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ת כ ר ל טסכתקיחשיןםינץכז ב א מו ̂;0 כש

 חורה״ בל *דרכה במאמר זצוקללה״ה מהריח רשכבה׳ג
ל  אש דברי שם וימצאו ,מטמארמס״ הנעל' הרשעים ע

 הוא אשר מישראל איש כל כי רשכבהי־ג, מפי מחלקחת
 שחלמד בזה עצמו ומסחפק לבנו חורה בלימוד מקמן
 וסוף מהשייח, דורוחיו אח ומסיר דעתו בידוי לפי אוחו

 שבנו פ״י כי ריפורמעור יהי׳ שאח״כ הדור או שב״ב
 להזהר איך ידע בהתורה חכם ונעשה בתוה״ק מחגדל

 כגם ורואה עבורה/ עצמו ומוםר ובדקדוקים, באזהרות
 לדורותיו האב משריש ועי״ז בחוה״ק, לחכם יהי׳ בגו

 זב״ב לבט המלמד כל הגמ׳ מאתר וזהו עולם, פד התורה
 קיבלה כאילו הדבר ביאור סיגי. מהר קיבלה כאילו תורה.

 התורה מקמץ הוא אס אולם לדורותיו. כתורה והשריש
 ונעשה בה יזהר מאין לחד לא דאס מויר שם אומר מבנו

 הבן לבן הוא ילמד האס הבן נזהר לא אם וממילא דל.
 העהורה והאמונה התירה מן הדורות סריס ממילא ונמצא

 הוא הראשון בעצמו שהאב מו״ר שם וכתב והקדושה.
 עור וכתב לו.., ואוי התורה מן דורותיו אס המסיר

 אומנות בעלי אנשים כמה יש הלא ע״ז תשאל ואס
 המה ומאמינים יקרים אנשים ובכיז בתורה גדולים שאיק

 עצמו את הכין דהוא הוא דהדבר ע״ז והשיב בהשי״ס
 ואולם בתמימות נהחדר שלמד מפגי בתורה גדול להיות

 את שהכין ע״י לבד בזה וע״כ לזה השיגו לא כשרונותיו
 תיכן זהו הנה ומאמין> צדיק נשאר לתורה עצמו

ק/ דבריו ה
ה נ ה  האנשים כאותן שלא מבואר הק׳ דבריו מעומק ו

 דכל בטענתם ותחבולות עצות בלבבם שמחשבים
 שבזה וסוברים וחרר ירא הבן שיהי׳ אלא אינה כוגתס

 מו״ר אמר ע״ז מהבן. תורה ביטול של המר מעון ינצל
 אלא ירא. שיהי׳ לזה מכשירין רק דבן חורה החיוב דאין

 בנו שיהי׳ לראות שמחוייב תורה התלמוד הוא דהחיוב
 גופא ע״ז מחויב שהוא ומכיון התורה וחכמי גאוני ונ״ב

 והתחבולות, העצות לו יועילו מה להתורה בנו לדבק
 את שמסיר יהי׳ וסיף מהתורה הבן יפרוש הא סו״ם

ל. מומר ונעשה השי״ה מאמונת גס דורותיו ד
ה ג) נ ה  הגאון הרב חתני חקר דגנים ת״ת במצוות ל

 הבן מחיובי דהוא נאמר האס ג״י ראובן ד
 מחיובי שהוא הבן, ופדיון מילה כמו האב על המוטלות

 כ״ט, דף בקידושין בברייתא שמבואר כמו האב על הבן
 מצות דכלל הרי תורה, וללמדו ולפדותו למולו חייב האב

 הבן חיוב בכלל והמה ופדה״ב מילה עם תורה תלמוד
 דבחיוב תורה תלמוד מחיוב דהוא אלא לא או האב על

 רתלמוד חיוב יש כן בעצמו ללמוד חיוב שיש כמו דת״ת
 רבנו מדברי והגה קודמו. שבגו אלא לבנו ללמד תורה
 סק״ז. רמ״ה סי' ביו״ד זיע״א מוילנא אליהו ‘ר הגאון

 ופדה״ב מילה מצוות כמו אינה דבן ת״ס דמצווס מבואר
 חוב אב שיש וכ״ז האב על רמיא המצוה מעשה דשם

 דבן ת״ת מצוות אבל עליו, הוא דבן והפדיון המילה
 יותר בנו על להאב מיוחדת מצוה אינה דלימוד המעשה

 מהאב דבן לימוד מצוות והחוטף ישראל איש כל סמל
 דהמצוה ופדה״ב, מילה גבי כמו להאב משלם אינו

 אלא האב על אבן חוב מצוות משום אינה משננתס
 לבן ללמד דחייב כמו התורה לימוד מצוות משוס דהוא

 באות• לעיל שהבאתי הרמב״ם לשון ומדוקדק חברו>
יעו״ש. ב'

א ל  ללמדו הברייתא דחשבה מה תמוה הוא דלפי״ז א
 מילה חיוב שייכות מה ולפדותו למולו עם תורה

 מצוות דהוא דבן, ת״ת לחיוב דאב מצוותו דהוא ופדה״ב
 יש שאס אלא אדם. כל בכלל הוא ג״כ והאב אדם כל

 דיש זיע״א הגר״א ביאר וע״ז קודמות בנו חברו, ובן בנו
האב על מוסל דאין אה״ג המעשה דעצס מצוות מיני ב׳

 שכר דלחח מצוה עוד שיש אלא חדס כל מעל יותר
 זאת חשבה וע״כ האג, על הבן מחיובי היא זו ומצוה

 במקרא רק אינו וזה ופדה״ב מילה עם ביחד המתגיתא
 רוצה אינו המלמד ואס שכר, לקחת אסור משנה דעל

 כיס בכורות בגע׳ והוא שכר ליתן האי מחויב בחנם
 מן שכר ליטול דאסיר המצות כל שם דלמר כן מביאר
 ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה דכתי׳ שבע״פ תורה
 שאס ומנין בחנם אחה אף בחנם אני מה צוני כאשר

 קנה אמת שנאמר שכר לתן שמחויב בחגם מוצא אינו
 בהגהות מובא מרוטנברג מהר״מ בתשובת ומביאר וכר,

 סי׳ בשו״ע ונפסק הורה תלמוד הל׳ ריש מיימוגי
 לו דכייפינן ז״ל מהר״ם כתב ודל ד׳ סעי׳ רמ״ה

 דולמדתם עשה האי דמ״ש מלמדיה להם לשטר או ללמדם
 עשה כמו לקיים דכייפינן עשה משאר בניכם את אותם

 הכותב בפ׳ אמר מצוה בע׳»ח פריעת למ״ד וכן דסוכה
 וכמו עשה מצית אשאר דהזה מידי לפרוע אוחו דכופין

