
35 יח משנה נסףפ״ז דעות הלכות .מדעמשנה כסף

 חכרך מ״נו נישא לישנא משוס בה ליה חלחא
 יחכוין שלא והוא רביגו וכהב .ליה איה מברא

 יבא שאם הייגו שהתרנו שזה כלומר ̂ וכו׳
 אבל לאומרו אסור אינו בענין לדבר במקרה

ת^ הדבר לגלות שיתנוין לא  רבינו הוצרך ולא יו
 שהם מלגלותו הזהירם האומר שאס לשרש

 וכו׳ סברך שענת שם אין דהא לגלותו אסורים
 ולא שכתב ומה :סודו מלגלות יזהר אסד שכל

נמתם

כו׳. דין גזר נמתס  ש״ג.דערכין בסוף משנה ו
:ס״ז) (דף

 לו אמר היא כיצד וכו׳ מסבירו הנויהם ז
 עד וכו׳ קרדומך השאילני חבירו

 שגי שרק ובריש קדושים פ׳ בת״כ .השרק סוף
 לו ראוי אלא שכתב ומה :כ״ג.) דיומא(דף

 דר״ה בש״ק מדותיו. על מעביר להיות לאדם
י״ז): (דף

 שאסור הרע לשון בעלי הם אלו כל ל :יותר ולגלותו [ח]
.דבריהם ולשמוע עמהם לישב שכן וכל בשכונתם לדור
 לשון על אלא במדבר אבותינו על דין גזר גחתם ולא

 שגאמר תעשה בלא עובר מחבירו הנוקם“ ז :לבד הרע
 עד היא רעה דעה עליו לוקה שאינו ואע״פ . תקום לא

 מדותיו על מעביר להיות לאדם לו ראוי ״ אלא . מאד
 הבל דברי המבינים אצל שהכל העולם דברי כל על

 אמר הנקימה היא כיצד .עליהם לנקום כדי ואינן והבאי
 איני לו אמר קרדומך השאילני חבירו לו אמר ממנו לשאול צריך למחר משאילך. איני לו אמר קרדומך השאילני חבירו לו

 כאשר לו יגמול ולא שלם בלב יתן לשאול לו כשיבוא אלא נוקם. זה הרי ממך כששאלתי השאלתני שלא כדרך משאילך
 לאחד הנוטר כל י=וכן ה :וגו׳ ואחלצה רע שולמי' גמלתי אם הטובות בדעותיו דוד אמר וכן באלו. כיוצא כל וכן גמלו

 או זה ליבית השכיר לשמעון שאמר ראובן הנטירה, היא כיצד .עמיך בני את תטור ולא שנאמר תעשה בלא עובר מישראל
 הריני לך הא ראובן לו ואמר ממנו לשכור או ממנו לשאול לראובן שמעון בא לימים .שמעון רצה ולא זה שור השאילני
 זמן שכל יטרנו. ולא מלבו הדבר ימחה אלא תטור, בלא עובר כזה העושה . כמעשיך לך אשלם לא כמותך ואיני משאילך

.כלל יזכרנו ולא מלבו העון שימחה עד הנטירה על תורה הקפידה לפיכך . לנקום יבא שמא וזוכרו הדבר את נוטר שהוא
:זה עם זה אדם בני של ומתנם ומשאם הארץ יישוב בה שיתקיים שאפשר הנכונה הדעה היא וזו

תורה תלמוד הלכות
:פרטן וזהו .עשה מצות 'שתי . בכללן יש

:ויודעיה מלמדיה לכבד ב) ,תורה ללמוד א)

:אלו בפרסים אלו מצות שתי וביאור

משנה כסףראשון פרקמשנה כסף
 קת ללמד חייב אדם דאין אמרינן [כ״ם] דקידושין פ״ק .וכו׳ ועבדים נשים א ס״א

 ובסוף .בנותיכם את ולא בניכם אס אותם ולמדתם מדכתיב חורה בתו .
 דקדושין בש״ק סו ואמרינן .חורה עבדו אס שילמד דאסור אמרינן [נ״ח.] דכחובוח שני פ״ג

 ושמרחס אוחס ולמדתם אסרינא בדוכחא וכחיב בניכם אס אותם ולמדתם דמדכחיב
 ללמדו מצווים שאחרים שכל ילסינן לעשותם

 מצווין אמרים שאין וכל עצמו ללמד מצווה
אין :עצמו ללמד מצווה אינו ללמדו  האקה ו

כו׳. חייבת בסמוך: נתבאר ו
.וכו׳ בנו אס ללמד אדם שחייב בשם ב

 ודלא דריב״ל ומימרא ברייתא שם
:בגו בן את מללמד דשערה ברייתא כאידך

ולא

 כן אם :בסשרי .וכו׳ תלמידיך אלו בניך למדו השמועה משי וכו׳ בלבד בנו ובן בנו ולא
ת, לבן בנו בין הבדלים שני לתת רבינו כוונת וכו׳. נצפוה למה ,קודם דבנו אמד חבי

 מלמד לו לשכור חייב אינו חבירו בן אבל יכול אינו הוא אם מלמד לו לשכור חייב דבנו שני
חייב בנו לבן גס רבינו דלדעת ואפשר .ממונו בהוצאת לא אבל נתחייב גופו במורח דדוקא

I,״ ז־יז דו ודי מלמד לו לשכור

ם א י ש .תורה מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים נ
 דקודס פשוש נ״ל בנו בן ובן

