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.(האזהרות

גםמאה.שבפיס,הבהדעהשהיא,כ"הכמבו .תקמט'עמהקצריםע"אוהמאמוי
רמוטהע"ושוטור,א"הר"מם"רמב.א,קלגחוליןז היבפניםלקמן,ז"ס

.ו" .שםחוליןה
.לעולסה"וב,כבסוטה'תוס,ב,לגמ"בט
.ב"טאבותראהי .מ"ובכיט,ביהושעי"עפיא
,(א,סטק"ב)וימותלרשעיב דאורייתאנהוראוראה.ז"הינפניםלקמןנפסקוכןיג

,ז"עיזמאמר .שםלקמןהונא.א,מזסוטהיד

אוריןלקינטרםם.ינ.צ



תצגדפרקתורהתלטודהלכות

שמרוותורתיעובואותיהלואישמרולאותורתיעובואותיפסוקןעל")חכמיםשאמרו

.למוסבמחוירםהיהשבהשהמאור
כחשמוסיףאףרשעבעורועושהשארםומצותםהתורהשכלנ~הקבלהחכמיאמרווכך

"ש"כממאחרבגלגולאו1הבגלגול]ובתשובהכ"אחכשיחזורמקוםמכלשעהלפיבקליפות
.ן),בחזרתלקרושה1ה11ריםוהמצותהתורהכל"~מהקליפהמהניאאוינירהממנוירחלאכי

:לעולםמלעמוקלמנועלואיןולפיכך

ןאחריםי"עלעשותהאפשרשאימצוהמפנינדחהרביםשלתורהתלמודאפילוך

אוהמתאתוראה]לתלמידיוןמלמדכשהיה"ןאלעאיבריהודה'רעלשאמרוכמו
.לחופההכלהלהכניסנ"המתללותמתלמודומפסיקהיההכלהאת
להתאסףיוכלולאעכשיולרביםלימודוויבמליפסיקשאםבעניןהואשאםי"אומריםויש
ולפיכך""תורהשללמצוהאפילולהפסיקלואיןהמצוהשיקימואחרלהםללמודעוד

מלדרושיניהלאמלדרוששנתאחראונסואירע,ןבמנחהכו)בשבתדורששהרבבמקום

אחריןקינמרם
שהיובשבילרמתושםהילץוטלגירסתאינוזה,משליןמדרשבשםץ"וסימןן"א.המגש.מ(ב)

"'רבהבאליהש"ע,הרוץחבשםשכתבבמהוגם.י'המדרשביתבזמןושתיהבאכילהעוסץים
,]דברכותב"מש"הראעלבהדיאדמליג,'תוס',פסבשםן'ו"ץסימןרבהאליהועיין.אינודוה

'כוחיישינןולאהתפלהזמןהתחלת'כוסמוכהתפלתיגבי"]ץמאבפרץיונהרבנוהרבדעתוכן
,כותיקיןש"לץגבינ]לשיטוייהואזיל.]]דחילא[תפילה]דאפילומכלל,'כולהתפללהואדרך

.שםאימהרדהתדרשנא ,מזירמהגב

.(.תירתיאת)א' מפליטתניא.מקיאתקעא"םה"אימ"באהגםראהגג

אלשיםתורה.מה'לן'לענ)

-

שלאלתפלהובן.,פניהו .(בכיינה

.צדזךג"חק"אגראהנד בתנגה

.ששיבהלעשיתמיפו'א.שבהשמךא' .485נךב"חש"לקוראהנו

,(דח''לבלת)-ק,ד'בשמיאלגז .1351גןד"חש"לקוראהנח

.ט"מפלא'תנגםראהנט ס

גדףבעגילה'תוס.ק"נפתנןה"ד~"םח-אוי-ב'

.(הם)מציהמתה"דב-~

,ו"טרצוטה,ד"סקו"וט,1"ספט'סיח"אולעילסו ומש"כהראנפסק

דוחהורביםתווהלתלמווא" כאליהלהוכיחנאוכאן.שלישיתוסעודהתפלהזמן

,עיקרוכן:בפניםכאןומסיק,עליושחולקרכה להניחשאין,(גה,סי)מהרוקחשם.מביץא"המטז

זאתולומד,שלישיתסעודהבשבילהדרשה ממדיש

מ"רשלשבניו,(י,לאחילאשתפ"עה)משלי ,החטאמאותומתו

לאשעוייןאלא)שלמניתמשליבמדרשגםה"ביז .רכנתכתקופתנתמרסמ
נאותו'גסעודהלאכולירגילשלאדהיינו)וק"סית ,(זמן

.(שהוהבדליכאלהפסיקצריך)וק"ססוףיט

,א"רע,כסלה'מג.א,יזנתונותסיא .ץ'הק-פחגיגהירושלמימב

.כבודי'לפם'מלילון'שא:נ"הלעילראהג,ס ראסיד
וכן.שםיוסףודית,במיפוג"מדוכותב-פש- )'ום,ז"םפסמיח"אולעילנפסק

ש"קלענין)ר"מקי "משםיראה.שלטיתמעידהן.לענ)ד"םרצ"םיתפלהג
,הוכרעהקר'שהע,בק"מא"בקוח.הוכיבאן,(י"מרצב ,בפניםממקן%

גרילדברם.ריבמחכות)שםפט"םלעילהטעםראהשיה שללפי)שםרצ'סי,(היא
שמיםויראתתירה-מה' .(שבתירההמציתלכלקהיםם.לרב

א'תנ,(בכההקודם)י"ממצב"מח"אול'לעראה1'ס מק"אגה

.(המנחהבעלית)א,קליכנ"

.(לימודושגמרקווםהקריאהזמןשעבר)גי"סוסכ ד(א,ג)כא

,כולאחריםשמלמדמי:תפלתיעלה" שהיה(ב,יגברכות)ל"זהקדושברבינומציץ

מעבירהיהש"קמגיעלזמןוכשהיה,לתלמידיומלמד כ"ואחללימודווחוזרש"קוקוראעיניוגביעלידיו

מגיעשהיהפ"אעחוששהיהולא,מתפללהיה ותעבורישכחשמאחיישינןולא,התפלהזמןהתחלת

בכלאותהלהתמללהואדרךשהחמלהמיון,השלה .ויתפללויזכורהדברלבואליתןיום
ה"דא,טיונהרבתראה)שמלקריאתשכןכלכב שמפרש,למימרא