 כייפינן ה״נ לקיים אותו דכופין ולפדותו למולו חייב דאב
 כשאר לי׳ הוה חובה מלתא דהא וכיון הורה ללמדו לו

 האלפס רבינו שכהב כמו מלתא בהא ועגדינן בע״ח
 ולאודועי לי׳ לשדורי מציגן אי ודאי אבל הכותב, בפ'

 דיינא ההוא התם דאמר ההיא כי לי׳ ומודעינן משדרינן
 ללוה דלחבעי' מקמי דלוה לנכסי למלוה לי׳ דאחתי׳

 איגש דבר דנכסי זכו׳ ביבא דר׳ ברי' חנניא רב סלקי׳
 דפסק הרי תחלה. הערב דלאיפרעמן וקיייל בי' טרבין
 דבגיס ת״ת מצות על נפשו שתצא עד כאב את דכופין

 אט. רוצה אמר לא ואפי׳ לנכסי׳ נסת-נן וגס
א צ מ נ  מצית א) דבניס ת״ת במצות מצות מיני ב׳ דיש ו

 ללמד אדם כל שמחויב ת״ת חיוב משום האב,
בנו לבן קידם וגני אדם לכל קודם בנו שבן אלא תורה

 הדין ונפסק שכר. לתת היינו האב, על הבן מצות ב)
 אס אבל שעתא, לי׳ דחיקא אס דוקא שכר לעטן דגם
 התורה כל בשכר גס ללמדו מחויב שעהא לי׳ דחיקא לא

 לי׳ דחיקא בין דמחלק ומה ואגדית, הלכות גמ׳ כולה.
 בביאור הכיעס מבואר שעתא לי׳ דחיקא לא ובין שעתא
ה הגריא רביגו מ״ ר  איןמלסדין דמשנה דמשוס סק״ז סי׳

 שכר לתן מחויב בחגם ללמד רוצה אינו אם ומ׳ימ בשכר.
 בס״קט״ז וז״ל הגר״א רביט וכתב שבע״פ הורה בעד גם

 דמבואר פי׳ כ״ט. בבכורות כמ״ש עצמו כמחויב כמו
 רוצה אינו אס שכר לחן ג״כ עצמו בלמוד דמחויב שם

 שעתא לי׳ בדחיקא דפטור ומה בחנם. ללמיד המלמד
 את לנוף ב״ד ויטלין אב לו שאין כמו דאז משוס הוא

 כ״ז סי׳ ציון שערי בס׳ ועיי׳ בחגם, ללמד המלמד
שם. שמבואר

ה ד) ת  איש כל דמחויב ת״ת חיוב בענין נדבר ע
דאפי׳ בקצרה ונדבר בעצמו ללמוד ישראל

 מצוה או אומנותו לעשות כגון ,להפסיק דמוחר במקום
 התורה מן להפסיק מותר דאז אחרים עיי לעשות שא״א

 אלא תורה, ביטול איסיר דוחה דאומנות הביאור אין
 אין אז מצוה ג״כ שהוא אחר דבר או מצוה דעושה דע״י

 גס שיעור לה אין דת״ת ע^י ויוצא תורה, ביטול זס
 הוי ג״כ ערבית אחת וחיבה שחרית אחת דתיבה למטה/

 זיעיא הגר״א בפי׳ מבואר וכן תורה של חפצא קיום
אליהו. בשנות פיאה מס׳ בריש

ה א ר נ  לפענ״ד ולהסבירם אלי׳ השגות דברי לבאר לי ו
 מה הבנה צריך דלכאורה שכלי ומיעוט

 ורגע רגע כל הא שיעור לה אין דת״ת מתגיהין דקאמרה
ע, חיוב הוא מהיום  הגמ׳ קאמרה בציצית כסו א־כ בפ׳

 שהוא מזוזה ועשה טלית צייץ דאס זשוין קל״א שבס בסס
ט חייב  אביי א״ל זמן. להם קבוע שאין לפי יוסף א״ר מ׳

זימני׳ ושעתא שעתא כל זמן לה קבוע מדאין אדרבא
הוא

ת40 כ ר ̂עמואלכז סימן רודושין מססת ב
 רגעמשו״ה כל על הוא דהחיוב לכדאדמכיון הרי הוא
ע, רגע כל של זמן לו הקבוע חובה זה הוי מ  ה״נ ו

 נקרא למה א״כ בס״ע, חיוב הוי ורגע רגע כל ת׳־ח
שט/ הרגע ביטל הא למטהסו״ס שיעור לה דאין זה  ה
/ בנדרים הר״ן דברי להבין יש גס  אמהרקאמר שהק׳ ח
פדך תורה ללמוד נשבע אס לקייס חלה דשבועה שס  ו

 פטר בעי דאי ומשני סיני, מהר ועומד מושבע והא הגמ׳
 כחו כפי ללמוד חיי•: והא וערבית^ שחרית בק׳ש נפשי'

 ותי׳ בפיך# מחודדין ד״ת שיהא מושננתס דמחויב ע״י
 קריאת ע״י ת’ה מחיוב דפטר לא הגמ׳ רניאור הרין
 שמפורש מה דעשה דמכיון אלא וערנית שחרית שמע

 עליו חלה ע״כ מדרשא^ הוא לושננתס והחיוב בתורה
 למה ראי' דמכאן וכתב שיעור חצי על דחלה כמו שבועה
 יאכל שלא לקייס חלה דשבועה לשבועות בחידושיו שכתב

 נשבע זה הוי לא אמאי הכנה וצריך נבילה, שיעור חצי
 אינא ורגע רגע כל דהא שיעור לחצי דמי לא הא לקייס
 ציצית שילבש נשבע אס וכי התורה, דלימוד שלימה משה
 שעה בלבישת נפשי׳ פטר בעי דאי ע״י השבועה חלה

 מצות הוי ורגע רגע דכל כן לומר א״א ולכאור׳ אחת,
זה. בדין וצ״ע שלימה עשה

ה א ר ב  בחיוב דיניס שני דיש הוא המשגה דביאור ו
 יומס בה דוהגית קרא א) התורה, לימור

) ושננתס^ וכן ולילה  הוא דמיני״ ובקימך דושכבך ג
 אחר פרק דאפילו צ״ט רף במנחות רמצינו הא ישמעינן

 ת״ת של חפצא קיוס הוי ג״כ ערבית אחד ופרק שחרית
 עדיין יצא דלא ר״ל דושננתס הדרשא דבא דמה ונמצא
 וכל היום כל עור דמחויב אלא אחד פרק עיי החיוב
 אז להפסיק שמחויב מצוה לפנינו בא אס ומ״מ הלילה
 חיוב כלל דמי לא ולפי״ז שלמד, התיבה עיי יצא ממילא

