשוכחואפילוה"ד)כדלעילמא .'כובפרנסתוהרבהשטרודכגון:ו"הב"פבפנים

ולרביה"ד)וכדלקמן,ב,יוברכות,יד,יאובריססב

תורהנתנהלאלימודובתחלתשגםישמעאלי ולא'כומחסורולדי'כולמלאכהושיעורקצבה

מדתרקצערחיילסבולתורהשחייבהאשכחן שוק)ו"הר"פבפניםלקמןואהאמנם,היאחסידות

ידיעתמצותולא,'כומכללההותרוהגיתמצות לרבישגם)הראשוניםחסידיםמאמר,(התורה

דרךמנהגבהםהנהג.ב,להבברכותשסוברישמעאל .(והגיתלביןהתווהידיעתמצותביןחילוקיש,ארן
:שםש"הואש"מלבאו,א"הקולתחלתחוזרסג לימודלאותווקצבה,אשהישאכךואחרילמוד

,(לאואו.בזהם"ורמבי"כרשמפושאס)יוענאלא גסש"שהא,שםלעיל-וראה.אק"ססוףא"קוסד

בתחלתלעילשנתבארה,ם"הרמבכשיטתל"סלא .(,סוקצבהיוענאולאכותבולכן)א"הקו
.א"הסוףטה .ב-אהלכותסו



תעזגפרקתורתתלמודכלכות

כתויכפיימיוכלופלפולבעיוןשלוהפנאיכפיכ"אבויעסוק,אשהישאכ"ואב"מופרים

אחרוןקונמרם

פלפולי"עאלאעליהםלעמודאפשרואי,בתלמודוחתומיםכתוביםשהטעמיםהאידנאלמעשה
ץצרהבדרךטעמיםלהםסדוריםהיופהבעלהתורהשהיתהדבימיהםש"הראמודהאבל,ההלכה

,'כופניםלולהראותשחייבב"ער"נדףבעירוביןלהדיאוכדמוכח,י"רשבשםלעילש"וכמ,כ"ג
ץבלוכךאישי"מאישוברייתותהמשניותשץבלוכמוע"וא,כותיטעםלולתתשם'"וכדפרש
"1דהפלפולח"לדףבנדריםמדאמרינןכדמוכחפלפולבליוהיינו.והלכההלכהכלעלהטעמים

ההלכותרקפהבעללזכורזהיריםהיולאמימיהםגםנמיהכיומשום.ולזרעולמשהרקניתןלא

דבלליהודהורב1ןששתברבכדאשכחן,כךכלעליוחוזריםהיושלא,הפלפולולאבטעמיהן
במהדוראשנהלשלשיםאחתפעםתלמודוגמראשירבואילו,תלמודייהומהדרייומיזתלחין
ומשום.ופלפולעיוןרובמשוםוהיינו,"לז"ץנדףב"בבם"רשבכדפירש,בחראבמהדוראוכןץמא

מעטאםכיבתלמודממנוהובאולא,הראשוניםוהאמוראיםהתנאיםמלפולכל]נשכפלנמיהכי בפכדאשכחן,מזעיר
ד"עליהמהדריאירבןפנחסדרביץושיאכלרעלי"ברשבדשבתלנב"

'דרמימראכלעלקושיותד"כפריךהוהלקישוריש,[א)תלמודבכוליכזהנמצאולא,פירוקי
,היותרלכל"ל'וח'זאםכייוחנן'דראמימראץושיותד"כהתלמודבכלאשכחןולאיוחנןלי הכיומשום.למשהרץהפלפולניתןשלאמאחרעליהןלחזורחיובשאיןמשום,נשכחווהשאר

מלי"הרמבר"ולפחלץימלן'לבנחלץשהתלמודי"רשר"לפבשבילואשהמלישאיתאחרלאנמי כמץץלושאיןדברשהואמשוםהטעם
.לעיליתש"וכמ'כולתלמודימיוכלויפנהש"

ם"הרמבש"מאשתמיטתיה,'כוץצבהאיןדבאמת,1ם"להרמבלןה"סץשמואלהביתש"מאבל

וגם.ג"וצע,]1בברייתאבהדיאתניאוהכי,'כואשהישאכ"ואח"1א"פתורהתלמודבהלכות
אינוזה,'כומזונותבשבילטרחאלויהיהולאלישאלואפשרהוהעזאירבןשמואלהביתש"מ

,כןל"צכ"עוגם.שתיהןלץייםלואפשרשאידמשמע,'כואעשהומהדץאמרלשונותבמשמע
,'כופטורבמצוהשהעוסץם1ז"הרמבש"כמלאאם,דאורייתאעשהממצותיפטרבמהכ"דאל

זרועןהאורואף."1דסוכהב"בפש,ורא,התוםש"כמ,שתיהןלץייםאפשרכשאידוץאוהיינו
ולאאחריםי"עלעשותאפשרשאילמצוהלהפסיץשצריך"1תורהבתלמודמודים1ישםן"ור

.לשכזהרבה.א.הב.פל'כרלעה 'שנם)ג.הלקקיאה)ב'הב.פכצלילזאנף,הכמיםעצתיקימןמקפןופנלה.ר)א.קוראה1

עלהזי שלאההששאורזת,מקוםשכלה.ר)א.קז.(היאשזנזתמהושכהשלא'בר)1'שכלתויהללמזרגתתההישות

תאחי'לאהפלפלל'רבישבם.רנו,ה"1ה.זר.כ.אהשכהשכל.םזי'אבזהן'זא,('לאכבן)אשהלנשאלא(שלמר נקזם

בזת'זהנשמצותהמים,לזק'הוהנהזיודה.אשהשא'מלנכוןשאין,ש.היאברעת(תבנןה.ר)א.נקזביאי .(ישהמצות'מפנת'נרהזליהשם'זאעזבתויההשקהשז.נפאםאלא,ארםלכלכןלעשות

אחריןלקינטרםם.ציינ

.ח"היר"פכדלקמןמז בהונהג,לפשהוניתןהוא,דברמתוךדבר.להביןטת

.(י"רש)לישראלונתנהעיןטובת .ב,סחפסחיכסט

תניאוראה.פתלתיןה"דשםי"רש,א,להה"רע ,(ב,קפכ)בו,סיק"אגה

.בתאמהדוראה"דב"עעא רשעב

.הויותה"דא.,כחסוכהי" ,שםתניאוראה,ב"מע,לגעג

,א"מע,פדמ"בעד בראהעה

ה"תשמנשאפ"שמנחסתורת.ב,קנךב" .476'עת"ת'להלוציוניםהערות,2282'ע
ק"ססוףא"קוא"פולעיל,א"הקוכתתלתכדלעילעו .א
וכמלעיל,חלקים,לבנחלקשלא)ב-א"היא"מעז

.א"הקובתחלתעת אבהעט

.א'סי.ע" ,להתאחרמותר:ב"הו"פטאישות'הלפ

,ההלכהפא ,ב,כסקידושיןפב

.ב,סגיבמותפג הלפד

שהעוסק,אדםכללענין)ב"הו"פטאישות' ,(אשהמלישאיתאחרבתורה

,ו'סיש"ורא,שלוחיה"ח,תוםא,כהפה הלפו

.שםש"בראאשריובהגהות.רצט'סיסוכה' לעילנפסקוכוותייהו.ואיבאה"ד(א,יא)סוכהפז

תרת'סי.אק"סא"קורתח,סי.ז"סלח,סיח"או .ח"סי

קיוםשאחרהיינו,שניהםלקייםאפשרשאםפת ,,מזצריך,לתלמודויחזורהמצוה



גפרקתורתתימורכלכותתעח

אחריןקינמרם

,'כוסוכהלעשותשמפסיקיםי"לרשבליהוליתןןבירושלמיכדאיתא.במצוהעוסקמשוםמיפטו
דישלאאם.]'ו"רמ'סיע"ושוטור"'ם"הרמבש"וכמ,',טדףץ"במדילןבגמראוכדאמרינן