ש"קשלראשוןמרקקראשרבי .(בזמנו

נץאחרי)התפלהזמןבהתחלתדמיירישכתבזהבג

אחריןלקינטרםם.ינ.צ



דפרקתורהתלמודהלכותתצר

הדרךאתלעםומורהשדורשוהואן]שלישיתמעורהקיוםמפניבאמצעיפסיקלאוכן
שנוהגיםכמוולא"]שמיםיראתבלבםולהכניס"]יעשוןאשרהמעשהואתבהילכואשר

.]:עכסי
שוםדורהרביםשלאפילותורהתלמודאין]עניןלשבכלואומרים"לזהעלרולקיןויש

מאררלנדבריהםשלקלהמצוההיאואפילואצריםי"עלעשותהאפשרשאימצוה
וכן"למעשהלידישמביאמפניגדולהואוהתלמודלימוכיםמעשיםהםככמהשתכלית

.,לעיקר
"לרשעדרךלעזובבתוכפתובתשובההעםשמחזירגדולהאדםהואהדורשכןאםאלא

אפילומפניהשנדכיתהתורהידיעתמצותכנגדשקולשזהבאמתלעבדולןעדהוולשוב
לידיעתקודמתהתשובהכי"]התשובהמפנישכןוכל]למעלהש"כמורביהפריהמצות
י]ככמהאיןיראהאיןאם.נ]למכמתוקודמתלהיותצריכהצמאויראתכי]ןהתורה

אחרוןקינמרס

ליהדאמרוהיינו,דרבנןזמנהעברהחמהנץאחרהץייאלתפלהגאולהסמיכהדבלאוליהרא'רסב
,י]ולהחולץימ.ן]'כוליהחזינהלא,]]החמהנץאחרשהואי]התפלהזמןבהתחלת,חייאלרבירב
בירושלמייוחאיבןשמעון'כרב.ן]מציעאדבבאב"פסוףל"רסלטעמיהאזיל"]דרבילומריש

אמילוי"רשבהפסיץלאטעמאהאיומשום,מדהואינהמדהבמץראדעוסץדברכותץמאפרץ
:"שי"עבירושלמישםכרבנן,ליימא,ואנן,שי"לץ

ינ'שח)א"מעדר"מלעליראה'הס'סיה"איא"תמז לומדמעוריתשלש

וציוניםהערית.(מהתורהברמזם' 20_

וראה.ב"מיםתכט'סיל'לעישיק,כ,ה'שמותפ"עסיח מלעל

הלכות)שםתניא.(ם'האלק'הק)שםרצ" .(שבת

להבניםאגרה'ברברלדרוש)ג"משםלעילראהסיט

,(בלבבםם'שמראת' ,ב"רסתכת"ס,ס"סשםל'לעגםוראה.שםא"מע

"מהרוקחבדעתאףרש'פוכן,י"מקשםרבאאליהעא גםשכןב"מקא"קויראה,(שםבבאשהיבא)נח

,'תפלתעלה"ד(א,ג)ברכיתינה'רבנורעת .כ"אחלהתאסףעכלולאאםאףעב

בלחתיתעיין,א"הא"פמגילה'הלם"רמב~ש-מתעג ,יכןה"דתשנה

אזיל,התמלללאועוייןש"קרביקראולכן,(החמה ,הבנעהשהיא)תניאה"ד(ב,ד)שםש"ממלשיטתיה

.(ר"מנח"סח"אודלעיל .(א,ג)שםיונהרכנוממרששכןכד
,ג"וש,פטי"רפח"אוכמלעילכה נץלמניש"קקראככרשרבי,חייארבילו.והשיבבו

,החמה האדעההיאבז

שמבואר)ו"טנח"סח"אודלעיל' 'געדהיאלכתחלהש"קשזמן,.עיקשהיאשם

זמןבסוףאמרשרבלמרשיצטרכוכ"א,ביוםשעות ק

התמלללאב"וא,ש"קקורארביאתראהשלאש" חמלהכזמןרבי

"
'סילעילשהובאההדעהשהיאאו )ד"סקו

לימודכי,ראשוןמסוקאלאקראלאשומי ו"האכשיטתולאוהיינו.(ש"קאפילודוחהרבים

.נ"הל'לעיידלדל,א,ץברטתעד קירה2עה

,היבעל'לעוראה.ב,מן' .שםא"קויאהעו

,ז"מקטפט"מאויהא"מעז ישעפ"עעת

ב"הב"פתששההלם"רמביראה.ו,נהה' _א"פאגהרבתניאכ"יכ.חשיבהמצית'עחיה

,ייער:איצעעט ,היאנ"פפ

יכל,ונשובה(רספנינרחיתה'ירנה'פרשמציתשכןכלפא בלימור)384זךג"הכש"לקויראה.רמוצותשארשכן

.(שיבה.לתאותיהמביא תשובהשלשהתעניות)ב,צבנ"פת"אגהתצאראהפב

,(תורה.לשהדיהיתאינן _ט"מנ"פאביתפג

_ג"פמא'תנראה.-משנהשםפד

.לעילשהובאה קאפילונוחהלרביםשלימודכאןשסוברבת

,ש" שמי,(ב"הא"פברכות)כירושלמיי"כרשכסוכר

לאואנן.ש"לקאפילומפסיקיןאיןאומנתושתוותו וחבריוי"רשכשאפילו,ה"הבפניםכדלקמן)כןל"קיי

היולאלתפלהורק,ש"קלברכותמפסיקיןהיו א..(מפסיקין
.להלכהמרכילהוכיחאיןכ" מדהואינהמדהבמקראהעוסקים:א"מע,לגכס

:ב"רעושם.(י"רש,ממנהיפים.וגמראשהמשנה) ,זומשנהנשניתוביבימי

,כמשנהכעונתהש"שק,שםבירושלמיכמבואיל ,אותהדוחהאומנתוותורתו

,ממשנהעדיףבשעתהש"קכ"וא,ממשנהשמקראלא ,אותהדוחהאינהאומנתוותורתו

ארריןלקינטרםם.ינ.צ



תצהדפרקתורהתלמודהלכות

קורםשלישיתמעודהלהתחילכדילהפסיקצריך11למדההגיעלאהדורשאםאבל
."החמהןשקיעת

מדברישתפלהפ"אעעוברתהשעהאםתפלהלמצותלימודםלהפמיקהרביםצריכיםוכן
:~וחביריוןי"כרשבאומנתםתורתםשאיןמאחרבהחייביםוכולםהואיל,]מופרים

אלא"ןלתפלהמלימודםמפמיקיןהיושלאעליהםאמרולאוחביריוי"רשבואפילוון

חייהיאוהתורהשעהלחיין]ותחנונימרחמיםבקשתשהיאעשרהשמונהלתפלת
וכן]מופרימןמדברישהןפ"אעוערביתשחרית"שן"קלברכותהיומפמיקיןאבלעולמן