 כל ציצית דגבי דציצית, רגע כל לחיוב דתית רגע כל
 חיוב הוא בתורה אבל בפ״ע בחיוב מחייבפו ורגע רגע
 וכן היום כל של לימיד לעשות קימה בשעת דחל אחר

 ברגע ללמוד שיכול מי‘ יש אס למשל באיכות וכן בלילה,
 מחברו יותר שלו השכל וע״י שלו הדיבור הכח ע״י אחת
 שוה הזה החיוב אין אבל כחו, כפי ללמוד מחויב הוא
 דבר או מציה נזדמן שלאחד כגון מישראל־ ואיש איש בכל
 עיי קיוס הזי הזה כאיש ומפסיק, מצוה ג״כ שהוא אחר

 דבר שוס לידו בא דלא מישראל איש ולגבי שלמד המקצת
 היוס כל דלומר ע״י דוקא קיומו הוי אז להפסיק שמחויב

 והגית של והחיוב ושננתס של דהחיוב נמצא הלילה, וכל
 ובקומך, דושכבך העשה של הת״ת בהחיוב דינים הוא הכל

 לה אין דת׳ת משנתינו דאמרה מה שפיר אתי והשתא
 ורגע רגע כל שיעור לה יש הא להקשוס שייך ולא שיעור

 והחיוב היום כל על הוא אחד חיוב דהכא בציצית כמו
 ח״ו שמבטל דמי מזה מבואר וע״כ שיעור, לו אין הזה
 עיי גס נפטר לא ואז העשה כל בזה מבטל היוס כל

 שעה שמבטל מי אבל מהחיוב, ואומנות מצוה עשיית
/ ת״ת ביטול אלא העשה כל ביטל לא מהיום  ולא הו
 חצי לאכול שלא לנשבע זה דמי וע״כ העשה, גוף ביטול
 אס שבועה חלה ה״ג מיז, שבועה דחלה נבילה שיעור

כגלפע״ד. ומהלילה מהיום חלק נשבע
א צ מ  לעומת זו מקבילות שבתית מצוה הדיני ששני נ

 ת״ת חיוב ישראל איש מל שחלה דהייט זו
 הכמות בשיעור זהו ולילה יומס המצוה של ששעורה
 מחודדין ד״ת שיהיו 7לב^ הושנגתס הוא האיכות ובשיעור

 אלא לו/ ותאמר תגמגם אל אדס ישאלך שאם בפיך
 הוא השיעור וביאור באיכות, שיעור וזהו מיד, לו אמור

 כזה מוח לו יש שאס דיבורו ונח כחו לפי אחד לכל
 בשעה ולהקיף שלימה מסכת אחת בשעה ללמוד שיכול
שלימה מסכת ללמוד מחויב הוא כולה התורה כל אחת

 אינו מחו ואם אחת, בשעה התורה ולהקיף אחת בשעה
 דושננתם מקרא חיובו זהו בשעה דף חצי ללמוד רק סיכל

בפיך. מחודדין ד״ת שיהיו
ה נ ה  שהוא בביתך בשבתך בס ודברת של הדין זה ו

 שהוא ערנית אחר ופרק שחרית אחד פרק לימוד
 אז ושננתס, ושל והגית של השיעורים אותם נגד מקפל
 מל להפסיק לו מותר ואז ביטול, איסור ממנו נפקע

 הפרק ואותו שחרית הפרק אותו לקיים לו שנחשב ידי
 אסור הי׳ ובקומך דושכבך הקרא לאו דאי ונמלא ערבית,

 תורה התלמוד שיעיר דין משוס ארץ ובדרך לאכול אפי״
 ובקומך ובשכבך של הדין בא ע״ז והגית, ושל דושננתס

 פ״י תירה ביטול איסור ממט נפקע אם דאך ללמד
 אחרים ע״י לעשית שא״א והמצוה ארץ, והדרך האכילה

 שחרית אחד פרק ע״י דח״ת חפצא לקיום שפיר נחשב אז
 כלל ללמוד רוצה אינו אס אולס יצא, נמי ערבית אחר ופרק

 לביטול לעולם לו לו ונחשב ת״ת קיום עיקר ליכא אז
 ע״י אחרים חכמים תלמידי שמחזיק באופן אס כי תורה

זיע״א. הגר״א רביגו מדברי למדתי כן הגדולים/ עסקיו
ל ה) ד  נמיאין ות״ת פיאה מם״ בריש אליהו השנות ו

דכתי׳ למעלה ולא למטה לא שיעור לה
 למעלה שיעור לה אין וא״כ ולילה יומס בה והגית

 דאמרי׳בגח' והא פיטר, אחת בתיבה דלפעמיס ולמטה,
 לא וכו׳ בה והגית קייס כאילו ושחרית ערבית ק׳ש קרא
 חיוב הוא ק״ש אלא אחת בחיבה יוצא שאינו לאפוקי בא
 קרא דאם אמרו וע״ז וערנית שחרית לקרוא אחיד כל על

 ויוצא ללמוד צריך אין אחת תיבה אפי' אז וכו' ק״ש
 אחת בתיבה שיוצא כיון וכו׳ והגית דכתן׳ והא בק״ש
 אלא צריך שאין הו״א והגית כתי׳ הוי לא דאילו כיינו
 נאמר לכך ללמוד פנאי לו שיש אף יותר ולא אחת תיבה
 תורה ללמוד ארס שחייב לומר ולילה יומס בה והגית
 ארץ בדרך או במצוה לעסוק צריך אם אך ולילה יומם

 ונקט אחת בחיבה א״ע פוטר הוא אזי מצוה ג״כ שהוא
 האדם שצריך להורות למטה שיעור לח״ת דאין הא התנא
 שלמד ותיבה תינה דבכל התורה את לחבב ומאד מאד
 מצות אחת בתיבה שיוצא והראי' בפ״ט, מצוה היא בה

 בזה והכלל המצוות כל נגד שקולה שהיא החורה לימוד
 להעשותע״י יכולה אס למצוה אפי׳ ת״ת מבטלין שאין

 בפיע ותיבה תיבה שכל מפני בזה מחייב והשכל אחרים,
 כשלומד א״כ כולם, נגד שקולה והיא גדולה מצוה היא

 בודאי זא״כ מצוות מאות כמה הקייס אחד דף למשל
 כשאי רק אחת ממצוה מצווח מאה לקיים טוב יותר

 התנא שונה לבטל/ולזה רשאי אזי אחר י פ׳ לקייס אפשר
 כשצריך או כניל, להורות למטה שיעור לה אין רת״ת הא

 פנאי לנו הי׳ לא זאת ולולא מצוה ג״כ שהיא לאכול
 יומס בה והגיס דכתי' לאכול או מצוה איזה לפשות
 יוצא אחת בתיבה אף דלפעמיס משמיענו לכך ולילה׳