 ולא בנו בן לבן וה״ה בנו בן דנקש חבירו לבן
 בכלל. בנות דהו״א לזרעך והודעתם למכתב ה״מ
 לבן קודם בסו בן אי לי מספקא הא אבל

 אלא חבירו לבן קודם דאין דאפשר הבירו
אבל באביו דנתמייב היכא

:לא הכי למימר
מי

דליכא בת גבי אבל

 תורה ללמדו [א] חייב אביו קטן ^אבל
 ואין .בם לדבר [ב] בניכם את אותם ולמדתם שנאמר
 חייב ללמוד החייב שכל בנה את ללמד חייבת האשה
 הוא כך בנו את ללמד אדם שחייב יכשם ב • ללמד

 מישראל וחכם חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו ובן בנו ולא . בניך ולבני לבניך והודעתם שנאמר בנו בן את ללמד חייב
 שהתלמידים תלמידיך אלו בניך למדו השמועה מפי לבניך ושננתם שנאמר .בניו שאינן אע״פ התלמידים כל את ללמד
חבירו: לבן בנו ובן בנו לבן בנו להקדים .בנו בן ועל בנו על נצטוה למה כן אם . הנביאים בני ויצאו שנאמר בנים קרויין

וחייב
:שס יו׳ד שור .שם סמ״ג .ל קידושין ד :רמו רמה הימן יו׳ד שור .י״כ משין סמ״ג .מכ הגזול לולג ג : יב לאוין סמ״ג ב :יא לאוין כמ״ג א

למלך משנה ̂ משנה לחם
ם ב מלמדו אביו לדבר יודע שהוא קשן הגזול לולב פ׳ סוף .וכו׳ רסן איל א  לו לשכור סייג כ:ו לכן גם רכינו דלדעת ואפשר מרן כחג (א״ה .כו׳ נ:ו לכן בגו להקדי

;ולוה) מלוה מהל׳ פ״א המחבר הרב מ׳ש ועיין .מלמד ; ,׳5, לן, “
והודעתם שנאמר בנו בן את ללמד חייב הוא כך בנו את ללמד אדם שחייב כשם ב

לא וגו׳: והודעתם ת״ל מנין בניכם בני בניכם אלא לי אין ברייתא ל') (דף שם .בניך ולבני לבניך  א״כ שאמר ומה ואתחנן. פרשת בספרי ברייתא .וכו' בנו ובן בנו ו
 אמר יהודה רב אמר חורה בנו את ללמד אדם חייב היכן עד החם אמרינן ל׳) (דף דקדושין ובפ״ק .אחר במקום רבינו מצאו ואולי בברייתא שנוי אינו זה כו׳ נצשוה למה

 עד בגמרא דכשאמרו משמע החירון ולפי .ע״כ ,לבד מקרא הכא ואילו וכו׳ ומשנה מקרא הסם דאילו דן בן כזבולון ולא וכו׳ אביו אבי שלמדו דן בן זבולון כגון שמואל
להקדים אלא בנו ובן בנו נאמר ולא ללמד חייב לתלמידים דאפילו בספרי ברייתא והיא רבינו כתב דהרי קשה והשתא אביו אבי עד ואמרו חייב דורות כמה עד ר״ל היכן

וכו׳
עוז מגדל מיימוניות הגהות

:כ״ג) כראשונה(דף פרק וכיומא פ׳׳ד) כסיפרא(קדושים .הסוף עד מחכירו הנוקם
כנו וכן כנו ולא : כ״ע) דקדושין(דף ס/ק הכל ,והודעהס עד מת״ת פעורים ועכדים נשים פ״א

..... _ , . . :כספרי הכל .כהנם אלא עד .
עשה האי שנא דמאי מלמדים להם לשכור או ללמדם ליה דכייפינן זצ״ל מהר״ם כתב [א]

 מצות אשאר דהוי מידי לפרוע אותו דכופין הכותב בפרק אמר מצוד. חוב בעל פריעת דאמר למאן ובן דסובה עשה כמו לקיים דכייפינן עשה משאר בניכם את אותם דולמדתם
 שכתב כמי מילתא בהא ועבדינן חוב בעל כשאר ליה הוה חובה מילתא דהא וכיון תורה ללמדו ליד, כייפינן נמי הכי לקיים אותו דבופין ולפדותו למולו בבנו חייב שאב וכשם עשה
 דלתבעיה מקמי דלוה, לנכסי למלוה ליה דאחתיה דיינא ההוא התם דאמר ההיא בי ליה ומודעינן משדרינן ולאודועיה ליה לשדורי מצינן אי ודאי אבל הכותב בפרק האלפס רבינו
ה עכ״ל. נחמן כרב עבדינן לאודועיה לשדורי אפשר לא ואי תחילה הערב מן יתבע לא לן וקיימא ביה ערבין איניש דבר נכסוהי עד וכו׳ יבא דרב בריר. חנניה רב סלקיה ללוד,  כלו

: ע״כ , דפליגא כברייתא ודלא רבותי כל פסקו וכן אחרת בברייתא וכן בו׳ דן בן כזבולון דאמר יהודה כדוב [כ] : ע״ב זצ״ל, רגינו מורי כתב

 ת״ל אמור לך שיאמר עד יאמר בבל שהוא דבר לחבירו לאומר מנין גרסינן דיומא פ״ק [ח]
 כי זוטרא מר כ׳׳ה) (דף דמגילה בתרא °[פרק : ע״ב בדברים, אמור לך לאמו מועד מאד,ל