ש"כמלעשותמנתעלשלאשלמדנמצאמפסיקאינושאם)ימופריםמדברימצותלשאר
.יילמעלה
בכל,שלימהןאחתשעהשוהיןהיוהראשוניםשחסידים"אמרוןח"יבתפלתואפלו
אחתושעהתפלהכלקודםשלימהאחתושעהיומסשבכלתפלותמשלשח"יתפלת
אףתורהלבימולחוששיןהיוולאביוםשעות'משוהיןונמצאתפלהכלאחרשלימה

ואהבהביראהה"בהכללאדוןדעתםמקשריםשהיומפני"יכולםכנגדתורהשתלמוד
האמיתיתהדביקותומצות,הגשמיותלהתפשמותמגיעיםשהיועד"אמיתיתדביקות.ע1ה

.'היראתחכמהראשית]"ש"כמ""אליהוקורמתת"תממצותגדולההיאואהבהביראה
אלאבתפלהכךכל),להשהותרשאיםהיולאהראשוניםחסידיםגםמקוםמכלאךן

התורהת(ו)ידיעוקיימוכולהפהושבעלשבכתבהתורהכלתחלהכברשלמדומפני
.""מהםמשתכחתולאבידםומתקיימתמשתמרתהתורתםהיתההםשחמידיםשמתוך

מצותשקולה11מצוהוכנגד,,ולילהיומםבווהגיתהיאתורהתלמודשמצותרק

.ג"וש,ב"מרטטמיה"אילעילראהפה כדלעילפו

.ג"חל'לעגםוראה.ג"וש,ב"מקי'סיה"אי ן.טבטלאטכןשמבלעדיון'ב,ה"הלקמןתבאר.שפז
305ך)ז"חלקרשיראה.(מידשםל.לע)הרבה .22הערה

ה"איל'לע.ה"הי"פתפלה'הלם"רמב,א,א.שבתפח דה,אבלה"מד)א"קונ"פל.לעיראת,ד"מקו'.מ

נו" ,(ש"לקשהפסיק,ועומדבמיפסקלי'אפ

ז"מי?מ4ה"אי ,(בצבירתפלהלענין)

תפלההלם"רמב.ב,כברכות,ג"מב"פאביתראהפט מלעיל,ב"הא"פ

ב"מוםקפה'.םוראה.שםקי" ,(התפלהטצותקר'עזהימקוםשלשבחיוור-מק)

ש-ומרא,(ב"רע,ד)ף-תרילפירושא,ישבתגתראצ "מימשם

לעילגםיראה.(אימנותישתורתובמידמירי)' ,ד"מקי'סיח"אי

ח"אוא"מ.שםמ"יבלחה"הב-פש-ק'הלם-רכבצא מ

ה"ד)נ"פא"קילעיל.שםלעילגםיראה,מקידקי" ,(ש"מאבל

שםל'לע.מז"םח"אוע"שי,הרגשםרטבםראהצב מ

.מועט,מטט"פמתניא.א"ממז"מ,א"מנט" וראה.לה.המגאת'לקר)ר"הא"פשבתתימפתאראהצג

רנ"ם_ד"םקו"םשםלעיל.(ז"מימק.תרצבמיא"ס

,ב"מקא"קי ,נ"ישגהלכהצד

.ו"הטר"פתפלההלם"רמב.ב,לבברמותברייתאצח טאטרוראה

ההבדלאיר'ב)א'שר)הגשרם-אדה'

.(הראשוניםם'ד'להם."רשבהנהגתן.כ רבנוצו

צגמיא"מ,שידיםה"רא,כאברכותוגה' .א.פשםל'לן.א.פק
.תישןרזהשםבישת".ווצו .א.מא.פפאהצח

.ב.הל'רלע:י שיה,.(ה.פפ)ר.פפלש1בה'התננטקידתבציצט

(א,רלף)תששההלכנתשא'מפכת,ת.)תע'ת'.וב .ה.1תה.ר
1להתנבר1ת)א.פשםל'לן.צק'.בק.,"ן.1ש1סנןק ה2כלרוח

.(הנבראהלמעלתקריבמניעיםשהרער1ת' מקלעצה,ל.1'הארבישם)שתשיה,ת.ק77בציקא

(ת.קה)ש.ב'הרצ11את.(מ1ר'מהלשבמתיםש'לנפ ש'ב)מ.פכ

ממצגתרהינ1)1.הלקמןנראה.(נ1פהא1תנ1י' המיריםמאמר.(התגרהוקתמבננתלאאבל,ת'1יג

.75'עתתץב.הע1.ם'הראשת ,קיאתהליםקב

'. .לשהות:ל.א1צקו

.ב,לבברכותתא..ן]]שתקד .ישקח
ף'הפןבהמשךלקמןוראה.תורתםה.רשם' .(בתפלההרבק1תר1ההויוכחתמשתכחתתה'השאם)

ה"ה,משתכהתתה'השאם,נקוםשכלה.ר)נ.פא.ק1 הפמאמר.(הבנותשארנםר1הה

.בפ1פ1ם'הראש1נם'ר' .שםם'הקצר1.ארה'מאמד

ר'תמללמ1רשההסב)1.הנ.פל'נרלע.ה,אהושע'קו :נ.1ש,(ממש



דפרקתורהתלמודהלכותתצו

פאורבמצוההעומקכלכדין11ממצוהליפמראמיתיתואהבהביראההאמיתיתהדביקות
.""ו"חממנהולטמרהתורהידיעתמצותכנגדלאאבלמהמצוהר

הרעלעשותו"ח'"כבודועינילמרותמגדולתוולהתבוששליראהיאן"היראהתכליתכי
ביןתורהשלתעשהלאבין"'"תעשינהלאאשר'המצותמכלאחתעללעבורבעיניו
לעשותובשמחהמאהבהלעבדוהעבודההיא]',האהבהותכליתו"חמופריםדברישל
מופריםדברישלאותורהשלעשהמצותבקיוםרצונותונעשהשאמרלפניורוחנחת

הבאעולםמעיןוהיא'בהולשמוחלהתענגבתענוגיםאהבההיאעבודהבליואהבה
לדבקה'להנפשוצמאהמאשרכיהיאמאהבהעבודהאבל)מצותניקיוםשכרוקבלת

ועץחדשןכולאה"וקונדאורייתא,מצותיהםוקיוםהתורהבמיצמאונהרוההיאבו

מצותהיאלושאפשרלמיהתורהכלשידיעתומאחר(למיםלכוצמאכלהוין',נאמר
כראוילימודועלחורשלאמפניממשנתודברוהשוכח"'"למעלהש"כמתורהשלעשה