הטהור. עכ״ל
ר ל ב ל  דכחי׳ הא דהנה אליה; בשנות הגאון דברי ו

 ובשכבך דכתי״ והא וגו', יומס בה והגית
 והגית אלא כחוב הוי לא דאי לן אהני תרווייהו ובקומך,

 ורגע רגע דכל או אופנים בשני אומרים הייט אז בה
מ׳ כדאמר מחייבתו  אומרים דהיינו או ציצית, גבי הג

 הקיום השיפור הוי ה״ג במצה, כזית כמו שיעור דהוא
ט', ובקומך ובשכבך נמי דכתי׳ השתא אבל ולילה, יום  ו

דעי׳ ושננתס, וכן בה, והגית וכתיב  ג״כ תיבה חד דלהכי י
 על תיבה וחד היום כל על גס דת״ת דחפצא קיום הוי
 אינה הקודמת הרגע דאותה לציצית דמי דלא הלילה, כל

 בפ״ע חיוב הוי רגע כל דהתם השני' רגע על קיום
 קימה דנשעת הוא, חיוב דחד הנא אבל בפ״ע, וקיום

הנזית כמו שיעור וגס היום בל של ת״ת חיוב מליו חל
דמצה

ת40 כ ר ̂עמואלכז סימן רודושין מססת ב
 רגעמשו״ה כל על הוא דהחיוב לכדאדמכיון הרי הוא
ע, רגע כל של זמן לו הקבוע חובה זה הוי מ  ה״נ ו

 נקרא למה א״כ בס״ע, חיוב הוי ורגע רגע כל ת׳־ח
שט/ הרגע ביטל הא למטהסו״ס שיעור לה דאין זה  ה
/ בנדרים הר״ן דברי להבין יש גס  אמהרקאמר שהק׳ ח
פדך תורה ללמוד נשבע אס לקייס חלה דשבועה שס  ו

 פטר בעי דאי ומשני סיני, מהר ועומד מושבע והא הגמ׳
 כחו כפי ללמוד חיי•: והא וערבית^ שחרית בק׳ש נפשי'

 ותי׳ בפיך# מחודדין ד״ת שיהא מושננתס דמחויב ע״י
 קריאת ע״י ת’ה מחיוב דפטר לא הגמ׳ רניאור הרין
 שמפורש מה דעשה דמכיון אלא וערנית שחרית שמע

 עליו חלה ע״כ מדרשא^ הוא לושננתס והחיוב בתורה
 למה ראי' דמכאן וכתב שיעור חצי על דחלה כמו שבועה
 יאכל שלא לקייס חלה דשבועה לשבועות בחידושיו שכתב

 נשבע זה הוי לא אמאי הכנה וצריך נבילה, שיעור חצי
 אינא ורגע רגע כל דהא שיעור לחצי דמי לא הא לקייס
 ציצית שילבש נשבע אס וכי התורה, דלימוד שלימה משה
 שעה בלבישת נפשי׳ פטר בעי דאי ע״י השבועה חלה

 מצות הוי ורגע רגע דכל כן לומר א״א ולכאור׳ אחת,
זה. בדין וצ״ע שלימה עשה

ה א ר ב  בחיוב דיניס שני דיש הוא המשגה דביאור ו
 יומס בה דוהגית קרא א) התורה, לימור

) ושננתס^ וכן ולילה  הוא דמיני״ ובקימך דושכבך ג
 אחר פרק דאפילו צ״ט רף במנחות רמצינו הא ישמעינן

 ת״ת של חפצא קיוס הוי ג״כ ערבית אחד ופרק שחרית
 עדיין יצא דלא ר״ל דושננתס הדרשא דבא דמה ונמצא
 וכל היום כל עור דמחויב אלא אחד פרק עיי החיוב
 אז להפסיק שמחויב מצוה לפנינו בא אס ומ״מ הלילה
 חיוב כלל דמי לא ולפי״ז שלמד, התיבה עיי יצא ממילא

 כל ציצית דגבי דציצית, רגע כל לחיוב דתית רגע כל
 חיוב הוא בתורה אבל בפ״ע בחיוב מחייבפו ורגע רגע
 וכן היום כל של לימיד לעשות קימה בשעת דחל אחר

 ברגע ללמוד שיכול מי‘ יש אס למשל באיכות וכן בלילה,
 מחברו יותר שלו השכל וע״י שלו הדיבור הכח ע״י אחת
 שוה הזה החיוב אין אבל כחו, כפי ללמוד מחויב הוא
 דבר או מציה נזדמן שלאחד כגון מישראל־ ואיש איש בכל
 עיי קיוס הזי הזה כאיש ומפסיק, מצוה ג״כ שהוא אחר

 דבר שוס לידו בא דלא מישראל איש ולגבי שלמד המקצת
 היוס כל דלומר ע״י דוקא קיומו הוי אז להפסיק שמחויב

 והגית של והחיוב ושננתס של דהחיוב נמצא הלילה, וכל
 ובקומך, דושכבך העשה של הת״ת בהחיוב דינים הוא הכל

 לה אין דת׳ת משנתינו דאמרה מה שפיר אתי והשתא
 ורגע רגע כל שיעור לה יש הא להקשוס שייך ולא שיעור

 והחיוב היום כל על הוא אחד חיוב דהכא בציצית כמו
 ח״ו שמבטל דמי מזה מבואר וע״כ שיעור, לו אין הזה
 עיי גס נפטר לא ואז העשה כל בזה מבטל היוס כל

 שעה שמבטל מי אבל מהחיוב, ואומנות מצוה עשיית
/ ת״ת ביטול אלא העשה כל ביטל לא מהיום  ולא הו
 חצי לאכול שלא לנשבע זה דמי וע״כ העשה, גוף ביטול
 אס שבועה חלה ה״ג מיז, שבועה דחלה נבילה שיעור

כגלפע״ד. ומהלילה מהיום חלק נשבע
א צ מ  לעומת זו מקבילות שבתית מצוה הדיני ששני נ

 ת״ת חיוב ישראל איש מל שחלה דהייט זו
 הכמות בשיעור זהו ולילה יומס המצוה של ששעורה
 מחודדין ד״ת שיהיו 7לב^ הושנגתס הוא האיכות ובשיעור

 אלא לו/ ותאמר תגמגם אל אדס ישאלך שאם בפיך
 הוא השיעור וביאור באיכות, שיעור וזהו מיד, לו אמור

 כזה מוח לו יש שאס דיבורו ונח כחו לפי אחד לכל
 בשעה ולהקיף שלימה מסכת אחת בשעה ללמוד שיכול
שלימה מסכת ללמוד מחויב הוא כולה התורה כל אחת