: ע״ב] דצערן מאן לכל ליה שרי אמר לפורייה סליק הוד,
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 מקום בכל מולא אהה וכן : 0כ״מ לקידושין(דף פ״ק .וכו׳ אביו למדו שלא טי ג

 ויש לי ממה אינה וכן והיבס .לקידושין ס״ק בסוף .וכו' קודם שהחלמוד
 שהרי בכך מצווה שהוא וחדע . עצמו את ללמד הייב אביו למדו שלא אע״פ דה״ק ליישב
 שהוא ומאמר מעשה לידי מביא מפנישההלמוד למעשה התלמוד קודם מקום בכל מצינו

ללמוד: הוא מייב לעשות מייב
 פ״ק וכו'. בן לו ויש ללמוד רוצה היה ד

 ללמוד הוא ה״ר כ״ס) (דף דקדושין
 אומר יהודה ר' לבנו קודם הוא ללמוד ובנו
 כי קודמו בנו בידו מתקיים למודו בנו אם
 יעקב בר אמא דרב בריה יעקב דר' הא

 מזייה אהא כי דאביי לקמיה אבוה שדריה
 עדיפנא אנא ליה אמר שמעתהיה ממדדן דלא
 עסקינן דהכא כלומר אנא ואיזיל את היב מינך

 . שניהם מזונות אמר למרור מהם אמד בשצריך
 אמא רב עבד דהא יהודה כר' רבינו ופסק

דמזא לאו אי לו בנו והקדים כוותיה עובדא
דלא

 דס״ל או כמותו דהלכה דס״ל משום אי כווהיה דעבד ומעמא שמעההיה. ממדדן דלא
 היכי כי הוא יבמל לא קודם שבנו ואע״ס רבינו וכתב .ת״ק דברי לפרש אלא פא דלא
כיון דלא קמ״ל לגמרי מת״ח איהו וליפצור הלומד בנו לפרנס עוסק הרי נימא דלא

:נינהו מצוות דתרי
:שם ברייתא .וכו׳ תורה אדם ילמוד לעולם ח

י ו ת מ י א . תורה ללמדו מייב אביו מ כו׳ ו
 (סוכה הגזול לולב סוף ברייתא

 יתבאר .וכו׳ שש בן שיהיה עד ומ״ש :מ״ג)
: זה שאמר בפרק

ה ז דקדושין) (פ״ק .וכו׳ המדינה מנהג הי
 לי ומשמע ל״ז] דף דנדרים [פ״ד

:במנם אפילו ללמדו מייב אין ואילך דמכאן
ם קו .וכו׳ בשכר שבכתב תורה ללמוד שנהגו מ

 ופרק ל״ו) (נדרים המודר בין. אין פ׳
 בשכר שילמדנו מי מצא לא ומ״ש :כמה עד

:כ״ט) כמה(בכורות עד פ׳ וכו׳.
כל

 ללמד [ג] חייב ואינו . ללמדו לבנו מלמד לשכור וחייב ג
 את ללמד חייב אביו למדו שלא מי בחנם. אלא בן,חבירו

.לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם שנאמר כשיכיר עצמו
 מפני למעשה קודם שהתלמוד מקום- בכל מוצא אתה וכן

 לידי מביא המעשה ואין מעשה לידי מביא שהתלמוד
 בן לו ויש תורה ללמוד רוצה הוא היה ד .תלמוד
 ומשכיל נבון בנו היה ואם־ .לבנו קודם הוא תורה ללמוד
 ואע״פ .[ד] קודם בנו ^נמנו יותר שילמוד מה להבין
א. יבטל לא קודם שבנו  ללמד עליו שמצוה שכשם הו

 ילמוד לעולם ה : עצמו ללמד מצווה הוא כך בנו את
 שאין שנמצא עד עליו מתגבר יצרו היה ואם .ללמוד פנויה דעתו אין תחלה אשה נשא שאם אשה ישא כך ואחר תורה אדם
 לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל תורה ללמדו חייב אביו מאימתי ן תורה: ילמוד כך ואחר ישא פנוי לבו

 ומוליכו בוריו. לפי הכל שבע בן או שש בן שיהיה עד פםוקים פםוקים מעט מעט מלמדו כך ואהר ישראל, ושמע משה
 עד בשכר ללמדו וחייב .[ה] שכרו לו נותן שכר התינוקות מלמד ליקה המדינה מנהג היה ז התינוקות: מלמד אצל

שכר. ללמד מותר בשכר שבכתב תורה ללמד שנהגו מקום כולה״. שבכתב תורה שיקרא אםור״ פה שבעל תורה [ו] אבל ב
ללמדה

משנה לחם
 לאמר ולא בשכר דלבניכם לומר פניכם דקאמר ומאי בנותיכם דה״ה דלמא בנותיכם תירצו לא ואמאי קשה ועוד .דספרי אברייהא פליג דידן דבגמרא לומר ודוחק וכו׳

 מלמדו דאמרינן והא בשכר הוא משנה מלמדו אין מקרא למדו דאמרינן דהא בגמרא
 רבינו מדברי משמע וכן הכל ללמדו הייב דבחנס בחנם הוא וכו' ואגדות הלכות משנה
 חייב בחנם הא משמע וכו׳ כולה שבכתב .תורה שיקרא עד ללמדו וחייב שכתב לקמן