ץ"שסוף'התוסש"וכמ,ז'למעשהץודמתהתורהוידיעתנ'בצוארורחייםי"עלשכחהכ"גלחוש
דבאפשר,אחריםי"עלעשותאפשרבאיכרחךעלדמיירישםעיין.מפרשיםישבשם"'דץידושין ע

,'כובמצוהכאן,טדףץ"במסתמאכדאמרינן,להפסיץלואיןשלמדאחרגםאחריםי"
המבלי"'התםאבהורבידאמרהאשפירואתי.ש"עי'דחגיגהץ"ובפן'דפסחיםנ"פובירושלמי

מתבטלוהיהלימודותחלתשהיהמשום,ן'צרכוכדיועוסץים,מלוויהיולאאיגם,'כוקבריםאין

דגמנו]7אהאאלאאבהוארביץאילא,",'כודתימאהדאדץסריןרבנןהתםודאמרי.,ז"עיתמיד
מתבטלהיהשלאלומדישאבהותיאדרבינמידץאיל"ואת)'כוץודםשהתלמודסתמאוגמרו
אלא,י,ז"עי(כ"כמתאחראינואםוגם)התורהידיעתלידיכלללבאיוכלשלאעדכךכלהרבה

לידילבאמתאחרז"'ועצרכוכדיועוסץיןמלוויןכשהיוגםמתבטלשהיהמהעלהיהמץפיד

הואאלאתורהמתלמודמפסיץאינואםגם.לבטללואיןמתאחראינואםוגם,התורהידיעת
המצוהמץיוםיליפטרתורהבתלמודמידלהתחילבידודהברירהמאחר,",הכיבלאוועומדמופסץ
לאח"יסעיףי,ע"ושוטורי,ם"הרמבש"ומ.צרכוכדיהמלוויןאחריםי"עלעשותהשאפשר
מזודגדולהותדע.הכישבלאוכשמומסץגםהיאהברירהאבל,",לאיסוראהיינו,דוץאיפסיץ
דהוא]'7שם'להתוסל"סה"ואפ,לתפלהמפסיץיןאיןא'7דתניא,אומנתושתורתובמי',אשכחן
ל"דממשום,עמםונימוץםנ',דשבתב"מפמידיץשהלאכ"דאל,הכיבלאוועומדבמופסץהדין
הגיעשלאהחמהנץלפניש"ץשץראוכגון,דוץאשחריתבתפלתי',וברייתא'מתנילאוץמירוחץ

ל"הני,וברכותיהש"לץמשהפסיץ,ערביתבתפלתומן,החמהנץדלאחר,נן,עדייןתפלה,זמ
,תורהמתלמודמפסיץמץריגוונאבכהאידאפילוודאיאלא.ולהתפללנולתפלהגאולהלסמוך

אחריףלקינטייםם.ינ.צ
,ב"הסוףא"פשבת,ב"הסוףא"פברכותפט רעצ

.(אחריםי"עלעשותהאפשראםשתלוי)ב" .ד"הנ"פצא
לעיל,נ"הע"פלקמן.בפניםכאןנפסקוכן,ח"סיצב או

,ג"ושט"סלח'סיח" משוסומיפטרשניהםלקייםאפשואיהוישאזצג

,כמצוהעוסק והגיתמצותכ"משא.(מקוסמכלה"ד)כדללילצד

האמורמטעם,קודמתאינה(שלמדאחרהיינו) פבפניםלקמן

;קו,מז,עבווהגיתוראה.ו"הסוףר" ,קצבקיט

לימודותחלתכיןכזהלחלק)תלמודה"סדב,מצח .(כברשלמדמילבין
,1הלמהצו ,זהלכהצו

,בטבריהללמודכנואתששלח,שםבירושלמיצת קבורת)חסדבגמילותעוסקשבנולווכשאמרו

שלחתיךבקיסריןקבריםאין.המבלילושלח,(מתים .לטבריא
להפסיקצריךשאזא"מע,יזבכתובותשמבוארצט .לימודו
בתחלתהתורהשידיעת,דלעיל'התוסכדבריק .המצותשארדוחהלימודו

שיעשהמישםאיןאםאכלשיעשהמישםבשישקא ,(לימוווכתחלתדמייריאף)קודםהמעשה

.(כברשלמדבאדםוסיירי)שסביוושלמידאמווקב המצותקיוםדוחהאינולימודובתחלתשגםקג

דלאוהיינו)אחריסי"עלעשותה.אפשרכשאי

שלמולמילימודותחלתביןבזהשמחלקל"הנ,כתום ,(כבר

בתחלתוגם,שניהםלקייסכאפשרהוישבזהקד אפשרכשאי)המצותשארדוחהאינולימודו

,(אחריםי"עלעשותה רבהקמירזהעלגםקה

בנויתעלץעלאאכהז' ,חסדבגמילות

.ג"הד"פולקמן,ד"הג"פקו ,רמו'סיד"יוקו

ולענין,(אסור)בק"סא"קורנ,סילעילה"וכקת אולעילראה,תפילין

.ט"ססוףלח,סיח" במופסק,המחוהמןפטורבמצוההעוסק.ולעניןקט

.אק"סא"קורמח,סיח"אולעילראה;ועומד ,אחריסי"עלעשותהאפשרשאיבמצוהאפילוקי

.ה"הד"פוכדלקמן.א,יאשבתקיא ,רביכגוןה"דקיט

ומתרץ)ומצלומיכסולבשוצלוייבעידן:ב,לגקיג אף,תפלהלעניןולא,ש"קלעניןדוקאדמיירי

א"מוראה,(ש"קכשקוראועומדמופסקככרשהוא .ןק"סקו,סי
מפסיקין)א,יאשםוברייתאב,ט.שבתמשנהקיד .(לתפלהמפסיקיןואיןש"לק
אינושאז,(,הבכדעה)ס"סנח,סיח"אוכדלעילקטו ,ללימודוחזרולכן,לתפלהגאולהסומך

,נ"ושה"הד"פבפניםכדלקמןקטו אוכדלעילקיז

עוביתולענין.נ"ושא"סקיא'סיח" .נ"ושו"סרמז'סישםלעילראה



תעםגפרקתורתתימורכלכות

לעמוקיוכלולאובניואשתופרנסתמררת"בצוארורחייםיהיותחלהאשהישאשאם
מצותג"התריפירוששהןבמעמיהןההלכותכלולזכורללמודכףןכלכראויבתורה

אחריןקינמרם

מצוהלעשייתדמיולא"',שעהחיישהיאתפלהדשאניאלא.בהלעסוץלושאפשרמאחו
.שבתוספותמפרשיםכיש"],י"רשדעתשכן],ה"שלועיין.(ן"ח"יסעיףע"ושוטורם"שברמב

ליתלכאורהוטהרותבץדשיםב"וא,מעשהלידישמביאמשוםטעמאהיינומפרשיםדלישאלא

בהלכותם"הרמבכתבוכן,'כוישאכ"ואחתורהילמודסתמאנ],דתניאמהאאבל.]],הכילן
ץדשיםזרעיםאפילומשמע(,],'א'סיע"באהש"כמ,'כאחראפילווהיינו)ז],א"פתורהתלמוד
ומי.ורביהמפריהוליבטלוהברייתותהמשניותפ"בעשיזכורעדכךכלללמודיכולן],וטהרות
ישכחשלאוטהרותץדשיםזרעיםידיעתבשבילגםימיוכלליבטליכולעזאיכבןחשץהשנפשו