 אינו מחו ואם אחת, בשעה התורה ולהקיף אחת בשעה
 דושננתם מקרא חיובו זהו בשעה דף חצי ללמוד רק סיכל

בפיך. מחודדין ד״ת שיהיו
ה נ ה  שהוא בביתך בשבתך בס ודברת של הדין זה ו

 שהוא ערנית אחר ופרק שחרית אחד פרק לימוד
 אז ושננתס, ושל והגית של השיעורים אותם נגד מקפל
 מל להפסיק לו מותר ואז ביטול, איסור ממנו נפקע

 הפרק ואותו שחרית הפרק אותו לקיים לו שנחשב ידי
 אסור הי׳ ובקומך דושכבך הקרא לאו דאי ונמלא ערבית,

 תורה התלמוד שיעיר דין משוס ארץ ובדרך לאכול אפי״
 ובקומך ובשכבך של הדין בא ע״ז והגית, ושל דושננתס

 פ״י תירה ביטול איסור ממט נפקע אם דאך ללמד
 אחרים ע״י לעשית שא״א והמצוה ארץ, והדרך האכילה

 שחרית אחד פרק ע״י דח״ת חפצא לקיום שפיר נחשב אז
 כלל ללמוד רוצה אינו אס אולס יצא, נמי ערבית אחר ופרק

 לביטול לעולם לו לו ונחשב ת״ת קיום עיקר ליכא אז
 ע״י אחרים חכמים תלמידי שמחזיק באופן אס כי תורה

זיע״א. הגר״א רביגו מדברי למדתי כן הגדולים/ עסקיו
ל ה) ד  נמיאין ות״ת פיאה מם״ בריש אליהו השנות ו

דכתי׳ למעלה ולא למטה לא שיעור לה
 למעלה שיעור לה אין וא״כ ולילה יומס בה והגית

 דאמרי׳בגח' והא פיטר, אחת בתיבה דלפעמיס ולמטה,
 לא וכו׳ בה והגית קייס כאילו ושחרית ערבית ק׳ש קרא
 חיוב הוא ק״ש אלא אחת בחיבה יוצא שאינו לאפוקי בא
 קרא דאם אמרו וע״ז וערנית שחרית לקרוא אחיד כל על

 ויוצא ללמוד צריך אין אחת תיבה אפי' אז וכו' ק״ש
 אחת בתיבה שיוצא כיון וכו׳ והגית דכתן׳ והא בק״ש
 אלא צריך שאין הו״א והגית כתי׳ הוי לא דאילו כיינו
 נאמר לכך ללמוד פנאי לו שיש אף יותר ולא אחת תיבה
 תורה ללמוד ארס שחייב לומר ולילה יומס בה והגית
 ארץ בדרך או במצוה לעסוק צריך אם אך ולילה יומם

 ונקט אחת בחיבה א״ע פוטר הוא אזי מצוה ג״כ שהוא
 האדם שצריך להורות למטה שיעור לח״ת דאין הא התנא
 שלמד ותיבה תינה דבכל התורה את לחבב ומאד מאד
 מצות אחת בתיבה שיוצא והראי' בפ״ט, מצוה היא בה

 בזה והכלל המצוות כל נגד שקולה שהיא החורה לימוד
 להעשותע״י יכולה אס למצוה אפי׳ ת״ת מבטלין שאין

 בפיע ותיבה תיבה שכל מפני בזה מחייב והשכל אחרים,
 כשלומד א״כ כולם, נגד שקולה והיא גדולה מצוה היא

 בודאי זא״כ מצוות מאות כמה הקייס אחד דף למשל
 כשאי רק אחת ממצוה מצווח מאה לקיים טוב יותר

 התנא שונה לבטל/ולזה רשאי אזי אחר י פ׳ לקייס אפשר
 כשצריך או כניל, להורות למטה שיעור לה אין רת״ת הא

 פנאי לנו הי׳ לא זאת ולולא מצוה ג״כ שהיא לאכול
 יומס בה והגיס דכתי' לאכול או מצוה איזה לפשות
 יוצא אחת בתיבה אף דלפעמיס משמיענו לכך ולילה׳

הטהור. עכ״ל
ר ל ב ל  דכחי׳ הא דהנה אליה; בשנות הגאון דברי ו

 ובשכבך דכתי״ והא וגו', יומס בה והגית
 והגית אלא כחוב הוי לא דאי לן אהני תרווייהו ובקומך,

 ורגע רגע דכל או אופנים בשני אומרים הייט אז בה
מ׳ כדאמר מחייבתו  אומרים דהיינו או ציצית, גבי הג

 הקיום השיפור הוי ה״ג במצה, כזית כמו שיעור דהוא
ט', ובקומך ובשכבך נמי דכתי׳ השתא אבל ולילה, יום  ו

דעי׳ ושננתס, וכן בה, והגית וכתיב  ג״כ תיבה חד דלהכי י
 על תיבה וחד היום כל על גס דת״ת דחפצא קיום הוי
 אינה הקודמת הרגע דאותה לציצית דמי דלא הלילה, כל

 בפ״ע חיוב הוי רגע כל דהתם השני' רגע על קיום
 קימה דנשעת הוא, חיוב דחד הנא אבל בפ״ע, וקיום

הנזית כמו שיעור וגס היום בל של ת״ת חיוב מליו חל
דמצה

ת40 כ ר ̂עמואלכז סימן רודושין מססת ב
 רגעמשו״ה כל על הוא דהחיוב לכדאדמכיון הרי הוא
ע, רגע כל של זמן לו הקבוע חובה זה הוי מ  ה״נ ו

 נקרא למה א״כ בס״ע, חיוב הוי ורגע רגע כל ת׳־ח
שט/ הרגע ביטל הא למטהסו״ס שיעור לה דאין זה  ה
/ בנדרים הר״ן דברי להבין יש גס  אמהרקאמר שהק׳ ח
פדך תורה ללמוד נשבע אס לקייס חלה דשבועה שס  ו

 פטר בעי דאי ומשני סיני, מהר ועומד מושבע והא הגמ׳
 כחו כפי ללמוד חיי•: והא וערבית^ שחרית בק׳ש נפשי'

 ותי׳ בפיך# מחודדין ד״ת שיהא מושננתס דמחויב ע״י
 קריאת ע״י ת’ה מחיוב דפטר לא הגמ׳ רניאור הרין
 שמפורש מה דעשה דמכיון אלא וערנית שחרית שמע

 עליו חלה ע״כ מדרשא^ הוא לושננתס והחיוב בתורה
 למה ראי' דמכאן וכתב שיעור חצי על דחלה כמו שבועה
 יאכל שלא לקייס חלה דשבועה לשבועות בחידושיו שכתב