 אינו כשב ת״ת מהלכות א׳ בפרק רבינו לשון שכתב המור מדברי משסע וכן הכל ללמדו
 תרי דהני להרז ונראה .חייב דבחנם דמשמע וכו׳ וגמרא משנה בשכר ללמדו חייב

 בשכר הוא וכו׳ ללמדו אדם חייב היכן עד שכתב מה דעכ״פ חברתא מיהרן חדא קושיות
 בבנו שאל אמאי ללמדו אדם חייב דברים כמה ששאלו דסבר למקשה בין קשה דאל״כ

 למהרז וכך לבניך מושננתם ללמדו חייב נמי אחר דאפילו באחר אפילו לשאול לו היה
 דאפילו לא אחר הא דמשמע אביו אפי קאמר דהיכי נמי קשה דורות כמה עד ששאל
 שאמר מה ולכך בשכר הוא ללמדו חייב היכן עד דהך סבירי דכולהו ודאי אלא נמי אחר
 :בשכר ללמדו חייב נמי בנו דלבן למדנו זה ולפי בשכר ללמדו חייב, הוא חייב בנו דלבן

ב ג י חי כו׳. בחנם אלא חבירו בן ללמד חייב ואינו ללמדו לבנו מלמד לשכור ו  זה ו
 ליה ומשמע שכתב ליה ידע דמסברא כתב ז״ל ומהרי״ק .מפורש מצאתי לא

 ויש .ע״כ ,בשכר ללמדו חייב א״כ המקרא על שכר לימול דמוהר דכיון להרמב״ם
 הוא דאם מדאורייתא או מדרבנן הוא לשכור וחייב רבינו שכתב זה אם להסתפק

 הא וכו' בנו בן ועל בנו על נצטוה למה א"כ לרבינו לו הוקשה מה קשה מדאורייתא
 הא קשה מדרבנן הוא ואם בשכר ללמדם חייב שהוא להודיענו בנו ובן בנו להזכיר הוצרך
 של עשה האי שנא דמאי מלמד לבניו ישכור או ללמדו■ ליה דכייפינן מהר״ם דכתב

 ולמדתם של עשה האי שנא מאי קאמר היכי א"כ מדרבנן הוא שכירות ואי וכו׳ ולמדתם
 דאמרינן מהא לרבינו לו ויצא מדרבנן דהוא לומר לי ואפשר .מדרבנן אלא אינו זה הא
 וכו׳ למיוב האיש אותו זכור ברם רב אמר יהודה רב אמר כ״א) (דף יחפור לא בת׳

 מאי מורה לומד היה לא אב לו שאין מי תורה מלמדו היה אב לו שיש מי שבמחלה
 יודע אינו ואם ללמדו חייב בעצמו שהאב כלומר אתם ^מדתם אותם ולמדתם דרוש
 וכו׳ בירושלים תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו לשכור חייב אינו ללמד האב

 כשהאב דה״ק לישב אפשר מהר״ם ודברי .בשכר אותו ללמד חייב התקנה דמכח דמשמע
 ולכך המצוה עליו מוסל הרי יודע שהוא שכיון ישכור או שילמד ליה כייפינן ללמד יודע

 דאין כיון לשכור ליה כייפינן לא ללמד יודע אינו אם אבל ישכור או שילמד ליה כייפינן
 ואעפ״כ בדוחק לומר לי נראה זה .כדפרישית מדרבנן הוא דשכירות המצוה מוטל עליו

 בן דיהושע התקנה זה דאין בשכר ללמדו לו חייב בנו שבן לרבינו לו מנין ידעתי לא
 ומ״ש דוקא לבנו היינו לבנו מלמד לשכור וחייב דמ״ש רבינו דברי נפרש ואם גמלא
 בשכר ללמדו חייב דאינו בנו בן דה״ה מדויק אינו חבייו בן את ללמד חייב אינו אבל

ולא ההגהה דברי וכפשט מדאורייתא דהוא לומר אפשר זה ולפי דוקא דלישני ורישא
 מ״ש זה ולפי .וכו׳ בנו בן ועל בנו על נצסוה למה אמר דאמאי שהקשיתי הקושיא קשה

 ומ״מ כן. הכתוב פשט שאין פי׳ גמלא בן שיהושע י״ל גמלא בן יהושע מתקנת בבתרא
 בנו דלבן משמע ללמד חייב היכן דעד דקדושין בפ״ק הגמרא דברי דמכח קפה
 בן דאם קשה ועוד .כדפירשנו קמיירי בשכר התם כרחין דעל בשכר ללמדו חייב

ולא פניכם בניכם נאמר למה א״כ בברייתא שם אמר איך בשכר ללמדו חייב בנו

עוז מגדל
 מתחיל מאימתי :ל׳ג) דקדושין(דף פ׳ק הכל .הורה ילמוד כך ואהר עד וכו׳ אכיו למדו פלא מי

 עד כו׳ שנע נן או שש נן שיהא עד : כוכה נמככש הגזול לולב פרק פוף .מעט מעט עד
 . אתכם למדתי ראה עד המדינה מנהג היה :נ') (דף שנתפתתה נערה פרק בכהונות זה .תינוקות

:ל״ז) (נדריה המודר נין אין פרק

פיו שכר דלימ״ד

 ליה ומשמע כדפרישית מדרבנן והוא בשכר ללמדו חייב פנו עיקר נראה לכך . בשכר
 על חייב דמדאורייתא א״נ בניך ופני בניך בקרא דהוזכר כיון בנו לבן דה״ה לרבינו