ץודםללמודליההוהלא"],ונזיץיןנשיםסדררובגםכ"דאלעודותדע.י],לעילש"כממהםדבר
עדיפאדגופאדמצוהועוד,ן],חיישינןלאתרידביולמיתה,זולתוהרבהדייניםשישבמץוםשישא

כולההתורהאכלץאי"י,יסורוופןלאווכןושננתםדמצותודאיאלא,י,שםבגמראכדאיתא
לכהניםהמסורותוגם,עכשיונזדגזתשאינןגםשבכתבמשתג"התריכלפירוששהיא,פהשבעל
מדחייבעודותדע.ין,ההגדותוהןמצותג"התריפירוששאינןהפסוץיםדרשותכלוגם,ולמלך
דחיובאמכללינ,'כובחנםאנימהמשוםשכרליטולואסורבחנםלתלמידיםללמדםאפילו

ץדשיםאפילומשמע,'כוהלכותמדרשומלמדוה"לדףבנדריםסתמאהתםומדתנן,הואדאורייתא

ש"וברא)יי,ז"לדףש"עדאורייתאלאור"למבשכרדשרי,טעמיםלפיסוץדמילאוטהרות
ין,מדתנןכ"גבהדיאמוכחוכן.(וטהרותבץדשיםהואככולודרובוספראהיינודמדרש,"י,שם

היובאהוהלאואילו,וטהרותבץדשיםאפילומשמע'כוממשנתואחדדברהשוכחכלסתמא
,ממשנתואחדדברושכחכשלמדבנפשומתחייבהיהלאההלכותפרטיכלולידעללמודדאורייתא

.מהןאחדפרטששכחרץההלכותכללותשיודעאף
מפנינדחיתשזו)יי,ולילהיומםבווהגיתלמצותכולההתורהידיעתמצותשביןזהחילוץוהנה

לקמורוכל'אתןבארה)ב.הלקמןוראה.(בתורהלים1ק.ב.םשםן.ש1.שםן'ר1ש.קוהנן'יח .ילראהט
.(קורםאשהנשאאםאין)שםם.רמב.(נמל1ה1'1)שםן'קו1ש' לוא.א)שםן.ש1.(ל.כנ)ר,ם.(לרמזרפנסהריתח

אחריןלקינטורםם.ינ.צ

שאיאףנדחיתולכן,ג"ושה"הר"פכדלקמןקית ,אחריםי"עלעשותהאפשר

י"עלעשותהכשאמשראלאנדחיתשאינהקיט סקו'סיח"אולעילגםוואה.אחוים
,ד" י"ושועתוראה,כברה"ד(א,קפד)שבועות,מסקב

,יד'ע בקכא

מעשהאלמא,מעשהליוימביאה"דא,יזק" כ"משא,גדולהתלמודלימודובתחלתולכן)עדיף

,מ"הד"פבמניסלקמןוראה,(כברשלמדאחר קדשיםשלימוד)נ"הר"נבפניםוכדלקמןקבב

אינהמעשהליויעכשיומביאשאינווטהרות ,(המצותכלכנגדשקולה

,ב,כסקידושיןקכג .ב"טרמו'סיד"יוע"ושובטורה"וס,ה"הקכד
.מ"הו"מטאישות'הלם"ברמבה"וכ.ג"מקבה ד"ועו,(מצותג"התריכל)בפניםכאןנפסקוכןקבו

הואהלימודשחיוב)א"היב"פ.ד"הא"פלעיל ג"סמלהקדמת,וצויי.עכשיונוהגותשאינןבמצותגם

דחייתלענין)ג"הו"טלקמןהטעםונתבאר.(ע"למ מצותמקוסמכל:(אחרוםי"עלעשותהשאמשומצוה

גדולהכ"גהיאעצמהמצדתורהתלמודשלעשה

,מצותמשאר דקכז

,מקוםומכלה" מעטשרק,ט"הב"פבפניםלעילגםראהקבת

לקיוםלידעהצריכותהלכותהןמ"וחוז"מאהע שהוא,מ"חוחלקבשערלקמןוראה..כהלכתןהמצות

,מ"חומטורהצריכות.הלכותליקוט .ב,בויבמות,א,יג.יומאקכט
ז"ועד,לכנוקווםזהשמטעם)ב"רע,כסקידושיןקל ,(שבגופומצוהשהיאאשה..לישאלעניןכאן

,ישכחשלאוחזרהלימודשלוהלאוהעשהשהןקלא .(בשוכחואפילוה"ד)וכדלעיל
.נ"ושא"הסוףשםגסוראה.ד"הא"פכדלעילקלב ,ב"הא"פוכדלעיל,א,לזנדריםקלג

מהתורהחיובאינוטעמיםפיסוקר"שלמ)ב"עקלך ,(בשכרללמדומותר

.(מדרשה"דב,לו)שםש"המאבפירושקלה .נ"הב"פוכדלעיל.ח"מנ"פאבותקלו

,ו"הר"ופ1"הבפניםוכדלקמן,ח,איהושעקלי התורהידיעתמצותוקייםהתווהכלשלמדשאחו

.והגיתמצותעליונשארה



גפרקתורתתימורכלכותתפ

אחריןקינמרם

הוזכר,("י,מינהדעדיפאהתורהידיעתמצותולאאחריםי"ע[ה]לעשותאפשרשאיעשהמצות
כלכברשלמדדמי,יוניתחכמתלימודלענין'כוארורה"דב"עד"סדףדמנחותבתוספותכ"ג

וערביתשחריתש"דבץר"למ,[עדייןלמדשלאלמיולא]דוץאליהשריויןדמאכבןכולההתורה
מידיץשהדלא]שפירטאתיוהשתא."ת,ט"צדףבמנחותי"רשבוהיינו,ת,ש[ו]ימלאץיים

דאמרשמעאל''ארי"רשבפליגת,דברכותו"פדבריש,אהדדיי"רשבדברי]ת,מראהיפהץושיית
אתיתן,התוספותבשם[ש]"מולפי.ע"בצשהניחרפאהץ"בפש"ע,"כומתככתבםדבריםיכול
מהתורההתםכדץאמר,כולההתורהכלעדתןלמדשלאלימודובתחלתמיירידבברכות,שפיר
וזורעחרישהבשעתכשיחרושכולההתורהידיעתלידילעולםלבאיוכלשלאפירוש,עליהתהא
דהיינו,'כונתץייםלאוזהזה'כונתץייםוזהזה'כובידםעלתההסוגיאכלמיירידבהכיש"ע,'כו

רבןדומיאמייריובמנחות.ץ"דעירובין'הדפרץבידומתץייםתלמודוכמו,כולההתורהידיעת
מצותלץייםשצדיךרץ,היטבויודעהכולההתורהכלכברשלמד(שם'בגמלועניןשסמכו)דמא
בחכמתלעסוץיכולכ"ואח,י"לרשבוערביתשחריתש"ובץאמילרביאחדבפרץ,ה,ש[ו]ימלא

שאינואלא,למלכותשץרובמפני,(דפאדץ"פמראהיפה'עי)לצרכיובהצורךלוישאםיונית
שלמדאחרומתןומשאצרכיובשארלעסוץשיכולהדיןוהוא.שמלתןהתוספותש"כמצבורצורך
בנואתללמדדחייבן,דץדושיןץ"דפאברייתאשמעון'רפליזדלאשפירואתי.התורהכלכבר

"ן,דפאהץ"פרישש"ובר,ש"עעלהדפליגמאןדליכאהתםומשמע,תורהשלימדואחר,אומנות
באיןדגנךדואספתץראשמעון,רדמוץיוהא)'כובחייםובחרתתנישמעון,דרירושלמיבשם