כל'הביראתשעומקמחמתועשהבלאויעבור.אןכ"אבלאומןעוברלוכשאפשר
.("לגמורההמלאכה.עלןלא],אמרוהריהתורהכלידיעתלואפשרשאימיוגם)היום
'וגודגנךאספת.ן]"שנאמרבמהמכללהשהותרהולילהיומםבווהגיתמצותכ"משא
ביוםעתיםבקביעותחובתוידילצאתיוכל.נ],ארץדרךמנהגבהןהנהגתורהאמרה
פנאילוכשאיןהדחקבשעתערביתאחדופרקשחריתאחדבפרקאפילו.)]"ובלילה

'בהלדבקה,]"נפשבחייכשעומקו"וקש"ובהגוףחיישהיאך]"פרנמתומרדתמפני
:ח],שיעורלהםשאיןמדבריםהיאתורהשתלמודן],חכמיםאמרוועםחיים

יאבדהגזלההלם"רמב.ב,מדמוטה,א,כהמיכה,ק "הג"מ

"מה"איל'לעגםוראה.ב"מרם"םא"רמ,' .א"מק.א"וקיא"סרמח"ם.ד"םעאמי,ד"םע'סי,ז"םלה

איתרה,רגשהשירצהאטהזהשממעם)ה"התמד"מ ם,ט"סתרלממי,(מציה

א"קוג"שלעיל.ח"ומיץ'םתרם" שירעתמהשגם,ש"מאבלה.1דמקיםימכלה"ד)אק"ס

.(כרבמציההעומקממעםהוארצוצותשאר.דוהההתורה .ד"מכמציאה'הלהויםלקמן

שקולההתירהשיריעת)א"הסיףג"ופג-ב"הכדלעילגלח .(יהגיתמצות_כ"משא,להןיקודמתרצוצותכלכעד

והנהידיהש"מאבלה"ר)מקיאא"קינ"פלעילינתבאר טעםכאןיכותבך.ימכיש.(זהלחילוקיהמעםהמקיר,חילוק

איןזהשממעם)כרהיראהת.תמל.כ:נם.בלחלקמסף אפדוחההדבקית

ומם'בות'יהגכ"משא,מצורישארלי' וראה.'כימכללהשהותרהלה'מג
,48'עתתעב"העי בתפלהן'שוהו'הזהשמטעם,ה"הל'לעשנתבארקט

'מפנת'נדחעדבקותואהבהגראה'בהדבקיתמצות) לעגםוראה.תורהתלמוד

ת"ת'כ)ט"סק"מהדיא"מל' 'ם1"מ,(תפלהון'מעגדול

". שער2"רחכמהת'ראשיראה.ח,בה'שע'פ"עקי תנ,האהבה

.(א,ה)פידא' .ב,דקרא'ופ"עשא

,מ"פסוף,שםפידא'תנ,שםחכמהת'ראשראהקיט מפרפ"עקיג

ה"דמ,אקרא'יח"עה'"רש.ץ'פקשלח' .חיח'נ

.מ"פמיף.(א,כ)ר"פ.(א,ר')מ"פא'תנגםראהקיד םק"אגה

,תקפו'עאכרךד"חבם'הערכמפר.ח'"

.שםתניאקטו תנ.ב,םב"ח,א,כדא"הזהרראהקטו

,שםר"פא' מיףתניא.ב,הז"ע.א,טק"ביראה,א,גהשעיה'קיז

צמאשהיא.דםמיכן:איימשיטו'לפמ)מ"פ ילמהמעצמושלמרמא.פשללמודומתאוה

א.לנבלי .י"פמוףשם.(.הועלץלצעק

,ג"ושלעצמוגארםכלעלת"תשלע"מ)א"הב"פקיח כרלעקיט

.ג"וש,ד"הנ"פל' וה"ה,ה"הב"פוכרלעיל.ג"ממאבותקנ

-
.ב"הנ"פ,א" הסלקמן

חםמאמר.וראה."

,הראשוניםדם.

.בתפלהכ"כלשהותרשאיויוהכתנה.לכאורהקמא חםמאמרוראה

בזהשגם,במיפוהראשיהםרים' .(במימגרממפקהיכנסיבאן)ר'הת

.ל,א.דבריםקבב רביקנג

וראה,ב"פמעקבמפר,ב,להברכיתשמעגיל' ירבנמידיה)א"בקונ"פל'לע

"
ריעת'מציתשגם מנהגבהןהנרםדגנךואספתש"בממכללההותרה.התירה

.(ארץררך מציתמצדכ"משא.ר"הנ"פכדלעילולכד
התירהעת'ד' שםכדלעיל,'עראימלאכתיקבעתורתילעשיתב'חי

חיילחייהך'צרמחמורו'לדממפיקכשאיניואפילו,ב"ה כרלע,בתירהולעמולצער

,נ"השםל' ,נ"וש,ד"השםכדלללענה

גרעאילא)א,צגנ"פת"אגהתשאז"עדראהקנך אגה,(רצוףמרפואת

,(ל"מנ)מועצב,קטו'מיק" .שאהק-פרישמטהקנז

לכח

-

א"בקונ"פלעיל)למטהאפילועיר.שלושאיןיט ,(א"הא"פ.פאההירושלמי."עפ,שמעאל.ולרביה"ר



תצזדפרקתורהתלמודהלכות

י"כולןשכרכנגדשקולשכרה.נן"המצותכלכנגדשקולהתורהתלמודשמצותכשםז
עלה"הקבשויתרראשוןבמקדששמצינוכמו"י"כולןכנגדושקולחמורענשהכך
מהעלינ,שנאמרתירהנגמילעלתר.1ילאלנ,דמיםשפיכית.ערייתיגילייורהעבירה

.'וגותורתיאתעובםעל'הויאמר'וגוהארץאבדה
:יי,מעשיושארעלכ"ואחתורהתלמודעלאלאאינואדםשלדינוותחלת

לפיכך,ן"בלילהאלאחכמתורובלומדאדםאין"ן"ובללהביוםללמודשמצוהפ"אעח
מהןאחתאפילויאבדולאלילותיובכלינהרן1,תורהבכתרוכותלנכותשרצהמי
תקופת[בלילייואפילו"ן,תורהבתלמודאלאבהןוכיוצאושיחהושתיהואכילהבשינה

בלאיאסףמוסיףודלא"מעמיתמעםת"יומיףואילךבאבו"ומממעייןללמודישתמוג ומנוין
תנ"ח"רלמיח"באוש"כמ