 בן אלא להזכיר לו היה דלא ר״ל וכו׳ נצטוה למה א״כ שאמר ומה בנו בן ועל בנו
:פנו דכ״ש ידענא ואנא בשכר דמייב לומר בלבד בנו

. תורה אדם ילמוד לעולם ה  הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר בגמרא שם כו׳
 של בצוארו רחיים אמר יוחנן ר׳ כו׳ חורה אדם ילמוד ואח״כ אשה נושא

 זה חילוק רפינו כתב לא וכאן .ע״כ ,להו והא לן הא פליגי ולא בחורה ויעסוק אדם
 ילמוד ואח״כ אשה ישא אשה לישא ויוכל טרוד אינו שאם שר״ל להו והא לן הא של

 שכתב מה על סמך וכאן בפירוש הדבר ביאר אישות מהלכות מ״ו ובפרק .הורה
 פנויה דעתו דאם משמע ללמוד פנויה דעהו אין באומרו כאן הדבר רמז וכבר שם
 שכתב כמו ברמז אמרו ושם עליו מתגבר דיצרו הא ביאר כאן גם תחלה אשה ישא

ט׳ יצרו יהא שלא והוא במ״ש א׳ סימן אה״ע בטור ז״ל מהרי״ק  דלישניה ארישא דקאי ו
:סגי ובהא שם רמזו כאן שביארו שמאמר וכנראה

 מ״ב) (דף הגזול לולב פרק סוף שם .וכו׳ הורה ללמדו חייב אביו מאימתי י
 פן דאמר דהא תירן וההגהה .וכו׳ למקרא חמש דבן מהא הקשו ובהוס׳

 התוספות כדברי שאס הביאו שלא רבינו דעת נ״ל וזה אביו לחנכו היינו למקרא חמש
 נאמר דלא סבור דהוא משום אלא להביאו לו היה בריא גווני תרי דאיכא שתירצו

 הוצרך לא וכו׳ ו׳ כבן אותו מכניסין בגמרא אמרו שכך למלמד להכניסו דוקא אלא זה
 בענין תירן ז״ל ומהרי״ק .שש עד מעט מעט מלמדו דאביו כתב דכבר משוס להזכירו

:נכון לי נראה זה וגס ת״ת בהלכות אחר
T פאחרא דאפילו אמרו ל״ז) (דף המודר בין אין כרק בנדרים .וכו׳ המדינה מנהג היה 

 חורה שיקרא עד בשכר ללמדו וחייב שרי לא המדרש על אגרא למשקל דנהיגי
 דאפילו לומר הרמ״ה והוסיף כדפרישית ללמדו חייב דבחנם ונראה .וכו׳ כולה שבכתב

 ח״ח בהלכות הטור וכתבו הכל ללמדו חייב שעחא ליה דחיקא דלא אפשר אס בשכר
. סימן  לשמואל ל׳) (דף דקדושין בפ״ק הקשו מאי כן דאם רבינו על לי ותימה א׳

 ע״כ דלדידיה כיון משנה מלמדו אין מקרא דמלמדו מברייתא דן בן כזבולון דאמר
 לגברא הוא שמואל דאמר דמאי נימא א״כ שעתא ליה דדחיקא ברייתא ההיא ׳מהוקמא

:וצ״ע כזבולון ולא כזבולון ואמר דחק ולמה שעתא ליה דחיקא דלא
ל ב  מדרש שנא מאי ל״ז) (דף המודר בין אין בסרק שם .וכו׳ פה שבעל חורה א

 אני מה הרא״ש פי׳ בחנם אתם אף בחנם אני מה וכו׳ ה׳ צוה ואותי דכתיב דלא
 נאמר דלכך בחנם ג״כ תלמדו לדורות וכשתלמדו בחנם לומדים אקם אף בחנם למדתי

 דה״ק רבינו מפרש לא אמאי וא״כ תעשו אתם עושה שאני מה ראה כלומר נתתי ראה
 העיקר דהא מפי שפיר אתי דהא בחנם תלמדו אתם אף בחנם אתכם מלמד אני., מה

 אינו דהוא וי״ל .חסר העיקר פירושו לפי ונראה כמוני תעשו שאמס לומר שבא הוא
 אמכם שאלמד לי ה׳ צוה כאשר ה׳ צוני כאפר דר״ל והר״ן הרא״ש כפירוש לפרש רוצה

 צוה הוא מה וצוני למדני שהוא כמו אתכם אלמד שאני צוה מפרש הוא אלא’ בחנם
ם: אתכם למדתי כן בחנם ולמדני בחנ

בל
מיימוניות הגהות

 ,בעצמו ללמדו יודע אינו אם ואילך גמלא בן יהושע מתקנת שמחה רבינו פסק וכן [ג]
 יעקב בר אחא כדרבי קודם בנו וממולא זריז בנו היה אס אומר יהודה ר׳ [ד] :ע׳ב

 שימור שכר דאמר למאן איכא התם פליגי [ה] :ע״ב ,בו׳ דאביי לקמיה אבוה דשדריה
 אמר לא מ״ט שימור שכר דאמר למאן ופריך טעמים פיסוק שכר למאן,דאמר ואיכא

מכלל מסיני למשה ניתן פירוש דאורייתא טעמים פיסוק שכר דקסבר טעמים פיסוק שכר
המודד בין אין פ׳ ובירושלמי .טמנו שכר ליקה מותר סופרים חידושי רכל שמחה רבינו מדקדק מכאן .מהן שכר ליקה מותר להבי מסיני למשה ניתן לא קסבר טעמים פיסוק