ב"וא,רצונובעושיאחריםי"ענעשיתמלאכתוכ"עלימודודבתחלתמשוםהיינו,]ן,רצונועושין

.(מלאכתושיעשהמיכברלושישמאחדבעצמולעבודצ"אכ"גבודאיהתורהכלשלמדאחר
הנהגלימודובתחלתאפילו]ו,ל"רסג"אע,יוניתחכמתללמודדמאלבן]ו,דאסרישמעאל'ור

וביפה,ב"עד"סבמנחותבתוספותש"ע,"ן,יוניתחכמתעלדגזרומשוםהיינו,ארץדרךמנהגבהן

יוניתללמודרצהלאדמאדבןלומרישדבאמת,",מידיץשהולא,מאדשנרחץדפאהץ"פמראה

אחריןלקינטייםם.ינ.צ
קידושין,מהתום(ש"מאבלה"ד)לעילכמובאקלת ,."הר"פבפניםלקמןוואה.תלמודה"סדב,מ

וטעם,(בתפלההדביקותלענין)זהחילוקשהביא .'כומכללההותרהוהגיתשמצות,לחלקנוסף
כללמדדמאשבןמבוארב,צטשםבגמראקלט לאהמתיויןשגםמבואר'ובתוס,כולההתורה

,התורהכלשלמדבמיאלאהתירו יומסבווהגיתפסוקשלתחלתו)ח,איהושעקם

.(לעילשהובא.,ולילה קייאנןאמנםקמא

רביפועת(1"הבמניםלקמן)ל" היוםכלהואוהגיתמצותשגם,שםישמעאל

כשעתורק)העולסבחכמותיעסוקלאולכן,והלילה בקדסגיל"קייהדחק

ה"חכדלקמן,וערביתשחריתש" .(ו"הח"ומ,ד"חובפנים,ישמעאל.ולרבי
בברכותהסוגיותבישוב,לקמןהאמורתמציתקמב במאמר,עצמובפניכעניןרבנוכתב,ומנחות

א,יט)צ"צכחידושי(חלקו)ונעתק,שחריתאחדפרק ד
'עמ)ע1במגדלוהשלמתו,(שמצאתיהלשוןוזהה" עםת"ת'הל.(274'עתשמח,הוצ).רבנת"בשו.(ג

יותרוכשלימות,621'עמהכרךוציוניםהערות .(645'עשם)הראשוניםחסידיםבמאמרוהוספות
.א"הא"פפאהבירושלמיקמג .ב,להקמך
דרךמנהגבהןהנהג,דגנךואסמתלומרתלמודקמה דבריארץ

תורה'כואומרי"רשב,ישמעאלרבי שלרצונועושיןשישראלבזמןאלא,לליהתהאמה

,'כואחריםי"ענעשיתמלאכתןמקום י"רשבסוברהתורהכלשלמדאחרשרקקמו

.וערביתשחריתש"בקוסגיבמנחות .א,נדקמו
ובמאמר)אחדמרקבמאמררבנוש"מראהקמת עלאףגםחובהשהיא:(הראשוניםחסידים

נוןביןכיהושע,כולהכבוהיודעהחורגחולח"הח .'כובווהגיתה"הקבלושאמר
רביבדעת)בסמוךלקמןויתבאר,ב,סדמנחותקמט .(ישמעאל
,ג"מישו'וסי,ב"מקנו,סיח"אווכדלעיל,א,כסקנ דקנא

אסורמעתה'כושאלו(א"הא"פ)ירושלמיה" בווהגיתדכתיבכיוןאומנותבנואתללמדאדם

כחייםובחרתשמעוןרביתניוהא,ולילהיומם מודהי"ושבשגסוהיינו)אומנותזו(יט,לדברים)

.(ישמעאלרבי:שלפנינוהירושלמיכגירסתודלא;בזה ולאקבב
,התורהכללמדשכברבמי ,צטבמנחותישמעאלרבישיטתלבאר.באעתהקנג

,ב ,ב,לה.ברכותקנד

,ב,סומנחות.ב-א,מט.סוטהקנה בזהנוחקמראהביפה,הדבריםהמשךתוכןקנו

לגרומשוםדהיינו(ב,סד),התוםבדבריופירש שםהגמואדבריכמשמעותולא,יווניתחכמתעל

קשהלאבאמתאמנם.ימושלאמשוםשאסר(ב,צט) ,'כומיצי



תפאגפרקתורתתימורכלכות

אףורביהפריהשל"'רבהמצוה1הלימורמפנינרתיתולכן'פהשבעלהתורהועקר
הרהוריבלאללמודיוכל.עליוןמתגבריצרושאיןוהוא]'המצותמכלגדולהשהיא

אחריןקינמרם

או,מצוהדברשהיה,וי,עמהםלהתוכחשיוכלהמיניםלתשובתאלא,מראההיפהש"כמלצרכיו
שאפשרמצוהשהיאאלא,"ן,למלכותקרובכשיהיהישראלאיזהלהצילשיוכלאחרתמצוהלרבד

'רליהאסרהכיומשום,כךכלצבורצורךבוהיהשלאון,'התוסש"כמ,אחריםי"עלעשות
דלאשמעון'ולר."כותןקמחאיןשאםלאומנותםכללדמילא[ד],ימושלאמשוםישמעאל

לעשותהשאפשרלמצוהמפסיקיןאיןהתורהידיעתמצותדבשנםאלא,ש"בקלקייםיוכלש[ו]ימ
.]במנחותיינחמניברשמואל'לרוכן.ליהשריהתורהכללמדשכברדמאבןכ"א,אחריםי"ע

מידיקשהדלאשפיראתיוהשתא.מראהכיפהדלאש"ע,'כונ"דרשבופליגאקאמרהכיומשום
המרעונשאיהאיפהכ"אוגם.ימושלאקייםש"דבקי"לרשבנ",הענייםאתמחייבדהללהא

ויתרראשוןובמקדש,י",כולןעלי"רשבומדרשיומדרשיםס"הששבכלתורהביטולעלוהחמור

.כללשןלמדלאמאלויותרמתחייבלמהאחדדברהשוכחוגם."כומןויתרולא'כוה"הקב
דומיאדוקאשירי'כוש"קאלאקראלאאפילוסתםדאמרי"דרשבקמרקצתדוחקזדומידו
כדאיתא.ח"תלהיותהואהכיבדדלאואדםבניכלבסתם'מייראלא,התורהכלשלמדדמאדמן

מגילהועיין.פנאילהםשאיןבתיםבבעלידמיירי"ן,שםבילקוטהובאהי",תליםבמדרשבהדיא
תודהי"רשבתלונותעלסולא,ן",מוצאואינויגעוישהואדשמיאסייעתאגירסאדלאוקומי'ודף
ינהוגולאכראוייגעהיהאםבידולהתקייםבלימודולהצליחשיוכלמיעלאלא,עליהתהאמה

ימושלאיקייםאםגםלעולםמידימתקייםתלמודוואץמצליחשאיןמיאבל,ארץדרךמנדג
בעליאפילואומקראבבעלישכןוכל,ארץדרךמנהגלנהוגשיכולי"רשבמודה,ככתבםדברים
י"רשבבהומיירילאדודאי,המצוותטעםשהואהתלמודללמודיפהדעתםשאיןלבדהמשנה
.בהוולאמייריבמנחותאלא,בורשדנקראמאחר,עליהתהאמהתורהדקאמר,דברכותו"בפ
שיכול,]ל,י"לרשבהתורהכלכברשלמדח"בחגםאמתדיןשהדיןמשום,סתמאדקתניוהא

'הלם.רמב.(אשהבלאלוא.אאם)שםבריתאיו.22-21'ע1.הלש.לק1יאהי ראה.ר.םא"םן.אהע.1ש7101.נ.ה1.פםאישותב,מא.כלה.רא,להנטן.'1כה.רא,רשבת'ת01יא