וכלבלילהרוניקומי"ת,שנאמרבלילהאלאתורהשלרנהאיןתי,חכמיםאמרוכך
דבריבונשמעיןשאיןביתוכל,ת"ביוםעליונמשךחמדשלחוסבלילהבתורההעומק
:ת1"אוכלתואשבלילהתורה

מתוךשלומדיםבאלוולא"ת"עליהםעצמושמרפהבמימתקיימיםתורהדברייאיןכן

)"תמידגופוומצערעליהםעצמושממיתבמיאלאושתיהאכילהומתוךתן"עידון

."),תנומהולעפעפיולעיניושינהיתןולא
מתקיימתהתורהאיןי)"באהלימותכיאדםהתורהואתנ)"רמ1דרך]"חכמיםאמרו

.ב.הל'כרלןקיט אנכלשארםרזייםאלו)א.מא.פפאהואהקל

,מן'ר1ש'ק.(כגלםכנרתגרה1תלמ1ר'כ1הם'ר1ת'פ )ב.פן

ב.פלעיל.',ב'רבהקהלת.(למעשהקרםשכרי .'.פיה"פה.א1ל'לןנראה.ה.ה
מןותר'התלמרילשיפשכשם)א.פמעקב.מפוקלא התלמ1רילשכרנתןנךהמעשה

.(המעשהמןותר'
'ו'מא.(ם.כבפנ)ר.אותנ"שעתשובה.בשיר1נה'רבני שן)ה.הב.פל'לןנםיאה.(ל.כנ)ב.מא.פלאברת

שםא.ק1.1.הנ"פ.(הרבהעונשלשראתההרבהשכר תגרהבשגלעל1ההמ1רהמריאניש:הילקיהנהה.פ1ר)

.(כגלןיל'.רשב'ימררשם'1הנןרשפ.הששנכל .(א.פת.אנההניא)ר.בשיתותכריתותשהןאףקלב

בהתא'פתרבהאינהוןש~.ארש',מרמיה'קלו .(תגרהשלמאפה)
.(ל.כנ)1.הא.פהנינה'ו1שלמ' הארץהרבהשלא)א.פמ"פה.א1ל'לןנראה.שםתניא

בהשיפקרפ.אןכדתהלהבתירהברכישלא'מפנאלא 1אי1'עא.ההמלךשלהן.(הרבה

.15-14הערגת'.' קלד

.ה.הנ.פם.רמב.א,1ן'פנהרר.ב.פן,תויבשיי .מ.'סרמו"פן.1ש1מור
נ.1פ,1.הל'1כרלן.רמו"פמור.נ.'ה1.פם.רמבקלה פה.א1.ר.ה

.א.יקנה" .נ.פכשםא.ומ.שםמור.שםומבעםקלו
43'ער.הלש.לק1.א.הל'לע.א.הנ.פם.רמבראהקלו בת.ת.שאנל)25הבזעוה,(ההוהכתרן.ענ)ואלך

,(מעתדתזכות פהירדתןל.רקלח

רמנ.(יתרפא)"

ג.'השםם.
'ברבר)נ.פכשםן.1ש1מור.(הכמה'1רברת.בת) פב.מהר1ה.א1לעליאה.(ת,1תהכמה

בתיה)ב.פא" שםש.לק1.(1שינ,פ.שנע

.3"והערה45'י

ש"לקי.וראה.ה"מקבשםך-ש,ב"מקגשםפרישהקלט ,13וזקרה42נךשם

,קכאב"ב.לך.ואמכאןה"דשםורשייא,לאחנניתקט יראה.שםא"רמ.באבמקוה"דשםם"ירשבב

,יאילך41נךהליהש"לקי יראה.(היוםעל.הלילהמן)שםב"בם"רשבראהעמא

.מ"השבאבו"טחת'ש ה"דשםתעניתפרשניפ"וע,שםב"ובתשיתקטב

נ"פלעילגםיראה,ו"מקכך"וששםא"רמ.תקבריה )ה"ה

,(חרשבלימורמוסיףכשאיני 2

~

שםע"ושוטורוראה,להייניוסיעלאמשיערזה"םננג _שםא"מ_א"פ

שםטור.שםם"רמב.א,ט".פר"ייק,ה,ז"צמר"שמיקטר .ושם

.ש,באיכהקמה גםיו.שםם"רמב.ב,גז"ע,(מישך)ב,ינחגיגהקטר

,46ר)שםש"לקי.(משוך)ג"מאמיב"מהרולעיל מע"ושותיר,שםם"רמב.א,צבסנהדרין.קם

.מנידרמו" 2

~

וראה,א"מכ,רםמיישועטית.הצבנ"פמ"שבננח רבתכלהממכתגם

,רפיה' ,שםממבים.ג,נחתנחימאמדרש,א,קיאסנהדרין1312ט

.נ"הנ"פלעילגםיראה,שםע"ושימיר

.שםע"ישוטור,שםם"ימבקי ,א,'ב"ב.(ם'רברח"במת'נקנ)י"מו"באבותקנא

ם"רמב.מנרנרית..ה"רשם'"יברשא,מבכתיבית טית.שם

,ד,קלב.ם'תהלפ"ע.ע"ושי .ב"מע,מן'מ'ג,ב,מגברכות.ב"מע,נהגפנתקנן

.שםם"רמב ,שםם"רמבקנג

,ד',מ'במדברקנך



דפרקתורהתלמודהלכותתצח

חכמתיאף"ן"בחכמתושלמהאמרוכןהחכמיםבאהליעצמושממיתבמיאלאתשכחשלא
יוציאחלבמיץכי""אמרועוד""ליונתקיימהעמדההיאבאףשלמדתיחכמהליעמדה
.אמי,משדשמצץחלבה.עלא.שמק.בסתירהשלחמאהמיצאאתהבמיחמאה
.חכמהצנועיםואת")"שנאמרמחכיםבצנעהבתלמודוהיגעוכל
הואבמהרהבלחשהקוראאבלבידומתקיםתלמודותלמודובשעתקולוהמשמיעוכל

משתמרתשלךאיבריםח"רמבכלערוכהאםושמורהבכלערוכהשנאמרהשוכחכן

:משתמרתאינהלאוואם

כןועל"משכחההואבמהרהלאהכנמתבביתבתלמודוהיגעשכלכרותהבריתי
הכנמתבביתאלאבביתוללמודלאדםאין]בעירההמדרשביתשאיןבמקום

בביתאלאהכנמתבביתיחידיללמודאיןבעירהמדרשביתכשישאבלבושמתפללים
ישראלשלשונאיהםעלחרבונואלוהבדיםעלחרבי",שנאמרבחבורה)",המדרש