 נשבע זה הוי לא אמאי הכנה וצריך נבילה, שיעור חצי
 אינא ורגע רגע כל דהא שיעור לחצי דמי לא הא לקייס
 ציצית שילבש נשבע אס וכי התורה, דלימוד שלימה משה
 שעה בלבישת נפשי׳ פטר בעי דאי ע״י השבועה חלה

 מצות הוי ורגע רגע דכל כן לומר א״א ולכאור׳ אחת,
זה. בדין וצ״ע שלימה עשה

ה א ר ב  בחיוב דיניס שני דיש הוא המשגה דביאור ו
 יומס בה דוהגית קרא א) התורה, לימור

) ושננתס^ וכן ולילה  הוא דמיני״ ובקימך דושכבך ג
 אחר פרק דאפילו צ״ט רף במנחות רמצינו הא ישמעינן

 ת״ת של חפצא קיוס הוי ג״כ ערבית אחד ופרק שחרית
 עדיין יצא דלא ר״ל דושננתס הדרשא דבא דמה ונמצא
 וכל היום כל עור דמחויב אלא אחד פרק עיי החיוב
 אז להפסיק שמחויב מצוה לפנינו בא אס ומ״מ הלילה
 חיוב כלל דמי לא ולפי״ז שלמד, התיבה עיי יצא ממילא

 כל ציצית דגבי דציצית, רגע כל לחיוב דתית רגע כל
 חיוב הוא בתורה אבל בפ״ע בחיוב מחייבפו ורגע רגע
 וכן היום כל של לימיד לעשות קימה בשעת דחל אחר

 ברגע ללמוד שיכול מי‘ יש אס למשל באיכות וכן בלילה,
 מחברו יותר שלו השכל וע״י שלו הדיבור הכח ע״י אחת
 שוה הזה החיוב אין אבל כחו, כפי ללמוד מחויב הוא
 דבר או מציה נזדמן שלאחד כגון מישראל־ ואיש איש בכל
 עיי קיוס הזי הזה כאיש ומפסיק, מצוה ג״כ שהוא אחר

 דבר שוס לידו בא דלא מישראל איש ולגבי שלמד המקצת
 היוס כל דלומר ע״י דוקא קיומו הוי אז להפסיק שמחויב

 והגית של והחיוב ושננתס של דהחיוב נמצא הלילה, וכל
 ובקומך, דושכבך העשה של הת״ת בהחיוב דינים הוא הכל

 לה אין דת׳ת משנתינו דאמרה מה שפיר אתי והשתא
 ורגע רגע כל שיעור לה יש הא להקשוס שייך ולא שיעור

 והחיוב היום כל על הוא אחד חיוב דהכא בציצית כמו
 ח״ו שמבטל דמי מזה מבואר וע״כ שיעור, לו אין הזה
 עיי גס נפטר לא ואז העשה כל בזה מבטל היוס כל

 שעה שמבטל מי אבל מהחיוב, ואומנות מצוה עשיית
/ ת״ת ביטול אלא העשה כל ביטל לא מהיום  ולא הו
 חצי לאכול שלא לנשבע זה דמי וע״כ העשה, גוף ביטול
 אס שבועה חלה ה״ג מיז, שבועה דחלה נבילה שיעור

כגלפע״ד. ומהלילה מהיום חלק נשבע
א צ מ  לעומת זו מקבילות שבתית מצוה הדיני ששני נ

 ת״ת חיוב ישראל איש מל שחלה דהייט זו
 הכמות בשיעור זהו ולילה יומס המצוה של ששעורה
 מחודדין ד״ת שיהיו 7לב^ הושנגתס הוא האיכות ובשיעור

 אלא לו/ ותאמר תגמגם אל אדס ישאלך שאם בפיך
 הוא השיעור וביאור באיכות, שיעור וזהו מיד, לו אמור

 כזה מוח לו יש שאס דיבורו ונח כחו לפי אחד לכל
 בשעה ולהקיף שלימה מסכת אחת בשעה ללמוד שיכול
שלימה מסכת ללמוד מחויב הוא כולה התורה כל אחת

 אינו מחו ואם אחת, בשעה התורה ולהקיף אחת בשעה
 דושננתם מקרא חיובו זהו בשעה דף חצי ללמוד רק סיכל

בפיך. מחודדין ד״ת שיהיו
ה נ ה  שהוא בביתך בשבתך בס ודברת של הדין זה ו

 שהוא ערנית אחר ופרק שחרית אחד פרק לימוד
 אז ושננתס, ושל והגית של השיעורים אותם נגד מקפל
 מל להפסיק לו מותר ואז ביטול, איסור ממנו נפקע

 הפרק ואותו שחרית הפרק אותו לקיים לו שנחשב ידי
 אסור הי׳ ובקומך דושכבך הקרא לאו דאי ונמלא ערבית,

 תורה התלמוד שיעיר דין משוס ארץ ובדרך לאכול אפי״
 ובקומך ובשכבך של הדין בא ע״ז והגית, ושל דושננתס

 פ״י תירה ביטול איסור ממט נפקע אם דאך ללמד
 אחרים ע״י לעשית שא״א והמצוה ארץ, והדרך האכילה

 שחרית אחד פרק ע״י דח״ת חפצא לקיום שפיר נחשב אז
 כלל ללמוד רוצה אינו אס אולס יצא, נמי ערבית אחר ופרק

 לביטול לעולם לו לו ונחשב ת״ת קיום עיקר ליכא אז
 ע״י אחרים חכמים תלמידי שמחזיק באופן אס כי תורה

זיע״א. הגר״א רביגו מדברי למדתי כן הגדולים/ עסקיו
ל ה) ד  נמיאין ות״ת פיאה מם״ בריש אליהו השנות ו

דכתי׳ למעלה ולא למטה לא שיעור לה
 למעלה שיעור לה אין וא״כ ולילה יומס בה והגית

 דאמרי׳בגח' והא פיטר, אחת בתיבה דלפעמיס ולמטה,
 לא וכו׳ בה והגית קייס כאילו ושחרית ערבית ק׳ש קרא
 חיוב הוא ק״ש אלא אחת בחיבה יוצא שאינו לאפוקי בא
 קרא דאם אמרו וע״ז וערנית שחרית לקרוא אחיד כל על

 ויוצא ללמוד צריך אין אחת תיבה אפי' אז וכו' ק״ש
 אחת בתיבה שיוצא כיון וכו׳ והגית דכתן׳ והא בק״ש
 אלא צריך שאין הו״א והגית כתי׳ הוי לא דאילו כיינו
 נאמר לכך ללמוד פנאי לו שיש אף יותר ולא אחת תיבה
 תורה ללמוד ארס שחייב לומר ולילה יומס בה והגית
 ארץ בדרך או במצוה לעסוק צריך אם אך ולילה יומם