.ב.הלקמן.ככפיןה.רא,נ'כ.ב.לאה.ר .שםנטן'ת01.א,בזמנעהראהיב
.א"םע.אהמי

אתרגןלק1נטרםם.1נ.צ
מויתרמידיקשהלא:(הראשוניםחסידיםובמאמר) הקב

והעונש.,,'כולעסוקלושאפשרמיוכל.'כוה" משלוולהתפרנסת"בתלעסוקלושאפשובמיהוא

בחיישלאביהרחלוולטפלאלומחסורודיבריוח ,(ו-ה"הבפניםוכדלקמן)צער

כמו)בנפשומתחייבלמך.כשלאשגםודאי.אלאקמו ב"פבפניםולעיל,ח"מנ"פשבאבותבשוכח

.ל"כנלימודובתחלתוהיינו.(ד"ה איןאבלולילהיוםבתורהליגעאנורוצים)ב,אקסז

עליהםומעלהערבית.שחריתש"קכרפנאילנו. ר)לקמןגםוראה.(כרהכתוב

.(היינוומיהוה" .תריורמזשמעוניילקוטקסת
.סיעתאה"דב"עשםי"כשקמט הבפניםוכדלקמן.א,כבסוטהקע

.ד" חסיויסובמאמר,אחדפרקכמאמונתבארוכןקעא

לקמןיתבארישמעאלרביולדעת.הראשונים .(הייהומיהוה"ו)
,לימודובתחלתגםה"בישמעאללרביכ"משאקעב הבפניםלקמןה"וכ,כשלקמן

לעילוראה.ד" סח"או

,(במוסגר)א"סקנו"

,ג"ושז"הסוףבפניםכדלקמןקנז ,א"הו"פשבתירושלמיוראה,ב,מטסוטהקנת

ז"ועד.(נפשותהצלתבזהויש)שםהעדה.וקרבן .שקרובמיה"ו.קעחבהד"יוי"בב
.ב,סדמנחותקנט ,אומנותאביוילמדוהכלשלדברילעיל.שנתבארקם

ולרביהתורהכלשלמדאתרהיינוי"שלרשבאלא נ"הכפניםלקמן)ל"וקיי.לימודובתחלתאףישמעאל

לימודותחלתנקחילוקשאיך,ישמעאלכרבי(ז"וה ביןהואהחילוקאלא,התורהכלכברשלמדמילבין

חכמותלבין(לימווובתחלתאףשמותר)אומנות .(התורהכלשלמדאחראףשאסור)העולם
.(1"מיג"פאבות)תורהאיןקסא ולאחובהאינו,גוימושילא.זהשפסוק).ב,צטקטב

,(ברכהאלאמצוה והיינו,ג"הבפניםלקמןונתבאר,ב,להיומאקסג

.י"רשכשוהשכזה,כתתלתלימווומיירידהתס פבפניסלעילגסראהקסד

.ה"הב" .1"הר"פוכולקמן.ס"סרבהלאיבהפתיחתאקטה
אחדפרקבמאמרבזהרבנוש"מגםוראה



גפרקתורהתימורהלכותתפב

אחרוןקונטרס

,ממשנתואחדדברישכחפן,בקביעותלאאבל.באקראיארץבדרךהיוםכללעסוקלפעמים
לנ,בצוארומרחייםעזאיבןנתייראהכיומשום

להיותויוכל,ץבעתורתושיעשהרץ.ארץדרךמנהגינהוגלימודובתחלתח"תגםישמעאלולרבי ת

ועשה"ל,'כובמזונותיטרודשאמרהענימחייבהללהכיומשום.לז,בידומתץייםשתלמודוח" שדימובדמיונםשטעולומרדיש,בדברעונשראיןראיהאיןלן,אחרוניםומדורות.ץבעמלאכתו

,שיתץייםדימושהםמכללבידםנתץייםלאוזהזהמדץאמרכדמשמע,וזהזהבידםלהתץיים
קבעעשהח,בםודברת",דיומאק"פבסיףאחאאדרבידעברומשוםבירטעלתהשלאאלא

בע,תורתו'כווכבודעושרעם'כוכראויזומצוהלץיים1,ם"רמבועיין.לן,בספריהואוכן.'כו

ל"רסמשום,כראויהמצוהמץייםאינועושרלץנותכדיץבעמלאכתושעושהמימכלל,'כו

,'כושחריתאחדדבפרץאמי[ורבניי"כרשבל"יי,דלא,בעלמאאסמכתאולאהיאגמורהדדרשה
לדיאבל.עושרלץנותהיינוומיהו."1,ץ"כתאלאיוסי'ברל"ץיילאנמיהפניםלחםגמידהא

נתנהולא,1ז,ארץדרךמנהגהנהגסתםדגנךואספת1נ,כדכתיב,]1,מדאורייתאשרימחסורו

חיים"הרממש"ומ.מחסורולדיצרכוכדייעשהמסתמאאלא"1,למלאכהושיעורקצבהתורה
להיותשרוצהומי,דייץאתורהשלדרכהשזואלא,הואדאורייתאהיובאלאו,'כותחיהצער

עשהמצותלץייםרץ,מוכתרלהיותרוצהשאינומיאבל,1ן,אחרבעניןאפשראיבכתרהמוכתר

בכהאידפטורוכמו)1י,צערחיילסבולתורהשחייבהאשכחןדלא,חובהשהןודרבנןדאורייתא
התוספותש"כמחובהשהןלמצותאפילוממונוולפזרבצערלחיותעשהמצותמשארגוונא
לאי"רשבוגם.רצונובעושיםמיירידגנךדואספתישמעאללרבי,(ש"ע"1,ץ"דבץ"בפש"והרא
והתירהאחריםי"ענעשיתאינהדאו,רצונועושיןבאיןמיירידץראל"דסאלא,כללבהאפליג

זוכיםשאיןמאחר,אחרבעניןאפשראידאזמשום,דגנךואספתנאמרז"וע,בעצמולעשותהתורה
לוראויאדםכלאבל.במנחותמיירינמיגוונאובכסאי.ברעבימותווכי,אחריםי"עליעשזת
ורבי.אחריםי"עתיעשהשמלאכתוולבטוח,ככתבוולילהיומםוהגיתולקייםרצונועושהלהיות

ואספתכתיברצונובעושיםדאפילול"דסמשוםנמיאי.זהעלאדםשיסמוךהכיל"סלאישמעאל
שיהיהעדשרידמדינאל"סע"דכ,שמעון'ורישמעאל'רפליגילאועראיץבעלעניןאבל.'וגו
שפירואתי.תורהלתלמודולאלמלאכהוץצבהשיעורתורהנתנהלאהכיומשום,מחסורודילו

אחריקלקינטייםם.ינ.צ
.(מקוסומכלה"ד)כדלעילקעג קבעתורתןעשוהואשוניסדורות)ב,להברכותקער

לקמןה"וכ.(ביוןנתקיימהוזוזו.עראיומלאכתן ,א"סקנו'סילעיל,ב"הבפנים

,שםלקמןה"וכ.ב,להיומאקעה מלאכתןשעשוהאחרוניםדורות:שםבברכותקעו

,בידןנתקיימהלאוזוזועראיותורתןקבע ,שםלקמןה"וכ.ב,יטקעו

.ז,ודבריםקעת ,לדעיסקאואתחנןקעט

כראויךמצוהלקייםלבושנשאומי:ז-ו"הנ"פקפ לבועלישיםולא..,תווהבכתרמוכתרולהיות

צערוחיי,..כאחתוכבודעושרעםתורהשיקנה קבעימלאכתךתורתךעשה,..עמלאתובתורהתחיה

.עתי מניחיןואלומושכיןאלו:ב,צטמנחותבמשנהקפא

שמות)שנאמרזהשלטפחוכנגדזהשלוטפחו (ל,כה

נוטלין.אלאפילואומריוסירבי,תמיללפני ,הלם"רמב)ל"וקיי,תמידהיתהזהאףמניחיןואלו

"מת(ו"הה"פומוספיןתמייין

"
,הלם"רמבוראה, ת

.(ובלילהביום.ת"לתזמןלולקבוע)ה"הא"מת"