התורהשאין"ן"ונואלושנאמרשממפשיןאלאעודולאבתורהועומקיםבבדבדשיושבים
שרויהשכינהבתורהועומקיםשיושביםעשרהן1"חכמיםואמרו,ן"בחבורהאלאנקנית
.ן",מעשרהפחותהעדהואיןאלבעדתנצבאלקים"שנאמרהביניהם

גדולההמדרשביתשקדושתל"שלומדיםבמקוםהמדרשבביתבצבורלהתפלללהםויש
:]הכנמתקביתבהלכותש"כמ"הכנמתקביתמקודשתוחמורה

הכנמתניבביתשאמורכמו)המדרשהבביתבמלהשיחהלהשיחאמורילפיכךיא
בשעתשלאואפילו,המדרשךבכית"ל"רפואהלואומריםאיןשנתעקשמיואשלו

אותושמאבליןלן"חכמיםשאמרוכמוגדולשענשופ,הלימודבשעתל"ואצט,הלימוד

:רתמיםגחלי

,מ,בקהלתקנה ובפ,שםם"רמם,מ,ב"פרבהקהלתקנו

המשנייתרוש' .(ר,ה)קרא'ולקייתיראה.שםמור,דאבותמפה

,(ד,מס)כלק ,מבבמדברלקייתיראה.ב,מגממות,לג,למש4קיז

.ד משלקנח

במריהלא)א"הה"פברכיתירושלמי,ב,א'' .מכיבשםישויץטור.ב"היג"כם"רמב,(משכההיא

,'"הלקמןיראה קנט

.שם.ע"ישוטור.שםם"רמב,א"רע,נדיתעין~ ,מז)ז"פלתניאוראה.שםעירובין,ה,כנבשמואלקט

.(א לג)שםממבים.א"הה"פברכותירושלמיקשיא

רמת' כעלהיראה.ב"מברמי'סיע"השותיר,(.ועדהמור

.א,כס .ח"מקשםז"שקריב

מראהקסיג

-

.כדק"פשםך"ש.ט"מקמשםשה.פר,שם לעוראה

המנמתמביתהיוצאכל)א"מקנה/'מל' .(שכינה'שומקבל-זוכה.ללמהוהילךהמדרשלבית

,ליגת'רמ'קצוי י
~

.א,'.מכות.א,זת'תענ,ב,ג~ךימותה'ס "פאבותקטך

.שםברכית,'"מי

'דקשחווד"חמלוקסמ"מהראה,ו"מנ"פאבותתסו 19-18.

.א,פבתהליםקמח פנהרומשנהקנט

'הלם.רמב.ב,כנמנילה.א,בן' .ב.פגה"פה.א1ל'נרלע.ה.הה.פתפלה
צ"יה.1"ן.יט1מור.נ.השםם.רמב.א,קת,]ן]קע פ

,לוביםהקנוןהמדרשבבית)1.'פ1פשםלעיל.ה.' .(הכנפתבביתכמויםרובבואיןאפילו

.(נרגלה)שםתפלה'הל.(המורה)מ.הר.פם.רמבקעא פן.ש1

.א.רן,כ1שילהנםוראה.1.'פרמו" מורוראה,נ1'לךן'יגלאר.טק'באלוהלכותקעב

.(נרגלה)שםצ"פל'לן.א.פק1נ"פה.א1ן.1ש1 משאין)מ.הר.פת.]יתקעו

מור.(ת.בראלאן'ה' 'הלם.רמבנםוראה.(ל.כנ)ז.'פרמו"פן.יש1

.א.פקנא"פה.א1ן.1ש1מור.1.הא.'פתפלה .שםן.יש1מור.שםתפלההלם.ימבקער

'פיק.מרפאה.רשם'.1בושא,ננוכרתראהקעה .ב.הה.פשבתת1פפתא.ב.פנא.רר
.1.'פרמו"פן.יש1מי.מ.הר.פם.רמבקעו איי)עייקעו

מקקנא'פי"]ך"

.א.
.א,))ימת]קעח הנינהקעט

1.ארה'מאמר.1.פק1.מנראה.ב,נ1.י.ב,ב' .שמהך,ם'הקצי



תצטדפרקתורתתלטודמלכות

כגון"]"מדוחקאלא]"עראישינתולאקבעשינתלאהמדרשבביתישניםאיןיכןיב
ימשךבביתולישןלילךיצטרךשאםבעניןוהואהמדרשבביתולילהיומםשלומדמי

]],המדרשבמתלישןלוהתירותורהתלמידוניטילמזה
ביתבהלכותנתבארושינהשיחהלהתירהמדרשהביתבניןבשעתתנאימועילואם

:נ],הכנמת

בביתלהניחך"תנלקנות"]"הרביםאתיצידאפילוזהמיאתזההעירבנייכופיןיכ
שבעלתורהניתנהשלאבימיהם,],הצבורמןשירצהמיכלבהםשיקראכדיהמדרש

שהםכולהפהשבעלתורהגםלקנותכופיןן],ליכתבשניתנה(נ)ועכשיוליכתבפה

."]"וקטניםגדוליםבהםשילמדואגדותומדרשוהפוסקיםהתלמודמפרי
כמוכפיותמיניבכלוגוביןן,ממונולפיליחןחייבהארץעםאפילו.ן],ממוןלפיוגובין
."ן,הרביםצרכילשאר

אחריןקינטרם

לחלץגינ"ץסבסימןע"הממשכתובכמוליהמביראלאוראי,]זי"ץבסימןא.הטגהגה(ג)

ותו,שנאדמאיהדא,וכתוביםבנביאיםדוץאמייריע"דסמלומרואין.הזהלזמןזמנםבין
ולאהספריםבכלמייריוהתם,"כוייש"הראש"כמ]כוייתורהביטולמשוםמץוםומכלדמסיץ

.לחודמץראבבעלי
בנימכלדנגבההכנסתביתכמוהעירבניכללכפותיןבתוספתאדמפורשבמאידוץאהיינוומיהו
מי,וגה,,ואי"לץנוכשמצוילכופםמסתבראלאלהשאילהיחידיםלכוףאבל,ממוזיילפיהעיר
שעינד,ב"רצ'סיסוףא"רמנתכויןולזה.שישאילוםהיחידים[ושלספריםעלוסומךמשגתשידו
רצה,נמצאיםספריםשאיןוכתבפירשא"ורמ,ספריםחסרוןסתםשכתבבתשובהש"הראלשון