אפשר אם אבל שעיתא ליה דדחיקא ליה אפשר דלא היכא ה"מ הרמ״ה כתב הטור °[לשון :ע״כ , ותרגום מקרא בהנם מלמדים אתם ואי בחנם מלמדים אתם ומשפטים הקים גרסינן
מתרומת שכרן נוטלין קמיצה והלכות שחיטה הלכות מלמדי דכתובות בתרא בפרק כדמשמע ליקה מותר בטלה שכר אבל [ז] :ואגדות] הלכות ותלמוד משנה לאגמורי חייב ליה

:כלל] מתבטל אינו אפילו שרי להתפרנס במה לו אין אם הרא׳יש [כתב0 : המודר בין אין פרק בירושלמי וכן.משמע הלשכה



87 יט משנה כסף פ״א תורה תלמוד הלכות מדע. מש״ כסף
 כמו ועניים קולים שהיו חכמים כמה בגמרא מצינו ,וכו׳ בת״ה קייב מישראל איש כל ח

[כ״ז:] בקעניוח דוסא בן חנינא ור' קולה שהיה [פ״ד.] בהפועלים בר״ש אלעזר ר׳
: בהורה עוסקים וכולם עניים שהיו ל״ה) הממונה(יומא להם אמר בפרק והלל

הונא רב כגון .מים שואבי ומהם :הלל כגון .עצים מוסבי מהם היו ,ישראל גדולי ט
 (כתובות גזירות דייני שני בפרק

:יוסף רב כגון .סומין ומהם :ק״ה)
א י ד י  וחייב וכו׳ הורה ללמוד הייב אימהי ע

 דחב מימרא .למידתו זמן לשלש
 נ כ״פ) דקדושין(דף פ״ק ספרא

 דבר זה \ וכו׳ תלמודו בהחלת כד״א יב
 מה רב זמן צריך• דלגמרא פשוע

 סומכין ואהא .ולמשנה להמקרא צריך שאין
משלשין: שאין העולם

האשה

 יש אס דחנן דאהא כ״א) נועל(סוסה היה בפ' משמע כן וכו׳. הורה שלמדה האשה יג
 אינה הא תורה זנות אילימא דמאי זכות בגמרא ואמרינן לה הולה זכות

 ע״ן בריש סנינא רבי כדאמר ועושה כמצווה גדול פכרה אין שכן וכיון כלומר מצווה
המיד דואג שהמצווה מעמא דהיינו המוספות וכהבו .ל״א) (דף דקדושין ובפ״ק ג') (דף

:בוראו מצות ולקיים יצרו לבעל
כו׳. הכמיס צוו שכר לה: שיש ואע״ם סופה ו

 עזאי דבן פלוגהא נועל היה פרק
 בהורה בד״א ומ״ש :כר״א ופסק אליעזר ורבי

כו׳. שבע״פ  בהפך רבינו בשם כתב העור ו
 בדברי לו נזדמנה משובשת שנוסמא ונראה

עיקר: דידן ומסמא רבינו
מוש״בין

 חוקים אתכם למדתי ראה שנאמר בשכר ללמדה
 אף למדתי בחנם אני מה וגו׳ ה׳ צוני כאשר ומשפטים

 למדו לדורות כשתלמדו 'וכן ממני בחנם למדתם אתם
 בחנם שילמדו מי מצא לא ממני. שלמדתם במו בחנם
 לאחרים ילמד יכול .קנה אמת שנאמר בשכר ילמדו
שאסור למדת הא . תמכור ואל לומר תלמוד בשכר

 בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש כל ח ז בשכר רבו שלמדו אע״פ בשכר ללמד לו
 הצדקה מן המתפרנס• עני היה אפילו כחו שתשש גדול זקן שהיה בין בחור בין יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עגי

 :ולילה יומם בו והגית שנאמר ובלילה [ז] ביום תורה לתלמוד זמן לו ■לקבוע חייב ובנים אשה בעל ואפילו הפתחים על ומחזר
 ביום תורה בתלמוד עוסקין היו כן פי על ואף סומים ומהן מים שואבי ומהן עצים חוטבי מהן היו ישראל חכמי גדולי ט

 ״שנאמר מותו יום עד תורה ללמוד חייב אימתי עד י :רבינו משה מפי איש איש.מפי השמועה מעתיקי מכלל והם ובלילה
א שוכח: הוא בלימוד יעסוק שלא זמן. וכל חייך. ימי כל מלבבך יסורו ופן  בתורה שליש למידתו. זמן את לשלש וחייב י

 ויבין לדבר דבר וידמה מדבר דבר ויוציא מראשיתו דבר אחרית וישכיל יבין פה.;ושליש שבעל בתורה ושליש שבכתב.
 שלמד מדברים בהן וכיוצא והמותר האסור יוציא והיאך המדות עיקר הוא היאך שידע עד בהן נדרשת שהתורה במדות

ב * גמרא הנקרא הוא זה וענין .השמועה מפי  ובתורה ביום שעות שלש במלאכתו עוסק והיה אומנות בעל היה כיצד י
 להבין בדעתו מתבונן אחרות ובשלש [מ] פה שבעל בתורה ובשלש שבכתב בתורה מהן בשלש קורא התשע אותן .תשע
ר. דבר ב ד ה. שבעל ,תורה בכלל ופירושן הן■ שבכתב תורה בכלל קבלה ודברי מ  בכלל פרדס הנקראים והענינים פ