לקמן,(הפניםמלחםשמקשה)שםמשנהלחס צ"לחידושי,מחסורתלדיכשצריךשזהו)כהמשך

.(ם"בהרמבועייןה"דא,יט)א"פפאה ,קבעמלאכתןלעשותאפילוקפב

.יד,יאדבריםקפג .שםבברכותישמעאלרביקפד
,ורבנןה"סדלעילגםראהקפה לבושנשאומי:לשונות,במבואריםס"בומבקפו

תורהבכתומוכתרולהיותכראויזומצוהלקיים

ובתווהתחיהצערוחיי,..תורהשלדרכההיאכך- ומבאר,עראיומלאכתךקבעתורתךעשה..,עמלאת

שלודרכה,קבעתורתךעלקאיכראויזושמצוהכאן נ"הבפניםלקמןוראה.תחיהצערחייעל-תווה

צערוחייכדכראויזומצוהלקייםלבושנשאומי) 'העמאשג"חמלוקטמ"סהמנחםתורת.(,בותחיה

הגיעשלאשמי,(ו"ה)בפניםלקמןראהאמנםקפו.73

ולעשותצער"חלחיותחייבאינוזולמדה ,(ח"תכ"משא)כלימודלהרבותכויעואימלאכתו

וראה.ז,סישםש"ש.אילימאה"תודב"רצ,טקמת ,תונו,סיח"אוץ"רמגס
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היאכי,ןממנהפמורהואוהריורביהפריהמצותלקייםכרילישאשרוצהרקי'עבירה
.~"המצותכלכנגרהשקולהתורהתלמורמצותמפנינדחית

אחריןקינמרם

.בירושלמיויאש"ע'"למטהאפילושיעורלהםשאיןמדבריםהיאתורהדתלמודן],דתנןהא
אחרבעניןאפשרשאיהרחץבשעתוהיינו,במנחותאמיכרבי]',ג"הסמפסץנמיהכיומשום
נמישפירואתי(ינ,הדחץבשעתעליולסמוךשמעון'רדכדאימשוםולא)מחסורודילמצוא
לזכותכדיצערחיילחיותחסידותאמדתאלא,7',ו"חאדאורייתאעברולאהאחרוניםדדורות

מלאכתןהיתההםשהסידיםמתוךהראשוניםודורות.קבעבתורתואלאאפשרשאי,תורהבכתר
חייאפילועליולקבלאדםלכלונכוןראויאבל.עראיבמלאכתמחסורןדילמלאת"',מתברכת

כללאפשרשאי,תורהשלבכתרהלזכותכדימתברכתמלאכתולהיותיזכהלאאםגם,צער

הטורש"מנמישפירואתי.לעילשנתבארכמובדמיונותטעוהאחרוניםודורות.ץבעבמלאכתו
היהדוץאדהללאמרונמיהכיומשום.י','כובע,תורתולעשותחסידותדמדתן',ו"ץנ'סיח"או

ציציתגבי,מדינאשפטוראףמצוהביטולעלעונשגוונאכהאיואשכחן)"',הענייםאתמחייב
דדוקא"ישםהמרדכיש"כמל"סדלא,יד"כ'סיע"ושהטורדעתלפי,ן"התכלתפרקקטינאכרב

תורהבכתרלזכותכדיצערחיילסבולכמותוחסידותבמדתנהגושלאעל,('כועלילותשמחזרבמי [

.[צדץתשהיתהפ"אע,'כוולהמיתעונילהזכיר]ילאליהושאמרהבצרפיתאשכחןגוונאוכהאי
וכן,דהללדומיאח"תולהיותבלימודוינלהצליחיפהשדעתולכךשראויבמידוץאהיינוומיהו
,להתץייםדראוייםמכללנתץייםלאמדץאמר,גוונאבכהאימייריהאחרונים(הראשונים)דורות
ינהוגלאאםעונששוםעליואין,לעולםתורהבכתרלזכותהואהכיברדלאוהביתבעלאבל

האשפירואתי."הכמימיתלמידילהחזיץבסחורהשירבהמוטבואדרבה.זועחסידותבמדת
בודוהגיתרפאהץ"פבירושלמיל"רסג"אע,'כובסחורהמרבהיןדנדהי"בפיהושע'רדאמר
לדיהדחץבשעתשלאגםחבמנחותי"ורשבאמיר"דאהאנמישפירואתי.כמשמעוולילהיומם

,סתםפנאילנוראין"י"אבתליםהמדרשכמשמעות,בהרוחהאפילואלאלבדבצמצוםמחסורו

מכלגרילהאלא,המצותכלכעדשקילהנה'אימהרית.שםם"רמב,שםגמראראהיד ,(המצותמןצמורבמצוהעימק)ב"חו-פטאיפות'הלמ"מבטד

החורהעת'ר'רמשים,מקיםומניה"ר)כאןא"ובקי העימקממעםשהיא,מקוםימכלובריה.ממעשהעריפה,(ש"מאבלה"דא"בקיונתבאר.המצוה

,נ.'עת"התורת'דברקיבץ.(העניהמןפמירבמצית"סע"ושיסיר.נ"הנ"פפ"רמב,א"מא"פפאהראהטז
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ת.תענוראה,(י"רשבלדעת)ב,להברכותתא.שבברישא .אלאה"דשם."וברשא,כד

.ב,לה.יומאסיב שויאה,לעניה"דשםי"רשג,ס
משאפ"שש-קחחות' ,ו"םה"תשל

מלאכתןן'עישולכן)מחמירי'לדק'ממפנו'שאאףד'ס יממתפקהעםכלאו.,כרקבע

ת'שחראחרבפרקם' יראה,(ד"חכדלקמן,'כו
.שמעאל''ולרבמדיהא"קי גםוראה,מיהפידאביתות'המשנ"בפרמשיםהיה

_שםיבכהמ"השםרכבים סיד

.טרפעץה"ד'"וברששםומא' .שםעמאפיז

,כסדושין'ק'"רשגםיראה.שםא"מהרשג"הדאראהסיח ,רבנןביה"ד.ב

.שםיגמאסיט ,א,ב.קלושין.ב,מדכתוביתראהע

.ב"מח"פרימן'ועו"טפיהפאהב"רעראהעא

.'"וםג"מרמתמיה"איל'לע.א"רע,טזבזהראהעב כדלעעג

,ב"הב"פל' אף'י'מזהיפסוק.ג"וש,ב"הל'יכדלע,ז,ום'דברעד

אמנם.התירהעת'ד'מציתם.'קשכבראחר

ד"תלקמןראה,מחמורו'פרממפקתנה'א'עראכשמלאכתי בקבעותח"'לצאתכול'התורהכללמדכברשאם,היו

/בות'שחרפוחדבפרקלי'אפאי,לה'ובלבעםם'עת ,יאףה"רימתןמשאענין(ב,קיד)חוליןמסלה-שלעה

ימיהיידיהזההו'ומה"ד)א"בקונתבאר.לקמן.הבא ,(הפט

.אלאה"דג"חדאא,זזסנהזריןק-פא-מהרשעד ,היאב"פכדלעילעז

,(זההי'ימ.ה"ר)א"קיגםוראה,נ"וששםכדוללעת פר"ויק,שםר"קה,כה,זקולתעט

,שםא"מהרש.א,ב" .א"הר"ויופ

,נו.רדומיהוה"וחכדעאל"ולרביה"ד)שםא"קיראהפא להדות.יםמדתח"בח.שרק

מיאבל,'כוצער'חיית' הש"לקי,(חמוריתמרתבזין.אלכך.ראוינו.שא

-

177'ע שלומד)12יתגרה

בעמקממעט'הו:'"מר"פמאביתזהם' .רבעמאן.הא:א,לק"וב,עמקבבעלדמירי,בתירהועמיק
14העפה348'עז".ח.(דאביתמלילקייםימידא.למחו .במיפה