."מצויים1מלשוןלומר

כלת'שאין)ר.פרפד"פ.(תגרהפפר)נ.פכגה"פה.א1 .(שלמיםנביאיםלקנותצברכלבך

שערביתלעוין,1.הלאנתימישרים)ר1הם'רבנוקפה 1רלת

"פנץ'מ'.מהרת.ש1.(מקמיןאפילו:לחצי ב,הב"ב'ר'מא.שםמ.ה1א.רמ.(ך.הנן'לינאף)1

.(אחראפילו)במשנה א.מ.שםמ.ה1ן.יש1מור.שםשכניםהלם.רמבקפו
.4"העיט211'ער.יכש.לקייאה.א.פקשםי.אי .ב.'פשלר"פה.א1ל'לןיראה.א,פן'נטקפו
.(נמרות)שם)"'פיא,תקפח 'פית.,קא.רמעייןקפט

בו"

ת,ן"תת.ש1],.נ.פ1פ [

-

הנזפתביתכמו)נ.מקא.ק1נראה.]ת'פי"א,,

.נ.ושנ.הא.פלעיל.(ממון'לפרנונה .מהרת.ש1ראהקצ
.שםא.רמ.(מקוהן.לענ)שםמפץ' .(מלבדךשנילעדן)ג'הא'פוכדליל

טם.ב,באותא.'פתפלההל1ת'ט1נ'מיגה1תקצא תשבת

.נ.1שר.הא.פל'לן~1כ.שםא.ימ.מ.מרי

ב.ב'ת1פ.ב,כת'תענ.א,כהפנכה.א,ק]"תוייקפ אין)ר.פפם.ימב.יעילהה.רב,נ

ן.1ש1מ1י.(שנים' 'קיאקנעלענין.1.פקמך.שויאה.(ל.כנ)1.פמימו"פ

ויאה.1.פתילם"פ.1.פמז.מר"פה.א1לעיליאה- בר

.כנק.פכס"פהשלהן' תא..]ת.]קפא

ה"תני'י"

.1.
יא-

ישףקי,ית)] .נבהכא)שםמניה
שרהי"שהת,(קנא'.יפ' ויאה.המרושבבת

.יקנאה.ר(א,מ)שםלה'מגן.י מ'תי"פה.א1ל'לן.(ה'1שתלה'אכן'לינ)א.פשםא.ימ
.(הכנפתבבתשאהן'לינ)ה.'פ יאהקפח

שםא.מ.ב.פקנא"פה.א1לבוש.שםן.י .א/7ם'1נ'1צהעינת.(ושטהאכילהלענן)בק.מ
ן.1ש1מורוראה,נ1'לךהנקלאר.בשקאלוהלכנתקפו פ

.הנמתת'נלינןא"פקנא" קדד

'הא.'פמ'נא"]נ~"
'הלימיים.(ם'א'ונת.ס)ב.

מ1י.א.ה1.פשכניםהל.(ך.תי)א.הא"פתפלה פה.א1ן.1ש1

לעילנםויאה.א.פקפנ"פמ.ד1.א.פקנ"

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

.נ'.סצובלל..בתשובותלה,בנפם)ומויתלקניתוטביס..מח..שעבששכתבלב .ב,היא,פימ"בלו.(בפניםבאן
באןה"ב..סעומייקמו,סימ,.חא,בומבמביאולזניהויןלא.בינינמציייןדספויסדן.דלד)בק"סלג .נ"ש.,היוא"פלעיל.,בפניס.(ת"בסא"במפויסבקנייתלכפית
בן..לקנותמשות.ד'.שמציייספ.,במנ,משאלחספויסלהשאילהעיולבנילניףבעדבילין'לד .בפניסבאן,נפם.(בפניסבאן,בנחס)מהןללמיד



דפרקתורהתלמודהלכותתק

מפריםחסרוןמחמתתורהבימולוישממפיקיןהמדרששבביתהמפריםשאיןגדולהועיר
להשאיללכופםדיןלביתישהרבהמפריםלהםשישיחידיםויש]לקנותינמצאיםשאין

תקלקל,שאםדיןת.נשימת.פעלהמפרכהיייישיהמשכיןשיתןמילכלמפריהם
דיןינביתשומתפיעלהפחתישלםהמפר

לקנותמשגתידושאיןהואעניאישאםלקנותמצוייםשמפריםבמקוםאפילוהדיןוהוא]
גמרותלקנותשמיםיראלכלראויולכךאותווכופיןמשכוןעללולהשאילהעשירמחוייב
הכותבה~"לעדהעומדתצדקתויי"חכמיםואמרוענייםלבנילהשאילכדיהרבהקמנות

:[לאחריםומשאילןמפרים,"קונהאו

צריךאםןן"אותומכיריםשאיןבמקוםח"תשהואעצמולהודיעחכםלתלמידומותריד
בממוןלפייסםמשגתידוואיןעליושמעלליםכגוןאחרבעניןאפשרואי"ן"לכך

שכלין,תורתובכבודלהנצלכדיעצמולהודיעאמורבממוןלפייסמשגתידואםאבל

."קדשיבכלישנשתמשמבלשצרו"קיהעולםמןנעקרתורהשלבכתרההמשתמש
אובארץאשרהגדוליםכשםשמילוולהיות]להתגדליכדיהלומדלזמרצריךואין
עמרהתעשםאל"יחכמיםאמרווכךוהוראותדיינותאובמלמדותיילהתפרנסכדי

~יהעולםמןחייוגומלתורהמדבריהנהנהשכלבהם,לחתוךיקרדוםולאבהםלהתגדל
.~'בהפועלםולשםלשמםבהםדבראלא
שיעסוקמוסבלהתפרנסאולהתגדלאלאלשמםלדברשמיםיראתבושאיןמיכ"ואעפ
:יןלמעלהש"כמלשמהיבאלשמהשלאמתוךכיויפרושמשיתבמללשמהשלאבתורה

יהיהשלאאלאקרדוםמלעשותומנעוהזהירולאשמיםיראתבושישלמייגםכן
תורהבכתרמשתמששנמצאבהלהתפרנםלאומנותלולהיותבשביללימודותחלת

במהלואיןכ"אח.שמיםלשםלמדאםאבלכקרדוםועושהולצרכוחולשלתשמיש
לאשאםיילצרכהבהמשתמשה~הריוהוראותדיינותאובמלמדותלאאםלהתפרנם

.מתונפשותאוועירוםכרעבמעונהכשהואכראייכהלעמוקיוכללאלאכילמהלייהיה
ומתפרנסבהמלהתפרנסמלאכתוומניחעצמואתלפרנסמלאכהבאיזהלעמוקיכולואם

ליבמלשלאכדיכיבלבדלצרכהבהמשתמששהואש"כלתלמידיםהתורהמלימוד

,ג"מקא"קוראהקצב מצגכללבתשובהש"הראקצג

'סימ-צחוא-מ-ו.ג"

