
 

 מנחות צט:. א

 שלמדתי אני כגון: ישמעאל' ר את ישמעאל' ר של אחותו בן דמה בן שאל
 ימוש לא: הזה המקרא עליו קרא? יונית חכמת ללמוד מהו, כולה התורה כל

 מן לא שאינה שעה ובדוק צא, ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר
 .יונית חכמת בה ולמוד הלילה מן ולא היום

 פאה, פרק א', הלכה א'|  ירושלמי. ב

ותלמוד תורה: שאלו את רבי יהושע מהו שילמד אדם את בנו יוונית אמר 
והגית בו יומם  ]יהושע א ח[להם ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה דכתיב 

ולילה והתני רבי ישמעאל ובחרת בחיים זו אומנות מעתה אסור ללמד את 
יה דר' חייא והגית בו יומם ולילה רבי בר]יהושע א ח[  בנו אומנות בגין דכתיב

בר ווא בשם ר' יוחנן מפני המסורות רבי אבהו בשם ר' יוחנן מותר לאדם 
ללמד את בתו יוונית מפני שהוא תכשיט לה שמע שמעון אמר בגין דו בעי 

 מלפה בנתי הוא תלי' ליה ברבי יוחנן יבוא עלי אם שמעתי' מרבי יוחנן:

 

 סימן רמ"ושו"ע יו"ד |  רמ"א. ד

, במקרא בלול שהוא בבלי שבתלמוד א"וי: הגה ... ד. 

 טור. )הכל בשביל חובתו ידי יוצא אדם, וגמרא במשנה

 כי ללמוד לאדם ואין(. ו"ס ה"רמ' סי ל"ע פ"וע ת"ר בשם

, אחריהם הנמשכים והפוסקים וגמרא משנה, מקרא אם

 שאר בלמוד לא אבל, הבא והעולם הזה העולם יקנה ובזה

 מותר מ"ומ( א"רשב ותלמידי ה"מ סימן ש"ריב. )חכמות

 ספרי יהיו שלא ובלבד, חכמות בשאר באקראי ללמוד

 לאדם ואין. בפרדס טיול החכמים בין נקרא וזהו, מינים

 לידע והוא, ויין בשר כריסו שמלא לאחר רק בפרדס לטייל

 יסודי' מהל' ד פ"ס מדע סוף ם"רמב) המצות ודיני והיתר איסור

 (.התורה

 ביאור הגר"א
]יז[ ואין לאדם כו'. כמ"ש במנחות שם שאל בן דמה כו'  

ובספרי ודברת בם עשה אותם עיקר ואל תעשם טפילה שלא 
יהא משאך ומתנך אלא בהם שלא תערב בהם דברים אחרים 

ואלמוד חכמות שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך 
האומות ת"ל ללכת בהם ולא להפטר מהם וכה"א יהיו לך 

 לבדך בהתהלכך תנחה אותך כו':

 

 ואתחנן, ל"ד|  ספרי. ה

ודברת בם, עשם עיקר ואל תעשם טפלה, שלא יהא 
משאך ומתנך אלא בהם, שלא תערב בהם דברים 
אחרים כפלוני, שמא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך 

ללכת  (ויקרא יח ד)ואלמד חכמת האומות תלמוד לומר 
יהיו  (משלי ה יז)בהם, ולא ליפטר מתוכם וכן הוא אומר 

בהתהלכך ( שם ו כב)לך לבדך ואין לזרים אתך, ואומר 
תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך, 
בהתהלכך תנחה אותך, בעולם הזה, בשכבך תשמר 
עליך, בשעת מיתה, והקיצות, בימות המשיח, היא 

 תשיחך, לעולם הבא.

 מלכים, פרק ג'|  רמב"ם. ו

המלך אסור לשתות דרך שכרות, שנאמר אל ה. 
למלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי 
ישראל ביום ובלילה, שנאמר והיתה עמו וקרא בו 

 כל ימי חייו.

 לו היתה לא אפילו, בנשים שטוף יהיה לא ו. וכן
 כשאר תמיד אצלה מצוי יהיה לא אחת אלא

 הסרת על, חילך לנשים תתן לא שנאמר, הטפשים
 שלבו, לבבו יסור ולא שנאמר תורה הקפידה לבו
 הכתוב דבקו לפיכך ישראל קהל כל לב הוא

 .חייו ימי כל שנאמר העם משאר יתר בתורה

 תלמוד תורה, פרק א'|  רמב"ם. ז

 מותו יום עד תורה ללמוד חייב אימתי י. עד
 זמן וכל, חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנאמר

 .שוכח הוא בלימוד יעסוק שלא

 סוכה לו.|  חידושי החתם סופר. ט

ר' ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגנך 
ורוב ישראל שרויין,  אלא בארץ ישראל

 שהעבודה גופא מצוה משום ישוב ארץ ישראל
וע"ז  צוותה   , פירותיה  הקדושים ולהוציא

ובועז זורה גורן השעורים . התורה  ואספת דגנך
אניח  וכאילו תאמר לא הלילה משום מצוה. 

תפילין מפני שאני עוסק בתורה, ה"נ לא יאמר 
דגני מפני עסק התורה.  ואפשר  לא אאסוף

ישוב העולם,  אפילו שאר אומניות שיש בהם
הכל בכלל מצוה. אבל כשאנו מפוזרים בעו"ה 

אומה"ע, וכל שירבה העולם ישוב מוסיף  בין
  עבודת ה' חורבן, מודה ר' ישמעאל לרשב"י

 

 שמונה פרקים, פרק ה'|  רמב"ם. י

 עד, בלבד ההנאה אל אז יכוון לא ההקש זה ועל
 וכן, ערב היותר והמשתה המאכל מן שיבחר
 ואם, המועיל אל יכוון אלא, ההנהגות בשאר
 שיהיה יזדמן ואם, יהיה - ערב שיהיה יזדמן
 העיון לפי הערב אל שיכוון או. יהיה - נמאס

 ויעוררה, למאכל תאוותו שנחלשה כגון, הרפואי
 אם וכן, ומתובלים ערבים תאוה במאכלי

 בשמיעת יסירה, שחורה מרה עליו התעוררה
 ובבניינים בגנות ובטיול, נגינות ומיני שירים

 בזה וכיוצא, נאות צורות עם ובישיבה, נאים
 המרה דאגת ויסיר, הנפש שירחיב ממה

 שיבריא - זה בכל הכוונה ותהיה. ממנה השחורה
 .שידע - גופו בריאות ותכלית, גופו

 

 ל: קידושין. ג

 

 שבת לא.. ח

 

 סנהדרין ז.|  תוספות. יא

 

 קידושין, סימן כ"ז|  ברכת שמואל. יב

 