 ונקט אחת בחיבה א״ע פוטר הוא אזי מצוה ג״כ שהוא
 האדם שצריך להורות למטה שיעור לח״ת דאין הא התנא
 שלמד ותיבה תינה דבכל התורה את לחבב ומאד מאד
 מצות אחת בתיבה שיוצא והראי' בפ״ט, מצוה היא בה

 בזה והכלל המצוות כל נגד שקולה שהיא החורה לימוד
 להעשותע״י יכולה אס למצוה אפי׳ ת״ת מבטלין שאין

 בפיע ותיבה תיבה שכל מפני בזה מחייב והשכל אחרים,
 כשלומד א״כ כולם, נגד שקולה והיא גדולה מצוה היא

 בודאי זא״כ מצוות מאות כמה הקייס אחד דף למשל
 כשאי רק אחת ממצוה מצווח מאה לקיים טוב יותר

 התנא שונה לבטל/ולזה רשאי אזי אחר י פ׳ לקייס אפשר
 כשצריך או כניל, להורות למטה שיעור לה אין רת״ת הא

 פנאי לנו הי׳ לא זאת ולולא מצוה ג״כ שהיא לאכול
 יומס בה והגיס דכתי' לאכול או מצוה איזה לפשות
 יוצא אחת בתיבה אף דלפעמיס משמיענו לכך ולילה׳

הטהור. עכ״ל
ר ל ב ל  דכחי׳ הא דהנה אליה; בשנות הגאון דברי ו

 ובשכבך דכתי״ והא וגו', יומס בה והגית
 והגית אלא כחוב הוי לא דאי לן אהני תרווייהו ובקומך,

 ורגע רגע דכל או אופנים בשני אומרים הייט אז בה
מ׳ כדאמר מחייבתו  אומרים דהיינו או ציצית, גבי הג

 הקיום השיפור הוי ה״ג במצה, כזית כמו שיעור דהוא
ט', ובקומך ובשכבך נמי דכתי׳ השתא אבל ולילה, יום  ו

דעי׳ ושננתס, וכן בה, והגית וכתיב  ג״כ תיבה חד דלהכי י
 על תיבה וחד היום כל על גס דת״ת דחפצא קיום הוי
 אינה הקודמת הרגע דאותה לציצית דמי דלא הלילה, כל

 בפ״ע חיוב הוי רגע כל דהתם השני' רגע על קיום
 קימה דנשעת הוא, חיוב דחד הנא אבל בפ״ע, וקיום

הנזית כמו שיעור וגס היום בל של ת״ת חיוב מליו חל
דמצה

ת כ ר ל טסכתקיחשיןםינץכז ב א מו ̂;0 כש

 חורה״ בל *דרכה במאמר זצוקללה״ה מהריח רשכבה׳ג
ל  אש דברי שם וימצאו ,מטמארמס״ הנעל' הרשעים ע

 הוא אשר מישראל איש כל כי רשכבהי־ג, מפי מחלקחת
 שחלמד בזה עצמו ומסחפק לבנו חורה בלימוד מקמן
 וסוף מהשייח, דורוחיו אח ומסיר דעתו בידוי לפי אוחו

 שבנו פ״י כי ריפורמעור יהי׳ שאח״כ הדור או שב״ב
 להזהר איך ידע בהתורה חכם ונעשה בתוה״ק מחגדל

 כגם ורואה עבורה/ עצמו ומוםר ובדקדוקים, באזהרות
 לדורותיו האב משריש ועי״ז בחוה״ק, לחכם יהי׳ בגו

 זב״ב לבט המלמד כל הגמ׳ מאתר וזהו עולם, פד התורה
 קיבלה כאילו הדבר ביאור סיגי. מהר קיבלה כאילו תורה.

 התורה מקמץ הוא אס אולם לדורותיו. כתורה והשריש
 ונעשה בה יזהר מאין לחד לא דאס מויר שם אומר מבנו

 הבן לבן הוא ילמד האס הבן נזהר לא אם וממילא דל.
 העהורה והאמונה התירה מן הדורות סריס ממילא ונמצא

 הוא הראשון בעצמו שהאב מו״ר שם וכתב והקדושה.
 עור וכתב לו.., ואוי התורה מן דורותיו אס המסיר

 אומנות בעלי אנשים כמה יש הלא ע״ז תשאל ואס
 המה ומאמינים יקרים אנשים ובכיז בתורה גדולים שאיק

 עצמו את הכין דהוא הוא דהדבר ע״ז והשיב בהשי״ס
 ואולם בתמימות נהחדר שלמד מפגי בתורה גדול להיות

 את שהכין ע״י לבד בזה וע״כ לזה השיגו לא כשרונותיו
 תיכן זהו הנה ומאמין> צדיק נשאר לתורה עצמו

ק/ דבריו ה
ה נ ה  האנשים כאותן שלא מבואר הק׳ דבריו מעומק ו

 דכל בטענתם ותחבולות עצות בלבבם שמחשבים
 שבזה וסוברים וחרר ירא הבן שיהי׳ אלא אינה כוגתס

 מו״ר אמר ע״ז מהבן. תורה ביטול של המר מעון ינצל
 אלא ירא. שיהי׳ לזה מכשירין רק דבן חורה החיוב דאין

 בנו שיהי׳ לראות שמחוייב תורה התלמוד הוא דהחיוב
 גופא ע״ז מחויב שהוא ומכיון התורה וחכמי גאוני ונ״ב

 והתחבולות, העצות לו יועילו מה להתורה בנו לדבק
 את שמסיר יהי׳ וסיף מהתורה הבן יפרוש הא סו״ם

ל. מומר ונעשה השי״ה מאמונת גס דורותיו ד
ה ג) נ ה  הגאון הרב חתני חקר דגנים ת״ת במצוות ל

 הבן מחיובי דהוא נאמר האס ג״י ראובן ד
 מחיובי שהוא הבן, ופדיון מילה כמו האב על המוטלות

 כ״ט, דף בקידושין בברייתא שמבואר כמו האב על הבן
 מצות דכלל הרי תורה, וללמדו ולפדותו למולו חייב האב

 הבן חיוב בכלל והמה ופדה״ב מילה עם תורה תלמוד
 דבחיוב תורה תלמוד מחיוב דהוא אלא לא או האב על

 רתלמוד חיוב יש כן בעצמו ללמוד חיוב שיש כמו דת״ת
 רבנו מדברי והגה קודמו. שבגו אלא לבנו ללמד תורה
 סק״ז. רמ״ה סי' ביו״ד זיע״א מוילנא אליהו ‘ר הגאון

 ופדה״ב מילה מצוות כמו אינה דבן ת״ס דמצווס מבואר
 חוב אב שיש וכ״ז האב על רמיא המצוה מעשה דשם