צ-

,כ"מ] מע,נמתובותקצר

ש"רא.(ב,יה)שםף"רי.(ך"תנ)א" םר"פשם

ח"וכ,(מפרים)ג,ב.קמ"שוהמרחש.ח'" .ם'רברה"דב.,נבב"ב.והאה"דאקמזימ"ב'התוםרמת.ג

,ומפראה"דב,מישבועות ,מג,קיבם.תהלקצה

מקיאו"בטהכא.ם"מאחבשםרמתמידרישהראהקצו ,ג"מקך"וש

הגהות.שםג"ממ.(לאיניש)א"מוע,]מים-נדקצו

א"רמ.מרבנילצורבא)'"הנ"פ(קושיא)ית~מימי ,א"מכסוףרמי"מ

.שםא"רמקצת ררבמעובדאשםגמראקצט
ותהית.שםג"ממ.טרפון' .שםמינעת"מ

.שםמינעת"מהגהות.שםג"ממ,שםנדריםיחנן..רבר

.(חילשנעשו)שםגמרא,ה"פדעאלרא ונדרה"מפידאביתרב

רוש'יכפ(להתגדלעטרה)שםם' ,נ"הל'לע.(שםם'נדר)ש"ורא(שםאבית)הרעיב

,שמתיךה"דב,בגר'נז'תוסראהרנ הרעיבובפיושלחתיךגלזרדיםשםינדריםאביתרד

.שםש"מא "הנ"פס"כמב.שםגררים.שםאביתרה

'_ :ם.יבנדר,בהןלחפור:ם"ברמבאבל.רבנודור'בםה"וכרו
,בועידרות'לה .שםריבים.שםאבותרז

לשמם)שםש"הראריש'פ,(פעלםלשם)שםנדריםרח להתורהלשם-

לשם-פעלםלשם,ן'ולהבדע' )ה"מפתניאוראה,(ה"הקב

-

'"עלוינפשולקשר.'כד:ינ ,(התורההשגת

.נ.ים,(שלשרמהכישבנים,הכל'לרבד)נהלכהרט
.,ות'פיא.הץ.תשבת.,בשץ.]ךש,.'.ה1.]ת.]וי .'.'א,534'ע1.המש.,לקיאה



תקאדפרקתורהתלמודהלכות

שכרנובילוהואממנהולהתפרנסבהלעסוקיכולשהיהמלאכתומניחהואתורהמתלמוד
כולההתורהידיעתלידילבאיוכלשלאואף"'ילמעלהש"כמתורהשכרולאבמלה

כ"משא]יימפלהילאעקדשתעשםנםידנרתמציתהיאמקייםמ"מבמלמדיתכשעיכק
:לבדעתיםבקביעותומפלהעראיותורתועיקראותהויעשהממלאכתוכשיתפרנכ

אמורקבעותורתולבדעראישיעשהיריוממעשהלהתפרנכשיוכל'השחננומיאךעוז
שהואה~בשבילידיוומעשהמלאכתושמניחפיעלאףנ'ימהתורהלהתפרנכלו
.י'ידמוכחבמלהשכר

התורהיריעתלידילבאויוכלללמודהרבהפנאילושישהוראותלהורותמתמנהואפילו
מצותמקייםהיהקבעתורתועושהוהיהידיוממעשהמתפרנכהיהשאםמאחרכולה

שיוכלכוהמן~במשךכולההתורהידיעתלידילבאיכולהיהשלאואף,יןבםודברת
תורהבכתרלהשתמשעליואיןולכךלגמורהמלאכהעליךלאייןאמרוהריעכשיולבא

.כךבשביל
הגדולהמןבורחוהואכמוהובחכמהגדולבמדינהשאיןן'ילוצריכיםרביםכןאםאלא

."להתמנותהואוחייבלהמנעבידועזןשאן"ייאחריומחורתוהגדולה
כדי]ישלשהבפניבעצמומלאכהבשוםלעכוקלואכזרהצבורעלשנתמנהומאחר
יתבשלא

הי~
אפילו.כלליתיריולמעשהיצמרךשלאבכבודלפרנכומצוויןהצבור."]

ופרנכהדורגדוללכלהדיןוהואאחיומשלגדלוהומאחיוהגדולז]יש"כמנ]ילעשרו
:יזךומדינהמדינהבכל

כ"ואבתחלהלמוסבאותומחויריםאלא,]הגוןישאינולתלמידתורהמלמדיןאיןיז
תצלהלמומבלהשירואפשראיאם.ינןאותוומלמדיםהמדרשלביתאותומכניכים

שדחהפרחיהבןכיהושעולאמקרבתוימיןדורהשמאלתהאח]יללמדוליכנכדוחקוהוא

.ידימינןבשתילפלוני
ממנים.למדן.אליצריכיםיהכלהיאגדילשדכםפ"אעמיכהלאבדרךשהולךהרבוכן
:למומביישיחוורעד

.ב"חא"פהיא .נ"ומו,ב"הנ"פכדלעילריב

,קןחסרץ-ושב,מ-כ]יםריג ,ב"חא"פכדלעילריר

,ב"הנ"פכדלעילרטן מפאבותרטז

,ב"הנ"פ,ה"הב"פוכדלעל.ב" תיר,ה"הכ"פסנהדריןהלם"רמםראהריו
מ"הוע"ושי ,ג"מ'מי

,גקרא'ותנהומא.ב,ג'ן'ריב'עראהריח עיאהריס

שםם"רמם.ב,ט'"

"מד"ע,שםע"ושיטור, םרמב

.ר"' ן'מנהדרם"רמב.אמירה"דשםי"יברשא,ןקיזושיןרב

.ר"מח'.םמ"חוע"ושוסיר,הידפכיה .שםישרעטור,שםד"ראבקנא

ט"ממ"חיע"ושוטיר.ב,עבומא',א,קידשצתרכב .ג"מ

גםוראה.ת'ואיבעה"דשם'"יברשב,קלדחוליןרכג

.א"ארה"דא,ממוטה.מלךה"רא,כאתעמתרשיי חוליתא.בר.י,כאויפלארבד

ומא',א,מית'הור,שם.ן' .היאפיההמקרש'פלהלם"רמבוראה.א,יה

.כלש"ומה"דרמומיח-ךשייןרנה מכותגםיראה.א,קלוחוליןרננ

'"וברשב,שז"ע,א,' אלאמלמריןן'א)היאר"פם"רמב.עלה"דשם

בלפיד)נ"הלעיל.ז"םרמו"מע"ושוטור,(הטןד'לתלמ

.(הם'מנהסליקמעם)א"מקא"קו.(רעית'ב,לעצמי ,(להתעשרכשלזמר)48'עכ"חש"לקי
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