 שבכתב תורה ללמוד לא צריך יהא ולא בחכמה כשיגדיל אבל אדם של תלמודו בתחלת אמורים דברים במה“ .הן הגמרא
 מדברי דבר ישכח שלא כדי השמועה והברי שבכתב תורה מזומנים בעתים, יקרא פה שבעל בתורה [ס] תמיד לעסוק ולא
 אבל שכר לה יש תורה שלמדה אשה יג דעתו^ ויישוב בלבו שיש רוחב לפי בלבד לגמרא ימיו כל ויפנה תורה דיני
 אלא שעשה המצווה כשכר שכרו לעשותו'אין עליו מצווה שאינו דבר העושה וכל .נצטוית מפני'שלא האיש. כשכר אינו

 להתלמד מכוונת דעתן אין הנשים שרוב מפני תורה. בתו את אדם ילמד שלא חכמים צוו שכר לה שיש ואע״פ ממני. פחות
תפלות. למדה כאילו תורה בתו את המלמד כל חכמים אמרו דעתן. עניות לפי הבאי לדברי תורה דברי מוציאות הן אלא
תפלות: כמלמדה אינו למדה ואם לכתחלה אותה ילמד לא שבכתב תורה אבל פה שבעל בתורה אמורים דברים במה ״

מושיבין רמז: ׳דסי׳1רי1ש סמ״געשיןיב. אב׳מדףלג.
משנה לחם

ל ח  יוחנן ר׳ דהח להחמיר והלך גדולה קולא ליה משמש מ״מ יוחנן כר׳ נראה וערבית ורשע ועשיר עני ת״ר ל״ה) (דף הממונה להם אמר פרק יומא .וכו׳ מישראל איש כ
ב :וכו׳ בתורה עסקת לא מה מפני לו אומרים לעני לדין באים י : הארן עם בפני לאומרו אסור זה ודבר אמר בעצמו לקבוע חי

. זמן לו כו׳ . הסם דאמרינן מתניהין ההיא צ״ש)יעל (דף הלחם שסי פרק במנמוח ו י נ כו׳. למידתו זמן את לשלש וחייב יא ג ישלש לעולם שם אמרו ל׳) (דף דקדושין בפ״ק ו
 את סילק אפילו אומר יוסי ר׳ בגמרא אמרו וכו׳ מניחין ואלו מושנין אלו הפנים לחם

 כלומר נלמוד יוסי ר׳ של מדבריו אמי ר׳ אמר וכו׳ החדשה את וסידר שחרית הישנה
 אדם שנה לא אפילו א״כ תמיד לפני ליה קרי מענו וערבית מעש שחרית דעמד דמשום

 קשה והשתא .ע״כ וכו׳ ימוש לא מצות קייס ערבית אהד ופסוק שהרית אהד פסוק אלא
 קיים ערבית ואחד שהרית אחד פסוק קרא דאמרינן דהא לכאורה דמשמע רבינו לדברי

 משמע תמיד דדייקי לרבנן אבל תמיד לפני דייק דלא יוסי לר׳ דוקא היינו ימוש לא
 כדי הלילה וכל היום כל שיקראו וצריך מדוייק הוי ׳1כ ימוש לא נמי דלדידהו

 איך ומוספין תמידין מהלכות חמישי בפרק כרבנן שפסק רבינו וא״כ ימוש לא לקייס
 ליה דמשמע וי״ל .ולילה יומם בו והגית מצות קיים שעות שהי שבקובע כאן כתב

 דהמיד דאמרי ורבנן ימיש לא מלשון התמידות על יוהר מורה תמיד דלשוך לרבינו
 ואנן נעשית אימתי מלאכתו כן לא דאס מדוייק אינו ימיש דלא דסברי ודאי מדוייק

 אינם תורה דברי ישמעאל ר' דבי תניא שם אמרו וכן ארן דרך עם ח״ס דיפה קי״ל
א. ת״ת שיפה התוס׳ שפירשו כמו שר״ל וכו' רשות ואינם וכו׳ רובה ״ ד ס  שאמר ומה ע

 דלר' מכיון לרבנן אפילו כן דאמריק פירושו הכי נלמוד יוסי ר׳ של מדבריו בגמרא
 לא כאן דעד ימיש לא דייקינן לא עלמא דלכולי ודאי דייק לא בתמיד אפילו יוסי

 דהך שפיר אתי והשתא מודו ימיש פלא אבל בתמיד אלא יוסי דר׳ עליה רבנן פליגי
 מדבריו אמי ר׳ אמר איך קשה היה דאצ״כ דרבנן אליבא הוי נלמוד דמדבריו דינא

 רבינו רצה ולא מדבריו דין ללמוד לנו מה יוסי דר׳ כווהיה הלכתא דלית כיון נלמוד
 קייס וערבית לשחרית שמע קריאת אלא קרא לא אפי׳ שם דאמר יוחנן כר׳ לפסוק

 יוחנן דר' כוהיה דהלכהא לכאורה משמע ח׳) (דף דנדרים דבפ״ק אע״ג ימיש לא מצות
שהרית בק״ש נפשיה פשר בעי דאי קמ״ל הא גידל דרב מימרא גבי שם אמרו שהרי

מיימוניות הגהות
 אלא קרא לא אפילו הלחם שתי בם׳ יוחנן רבי דאהי הא על םומך דחוקות ובשעות [ז]