 דבן ת״ת מצוות אבל עליו, הוא דבן והפדיון המילה
 יותר בנו על להאב מיוחדת מצוה אינה דלימוד המעשה

 מהאב דבן לימוד מצוות והחוטף ישראל איש כל סמל
 דהמצוה ופדה״ב, מילה גבי כמו להאב משלם אינו

 אלא האב על אבן חוב מצוות משום אינה משננתס
 לבן ללמד דחייב כמו התורה לימוד מצוות משוס דהוא

 באות• לעיל שהבאתי הרמב״ם לשון ומדוקדק חברו>
יעו״ש. ב'

א ל  ללמדו הברייתא דחשבה מה תמוה הוא דלפי״ז א
 מילה חיוב שייכות מה ולפדותו למולו עם תורה

 מצוות דהוא דבן, ת״ת לחיוב דאב מצוותו דהוא ופדה״ב
 יש שאס אלא אדם. כל בכלל הוא ג״כ והאב אדם כל

 דיש זיע״א הגר״א ביאר וע״ז קודמות בנו חברו, ובן בנו
האב על מוסל דאין אה״ג המעשה דעצס מצוות מיני ב׳

 שכר דלחח מצוה עוד שיש אלא חדס כל מעל יותר
 זאת חשבה וע״כ האג, על הבן מחיובי היא זו ומצוה

 במקרא רק אינו וזה ופדה״ב מילה עם ביחד המתגיתא
 רוצה אינו המלמד ואס שכר, לקחת אסור משנה דעל

 כיס בכורות בגע׳ והוא שכר ליתן האי מחויב בחנם
 מן שכר ליטול דאסיר המצות כל שם דלמר כן מביאר
 ומשפטים חוקים אתכם למדתי ראה דכתי׳ שבע״פ תורה
 שאס ומנין בחנם אחה אף בחנם אני מה צוני כאשר

 קנה אמת שנאמר שכר לתן שמחויב בחגם מוצא אינו
 בהגהות מובא מרוטנברג מהר״מ בתשובת ומביאר וכר,

 סי׳ בשו״ע ונפסק הורה תלמוד הל׳ ריש מיימוגי
 לו דכייפינן ז״ל מהר״ם כתב ודל ד׳ סעי׳ רמ״ה

 דולמדתם עשה האי דמ״ש מלמדיה להם לשטר או ללמדם
 עשה כמו לקיים דכייפינן עשה משאר בניכם את אותם

 הכותב בפ׳ אמר מצוה בע׳»ח פריעת למ״ד וכן דסוכה
 וכמו עשה מצית אשאר דהזה מידי לפרוע אוחו דכופין

 כייפינן ה״נ לקיים אותו דכופין ולפדותו למולו חייב דאב
 כשאר לי׳ הוה חובה מלתא דהא וכיון הורה ללמדו לו

 האלפס רבינו שכהב כמו מלתא בהא ועגדינן בע״ח
 ולאודועי לי׳ לשדורי מציגן אי ודאי אבל הכותב, בפ'

 דיינא ההוא התם דאמר ההיא כי לי׳ ומודעינן משדרינן
 ללוה דלחבעי' מקמי דלוה לנכסי למלוה לי׳ דאחתי׳

 איגש דבר דנכסי זכו׳ ביבא דר׳ ברי' חנניא רב סלקי׳
 דפסק הרי תחלה. הערב דלאיפרעמן וקיייל בי' טרבין
 דבגיס ת״ת מצות על נפשו שתצא עד כאב את דכופין

 אט. רוצה אמר לא ואפי׳ לנכסי׳ נסת-נן וגס
א צ מ נ  מצית א) דבניס ת״ת במצות מצות מיני ב׳ דיש ו

 ללמד אדם כל שמחויב ת״ת חיוב משום האב,
בנו לבן קידם וגני אדם לכל קודם בנו שבן אלא תורה

 הדין ונפסק שכר. לתת היינו האב, על הבן מצות ב)
 אס אבל שעתא, לי׳ דחיקא אס דוקא שכר לעטן דגם
 התורה כל בשכר גס ללמדו מחויב שעהא לי׳ דחיקא לא

 לי׳ דחיקא בין דמחלק ומה ואגדית, הלכות גמ׳ כולה.
 בביאור הכיעס מבואר שעתא לי׳ דחיקא לא ובין שעתא
ה הגריא רביגו מ״ ר  איןמלסדין דמשנה דמשוס סק״ז סי׳

 שכר לתן מחויב בחגם ללמד רוצה אינו אם ומ׳ימ בשכר.
 בס״קט״ז וז״ל הגר״א רביט וכתב שבע״פ הורה בעד גם

 דמבואר פי׳ כ״ט. בבכורות כמ״ש עצמו כמחויב כמו
 רוצה אינו אס שכר לחן ג״כ עצמו בלמוד דמחויב שם

 שעתא לי׳ בדחיקא דפטור ומה בחנם. ללמיד המלמד
 את לנוף ב״ד ויטלין אב לו שאין כמו דאז משוס הוא

 כ״ז סי׳ ציון שערי בס׳ ועיי׳ בחגם, ללמד המלמד
שם. שמבואר

ה ד) ת  איש כל דמחויב ת״ת חיוב בענין נדבר ע
דאפי׳ בקצרה ונדבר בעצמו ללמוד ישראל

 מצוה או אומנותו לעשות כגון ,להפסיק דמוחר במקום
 התורה מן להפסיק מותר דאז אחרים עיי לעשות שא״א

 אלא תורה, ביטול איסיר דוחה דאומנות הביאור אין
 אין אז מצוה ג״כ שהוא אחר דבר או מצוה דעושה דע״י

 גס שיעור לה אין דת״ת ע^י ויוצא תורה, ביטול זס
 הוי ג״כ ערבית אחת וחיבה שחרית אחת דתיבה למטה/

 זיעיא הגר״א בפי׳ מבואר וכן תורה של חפצא קיום
אליהו. בשנות פיאה מס׳ בריש

ה א ר נ  לפענ״ד ולהסבירם אלי׳ השגות דברי לבאר לי ו
 מה הבנה צריך דלכאורה שכלי ומיעוט

 ורגע רגע כל הא שיעור לה אין דת״ת מתגיהין דקאמרה
ע, חיוב הוא מהיום  הגמ׳ קאמרה בציצית כסו א־כ בפ׳

 שהוא מזוזה ועשה טלית צייץ דאס זשוין קל״א שבס בסס
ט חייב  אביי א״ל זמן. להם קבוע שאין לפי יוסף א״ר מ׳

זימני׳ ושעתא שעתא כל זמן לה קבוע מדאין אדרבא
הוא
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