תפזגפרקתורהתלמודהלכות

הגית.שכתובםמהלקיים]תורהןלתלמודעתיםבקביעותחובתוידייוצאהדיןמןאבל
המביאלימודהיסבולזכורללמודבכדיי]ובלילהביםעתיםבקביעותולילהיומםבו

אדםלכלכית,הצרמהלכיתעריךהשילחןני'דהיהכלעלדיבהשהיאבלבדמעשהלידי
מדרשיעלשנבנומומרמפריאוומדרשיםבהגדותולימוד"]חכםשאלתבליאותןלידע

.,]למעלהשנתבארכמואנושישכלולאוקבלהתורהשדבריהםחכמים
לומדישהםן]חכמיםתלמידיידילהחזיקשיכלכדיומתןבמשאיעסוקהיוםכלושאר
למדכאלולונחשבויראבורייןיןעלבמעמיהןהלכותיהשיודעיםעד"ןולילהיוםהתורה

ובולוןשמחבצמוקיי]הכמימןשפירשוכמו"שמוןעלנקראתותורתםבעצמוןממשכן
שיוכלוכריייקצתבהרחבהובנותיובניומחמורילמלאותיוכלוגםבאהליךויששכרבצאתך

."יצדקהבהלכותשיתבארכמוישרהבדרךבנותיוולהדריךכראויבתורהלעמוקבניו
לוהקבועהעתכלללמודיוכלשלאעדומתןבמשאמרדהגודללפעמיםאירעואם
מועםבלימודאפילוולילהיומםבווהגיתמצותחובתידילצאתיוכל,בלילהןוכןביום
מדאייותרגדולהשהמירדה"הדחקןובשעתבלילהיןאחדפרקוכןביוםאחדפרקכמו
וערביתיןשחריתשמעבקריאתחובתוידילצאתיוכלאחדפרקאפילופנאילוואין

.אחרבעניןאפשרואיהדחקשעתשהואההואביום,ולילהיומםבווהגיתמצותלקיים
תורתולעשותשצריךמהתלמודההלכותמעמיללמודויוכליפהשדעתומיאפילווכן

כלופרנסתובמלאכתולהתעמקשצריך],לפעמיםלואירעאם""עראיומלאכתוקבע
יומםבווהגיתמצותכןגםיקייםנ,הפמדבליכללממנהלשנותלואפשרואיכולוהיום
לואפשראיזהשגםמאדהדחקובשעתערביתאחדופרקשחריתאחדבפרקולילה
.וערביתשחריתשמעבקריאתחובתוידילצאתיוכל

,ט'ז"ע.קבעתה"רשם'"וברשא"מע,לאשבתראהפב '.שאגהיק.תצאוראה.אשרה"דשםי"יברשב
ג' .(מאחריםבמתמנם)ה"הלקמן,(א,קש)

,ח,אהושע'פג רמבפד

ב'הייאיט,א"פרמומיישועטור.ה"הא"פם" יראה.ה"הכרלקמן,ממשוללהומם.בתורהמעמיק

.ב-א"מעקנה"םח"אוללל,ה"הפידלקמןגם ,מ"הב"מלעיל.גםראהפה

,התצאבהקדמתגםיראה.ט"והב"חב"פפד סרפז

ינתבאר.(ם.הלומרלאחריםיספיק)שםע"ושי אםכןיעשהשלא)ז"חא"פל'לעוראה,בסופיא"בקו

.(בעצמומה'לקייביל יכדלע,ה"הכדלקמןפח

.א"מקני'סיל' ,היאב"פל'כדלעפט

הערותיראה.(בעצמולזמרכאלי)שםא"ורמטורצ _א,32וציונים

ה"דא"מיע,כאמיטה'"רשגםיראה,ב,ה-פסך-ויקצא דא,בם.זבח,שמעין

שמעוךה" תנחומא.ט',ט"יצ.ה,ב"פער"בגםיראה,שםר"ק'וצב

_א''ךה ,יהלגדבריםצג

נ"הא"פלהלהמבוארעור.לשמעבדכלזמרצד 'הלם"רמבוראה.ליריתוסיעלאר"בשועאלוהלכיתצח

ך"ש.ג"מרנא"עלם"ושיטית.ו"הט'"פעניםמתנות

,שםל.לע,ג"מקרמסמי

.ב"מקנהמיה"אילעילראהצו אמ.רבצו

ולרביה"ר)א"קווראה,ב,צםכנחות' ד"חלקמן.(הדחקבשעתהכל.לדברה"שכ,ישמעאל

'עג"חש"לקו..(הלכיתדהינו)כסמיאגהיקא.תנ,היו ח.33'עה"ח.14הערה916

221לט"הי,21'עד"' וציוניםהערות.ה-חמדך)ג"חהמלךשלהן,11הערה

.ר/17 מת,יגה.(א,צה)ב.ן.מנ.פמצח

א.פת.ת'הלת,'נ,ש' .א.פקשםך'ש.שםא.דמ.1אנת
משוםזהשאין,שםא.בק1נתבאר,.שםמנהות'.דשבצט רכרא

אלא,הרחקבשעתילדך,לפמשמעזן'רב' ה.ר'.ביש,א,השםנםראה,.הפהקבישלתל.קירהכא
ה.היו.ב,אם'תהלמרדש.(א,פ)א.תכ1.,תק.כין
.42הערה112'יא.'ה.35הירה,32'י ת,'נ,ש'מהנהות,נ.פמ.(שרשלא)שםמנהותראהק

,נסשעש'-מפד,שרשלא)שםא.רמ.(ל.כנ)שם .(כא

.ב.הל.כרלןקא מלהפפ,למפרק,נ.אשאזקב

אננם.התזרהכלללמרק' שדק,1.הר.פלקמןדאה,קבע,הלאכתלעשתן.לענ

בפרקיגח,מצותלקיםעולהתזרהכלכברשלנךאחר שחראחד

.בות' ל.קי'שהכ,א.רמ,ת,'נ,מימהנהנת,נ.מפמל'כרלןקו
לא)א.פקנה"פה.,אל'לןראה,.הרהקבישלת קב

.(הרבהלהררהר,פבהנאאםאף,רנ'



גפרקתורהתלמודהלכותתפח

בתורהתמידלעמוקיכולואינוכחושתששמופלגקן~שהואאויסוריםבעלשהואמיוכן
לקבועיכולאינוואםויכלתוכחוכפיי"ובלילהביוםתורהלתלמודעתיםלולקבועחייב
:ערניתאדדיפרקת.שדראדדבפרקדיבתיירילצאתייבלגדיליםעתים

וכןאחריםידיעלנעשיתמלאכתואםאבלממשידיוממעשהבמתפרנסה~וכלה
בכל",ממשולילהיומםבתורהלעמוקחייביחידיםאוקהלשלמהצדקההמתפרנס