 המצות ספר ,הארץ עם בפני לומר אסור זה ודבר ימוש לא קיים וערבית שחרית ק״ש
: ע״ש) יסורו ופן קרא דאמר תורה מדברי ובו׳ הלאוין בכלל י״ג לאוין *(סמ״ג :ע׳ב
 כמשנה ימים ושני במקרא ימים שני שיעסוק פירש רש״י אבל ,ליומי קאמינא בי [ח]

ותלמוד משנה מקרא נקרא בבלי דתלמוד תם רבינו ופירש שבוע כל ובן בתלמוד ושנים

 רפינו ופירש ליומי. צריכא לא ותירצו חיי כמה ידע מי והקשו שנותיו אדם
.־וכו׳ אומנות בעל היה כיצד שכתב וזהו ישלש ויום יום דבכל הס רבינו כדברי

 נוהגים אנו שאין סמך לתה רבינו כתב זה .וכו׳ אדם של תלמודו בהחלת בד׳׳׳א 'ב
כו׳. למודו בהחלת פד״א דנפשיה מסברא אמר לזה בתלמוד אלא  ורבינו ו

ובמשנה במקרא בלול בבל דהלמוד דאמרינן אהא סמכינן דאנן אחר בענין הירן חם
:וכו׳ ובתלמוד

של(דף היה פרק סושה .וכו׳ תורה שלמדה אשה יג  אס במשנה שם אמרו כא) נו
 הא דתורה זכות אילימא בגמרא שם ואמרו וכו׳ לה תולה היתה זנות לה יש

 בתו את המלמד כל שם אמרו עוד . האיש כשכר שכר לה ואין ועושה מצווה אינה
, ,י,,. כהילי פירש ז״ל (*ורש״י תפלות מלמדה הורה
; ניש .ל נן גרס לא ( והקשו זנות) למדה ( ו נ ״ ס ל . ׳
חכמה אני דכתיב אליעזר דרבי שעמא מאי אבהו רבי אמר וכו׳ למדה כאילו אימא

מסוכה שהאשה רש״י ופי' .ערמומית עמו נכנסה באדם חכמה שנכנסה כיון ערמה שכנתי
 דברי תפלות מפרש ורבינו .בהצנע זנוח) (של דברים ועושה ערמומית מבינה היא
 דעתן אין הנשים שרוב מפני כאן שכתב כמו המשנה בפירוש פירש וכן ומשלים הבל

 נכנסה מכמה באדם שנכנסה דניון בכה״ג אבהו דר' מימרא מפרש ולדידיה כו׳ מכוונת
 באשה נכנסת כשהיא אבל ערמומית בו נכנס באדם נכנסת כשהיא דוקא כלומר ערמומית בו

שאני דאגי שכנתי,ערמה חכמה אני וז״ש . ששות עמה ונכנסה הבל לדברי מוציאה היא
אחר פענין בדוחק לפרש ויש . לא באשה אבל ערמה שכנתי אז חכמה לי יש אס איש

:נכון נ״ל .וזה

עוז מגדל
וכל

ה  עד פרק מרוח5נ עוד כ״ע), (שם המודר נין חין פרק . נשכר רנו שלמדו אע׳פ עד נהנם אני מ
 (דף הממונה להס אמר פ׳ יומא נמסכת . שוכח הוא פד נת׳ה' חיינ מישראל איש בא :כמה

ע׳ו . תלמוד הנקרא הוא עד למודו זמן את לשלש וחייב :ל׳ה)  דקדושין י״ע)ופ'ק פ״ק(דף מסכת
כל :י׳ט) ע״ז(דף דמסכת פ׳ק . נצעותה שלא עד כו׳ אומנות נעל היה כיצד :ל') (דף  העושה ו

ק .ע״ז דמסכת פ״ק דנר. נ׳ נ  פ״ק .הפרק סוף עד כו׳ צוו שכר לה שיש ואע״פ :פ׳ז) החונל(דף פ׳ ו
:דףיל״א) (הועה נועל היה ופרק .ל'נ) ל״א (דף דקדושין  צריך אדם ואין כתלמוד בלולה כמשנה בלולה במקרא בלולה בבל בסנהדרין כדאמרינן

 קרכנות פ׳ לקרות נוהגים דהלכך בא״א וכתב בבלי בתלמוד יעסוק אלא יוהד ,להשליש
 בלא לעולם אפשר שאי כשם גרסינן י״ד פ׳ סופרים ובמסכת . ע״ש כו׳ מרה ואינה מדה במקרא העוסקין ת״ר מציאות אלו בם״פ [ט] 5 ע״ב מדות, די״ג וברייתא מקומן ואיזהו

 ע״מ אלא תלמוד לידי ויבא ומשנה ממקרא דולג שיהא ולא בתלמוד שעמלו אדם אשרי אבל ותלמוד ומשנה מקרא בלא לעולם אפשר אי כך בשמים בלא פלפלין בלא מלח
בור זה הרי חכמים תלמידי שמש ולא יוקרא שנה אמי נוטל היה ובם׳ וע״ש בנזשכיתו נשגבה וכתומה עוזו קרית הון,עשיר נאמר זה ועל לתלמוד ויבא ומשנה מקרא שילמד

5 כן) כתב הסמ״ו. אבל רמ״ו סי׳ י״ד איפכא כתב הטור ,®(בר׳־א : וע״ש