ללמודקצרהדעתואםגםעתיםבקביעותהתורהמןכללחובתוידייוצאואינוענין

בשבתךבםודברתמישראלהאדםכלעלמתםבתורהנאמרשהרי,"ההלכותמעמי
עראיומלאכתוועיקרקבעלעשותםן,חכמיםופירשו",'וגובדרךובלכהךבביתך
שנאמרבעשהעוברשחואם"לאיכללכללבמליםדבריםאבל'"ידיולמעשהכשצריך
שהואנ',חכמיםעליודרשולתורהעתיםשקובעוזה]',במליםבדבריםולאבםודברת
.חורתיך.הפר'להלעשותעתי'"ש"כמתורהסיפר
:הלילהוכלהיוםכלשארבתורהלעמוקחיש,ן,הפתחיםעלהמחזרעניואפלו

התורהמןלוהותרלאעתיםבקביעותעראיתורתוואפילוידיוממעשההמתפרנםוגםן
ואספתתורהשאמרהסמהומתןומשאפרנסתוצרכישהםבעמקיולעמוקאלא
שאינועתבכלכי"'"לשמועביןלדברביןן'"לגמריבמליםבדבריםלאאבלןן"דגנך
.לוכןשאפשרעתבכלבתורהלעמוקחייבבפרנסתועומק
מתחייבלבמלהלבוומפנהיחידימהלךואםבדרךבלכתך.],ש"כמבדרךכשהולךואפלו
]]"באשלישרףראויםתורהדבריביניהםואיןבדרךשמהלביןשנים."]"בנפשו
'וגובזה'הדבראתכינ],אומרהכתובעליועומקואינובתורהלעמוקלושאפשרוכל

ז]"תורהמדברימתלוצץוכאלובולעמוקכךכל,בעיניוחשוביקראינו'השדברכלומר

גםיראה.א"מרמי"םע-וזוסיר,ה"הא"פם-רחבקד .א"מקנהסףח"אול.לע

ה"איל'לע.ז"חיכדלקמן.ישטעאלכרשב,מ?מנהותקח ח)א"מקנו'סי

לה'וליומםבית'והגים.לקב" .א"מכרמי"םא"ורממ"הנ"פד"ראבגםוראה.(כמשמעו

,ד"חכדלדולקד לעיאהקו
,ה"הב"פל' ,ז,ום'דברגלח

.ג"וש,ב"חלעלהובאגנט

לה'ולום'ללמידך'צר,רע'למעשהצרןן'שאון'וכקי .ממש

"מל'לע.(לשמוען'בלדברן'ב)היולקמןגםראהקיא ש)ז"ממקנו

ב"מעה"מ.(אש-יקלותהילדותחת' 'לגמרם'בטלם'בדבר)א,לבפעהא'תנ,(למםמישב)

שאפשר)א,ג'ח"פשם.(רזלעבישתכלל-צוקבהםן'שא

.(ם'בטלם'בדבריעימקבתורהלעמוקלי מדרש.(ם'אחרם'ברברולא)ב,יםיושארבאקיב

הגהות.ג'ן'לאוג"ממ.ד,לט(באבער)תהלים

אותר"פהררים.קה'.םק"ממ,ג"מופ(קושמא).ית~מימי בדבריםולא)ו"מטשםל'לע,קט"מח"איא"מ,בז

405זךח"חש"לקי.מכיהרמי"מא"רמיראת,(מ.אהר .50הערה

בילקוטהובא,לתו.בתחשמיאלט"שיחשדרש~קיג שבועיתממכתה-ובשל,קנחרמזקיטתהלים

ב,צםמנהררין.ט"מפברכות'רושלמ'גםיראה,(א,קפא) ,לומדה"דשםי"ולש

,קבו,ט'קתהליםקיד 'סיע"התוסיר,ה"הא"פם-רתןקטו

גםוראה.א"מרמי ,א"מקנה"מח"אול.לע

וראה.ב,להברכית.ו"פלעקב.מפר,ו,א.דבריםקטו .היופידלקמן
.(שימעאל"'ילרבה"ד)א"קי וראה,עשהידברתה"ד(ב,ט)דברנותב-פהרשייקיז

,שםובהגממןה"הל.לע ן'לאוג"ממ,פידזוטאאלץ-רק.ב,הכתבותראהקיח

שםץ'ט.בחשיבתכתובה"דבהמיה"איי"בראהקיט "מק

.ו"מטקנו"מ.ז"משםלעיל,ה"ומקי וראהב"משםלעל.'"מק'ק"מא"מ,ז,ודבריםקב

ש19'עה"הלש"לקי,בתחלתוא"מקא"קיא"פל.לע ,יאילך

.א"פתצאיראה,מידדאבותג-פמשנהקנא א"מרישג"הדאוראה,א,מטמיטה.ב,יתעניתקשב

.שםת'תענ כ)לא,סובמדברקנג

,א"מע,צםסנהדרין.('גודבר' ,ה"מכרמה"מע"שי.מפיגרמצים,ב".פשלהמפרי

,א"מפה'מי,ח"אולעיליראה,(ל"רזדרשועליו)א"פא.תנ מלאבות"יו'תימראהענד

ח"אול'לעגםילאה.א"מג"~ ,א"מבהמי



תפםגפרקתורהתלמודהלכות

שנאמרלציםמושבביחדמושבםנקראתורהדבריביניהםואיןיחדיושביםכששניםולכך
.חפצו'הבתורתאםכיישבלאלציםבמושב.ך]"בכתוב
1]"כללללמודיודעיםשאינםהארץעמיהם,]"חכמיםבדברישהוזכרוקרנותיושביוכל

:העולםמןהאדםאתמיציאיםן]"הארץ[עימישלכנמיותבתישישיבתח]"אמרוולפיכך

"שנאמרהלעמוקהאמורהעולםבחכמותאפילואלאבלבדבמליםבדבריםולאז
כולההתורהכלכברשלמדמיואפילו]ן"אחריםדבריםעמהםתערבשלאבםודברת

את.ינ,לומרתלמודהעולםאומותחכמתואלכודאלךישראלחכמתלמדתייאמרשמא

"ן"חכםתלמידלוארצריךואיןיי,מתוכםליפמררשותלךאיןבהםללכתתשמרוחקותי
מןולאהיוםמןשאינהשעהויבדוקעא""ממש,ן"ולילהיומםבווהגיתלקייםשחייב

ין"חכמותבשארללמודחכםלתלמידמותרבאקראימקוםומכל"ן"בהםויעסוקהלילה
שיוכל

~

."ת,העםשארלאאבלת,ארץודרךשמיםויראתתורהדברימתוכםסוד
תנ"מיניםשהיוהעולםמאומותהפלסופיםמפרישהם]ת"מיניםמפרייהיושלאובלבד

ואפילובאקראיאפילוכללבהםולעיןלקרותשאמור"ת"ובנבואהתי"בהשגחהוכופרים
צריךישראלבמפריהובאוכשדבריהםגםולכן,ת,שמיםויראתמומראיזהמתוכםללמוד
ב"לעוהחלקלואיןהחיצוניםבמפריםשהקורא"ת"חכמיםאמרוועליהם""מהםליזהר
והשעהדחינוולחזקעליהםלהשיבכדיאלאשלפנינודורותחכמימקצתבהםעמקוולא

עםמתוכחיםבדורותיהםשהיותן,העולםמאומותהמיניםלתשובתלכךצריכההיתה
:),אלובדורותכןשאיןמהישראל

.ב.מנ.]אמת.ב-א,אם'תהלקנה .א,פבק.ב.ב,כהביכיתיאהקנו
אבנת.א,נן'פנהרי .א.פפכנ.רי

.ל.1פפה.פא'תנ.'1שב'מה.רשםביכית'.ישיאהקנז לן

העיה1""5ינ.הלקדש.ב.פקנה"פאיהל' 22.

.'.מנ.פאבנתקנח שמתכנפקנט

.(שםב.ין)ם'נמלם'ברבים'שרבים' .בפשהצילתמשאת'הלם.ימבנםגיאה
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