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כל ;עומדין אין פ׳ ריש בירושלמי .וכו׳ בבה״מ בהורה היגע שכל  בצנעה בתלמודו היגע ו
כל :שם ג״ז .וכו׳  פרק עירובין .וכו׳ בלחש הקורא אבל ונו׳ קולו המשמיע ו

: נ״ד) (דף מעברין כיצד
ן ע ה של רנה אי ר  קווצותיו פכוק על השירים שיר רבה [במדרש .וכו׳ בלילה אלא הו

עליו נמשך חסד של חוט :תלתלים]
. ו׳ נ ל ג׳:) (דף ע״ז בריש ו כ  שאין בית ו

כו׳. תורה דברי בו נשמעין  חלק פרק בריש ו
 ובספרי■ אלעזר. דרבי מימרא צב.) (סנהדרין

 והוא וכו׳ בזה ה׳ דבר כי שנאמר כתוב רבינו
 אלא ליה מפיק לא בגמרא דהא סופר טעות

 באהלו שריד ירע נופח לא אש תאכלהו מדכתיב
 ובשרידים דכתיב חכם תלמיד אלא שריד ואין
 רבינו בדברי למחוק יש לפיכך .קורא ה׳ אשר

 אלעזר ר׳ מיניה דיליף קרא מייחי ולא שנאמר
 חשך כל שנאמר מצאתי מוגה ובספר .הכי

 כי ומ״ש ,נופח לא אש מאכלהו לצפוניו טמון
 שכתב ומה ,היא דמילתא רישא בזה ה׳ דבר

 גריר וכו׳ מורה דברי על השגיח שלא זה
 צ״ט) מלק(סנהדרין בהגדת איתא והכי .בהריה
כי הניא השמים מן הורה אין האומר גמרא

דבר

 לו שאפשר כל אומר נהוראי רבי המשנה על משגיח שאינו כל אומר נתן ר׳ בזה ה׳ דבר
 לאדם דומה עליה מוזר ואינו תורה הלומד כל אומר ריב״ק עוסק ואינו בחורה לעסוק
) פ״ק ובסוף קוצר. ואינו שזורע ה(דהט׳ מגיג  זה לתקון יכול שאינו מעוות זהו אי תנן ד

ל :ההורה מן שפירש ת״ח : אבות במס׳ .וכו׳ מעושר התורה את המבפל כ
ד ״ ן א פ  כלומר .למס או וכו׳ מלמדין אי

 טוב הוא אס לנו ברור שאין
הפלה פרק מדאמרינן כן ולמד .לאו אם

 כל מכריז ר״ג שהיה כ״ח) (ברכות השחר
 המדרש לביש יכנס אל כברו הוכו שאין תלמיד

:ידו על הסכימו שלא החם ואסיקנא
ל  מימרא .וכו׳ הגון שאינו לחלמיד השונה כ

:קל״ג) (דף הזרוע פ׳ בחולין זירא דרבי
ם  מגלמין אלו פרק .וכו׳ למלאך דומה הרב א

 דהוו מרבנן צורבא ההוא גבי ט״ז) (מ״ק
 ושמהיה שומעניה סנו והוו רבנן ליה צריכי

:יהודה רב
. הרב ישב ולא וכו׳ מלמדין כיצד ב כו׳ ו

 הוה דוד (שם) מגלחין אלו פ׳
 הקורא ר״פ לרבנן, להו ומתני אארעא יתיב

רב אמר יהודה רב אמר כא) (מגילה עומד
מנין

 היגע שכל כרותה ברית חכמים אמרו .לי עמדה היא
 היגע וכל .משכה הוא במהרה לא המדרש בבית בתורתו

חכמה. צנועים ואת שנאמר מחכים בצנעה בתלמודו
בידו. מתקיים תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע וכל

 פי על אף יג ♦ שוכח הוא במהרה בלחש הקורא אבל
 חכמתו רוב למד אדם אין ובלילה ביום ללמוד שמצוה

 התורה בכתר לזכות שרצה מי לפיכך .בלילה אלא
 בשינה מהן אחד אפילו יאבד ולא לילותיו בכל יזהר

 תורה בתלמוד אלא בהן וביוצא ושיחה ושתיה ואכילה
 אלא תורה של רנה אין חכמים אמרו . חכמה ודברי
 בתורה העוסק וכל . בלילה רוני קומי שנאמר בלילה
 יצוה יומם שנאמר ביום עליו נמשך חסד של חוט בלילה

̂וכל .חיי לאל תפלה עמי שירה ובלילה חסדו ה׳  בית י
 בזה ה׳ דבר כי .נופח לא אש תאכלהו לצפוניו טמון חשך כל שנאמר אוכלתו אש בלילה תורה דברי בו נשמעים שאין

 עולם להבלי ופירש ושנה שקרא או עוסק ואינו בתורה לעסוק לו שאפשר בל וכן .עיקר כל תורה ־דברי על השגיח שלא זה
 וכל מעוני לבטלה סופו מעושר התורה את המבטל כל חכמים אמרו .ה׳ דבר בוזה בכלל זה הרי וזנחו תלמודו וחניח

 ה׳ את עבדת לא אשר תחת אומר הוא הרי בתורה הוא מפורש זה וענין .מעושר לקיימה סופו מעוני התורה את המקיים
:באחריתך להטיבך ענותך למען ואומר אויביך. את ועבדת כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך

רביעי פרק
 למוטב אותו מחזירין טובה לא בדרך הולך היה אם אבל .לתם או .במעשיו נאה הגון לתלמיד אלא תורה ימלמדין איל א

 בל חכמים אמרו .אותו ומלמדין המדרש לבית אותו מכניסין כך ואחר אותו ובודקין ישרה בדרך אותו ומנהיגין
ד. לכסיל נותן כן במרגמה אבן כצרור שנאמר למרקולים אבן זרק כאילו הנון שאינו לתלמיד חיצונה  תורה אלא כבוד אין כבו
 ממנו מתלמדין אין לו צריכין העם וכל הוא גדול שחכם אע״פ טובה בדרך הולך שאינו הרב וכן .ינחלו חכמים כבוד שנאמר

 הרב אם חכמים אמרו .הוא צבאות ה׳ מלאך בי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי שנאמר .למוטב שובו עד
 בראש יושב הרב .מלמדים כיצד ב ♦ מפיד׳י תורה יבקשו אל לאו אם מפיהו יבקשו תורה צבאות ה׳ למלאך דומה

 הקרקע על ותלמידיו הכסא על הרב ישב ולא .דבריו ושומעים הרב רואים כלם שיהו כדי כעטרה לפניו מוקפים ^והתלמידים
הכל נהנו שני בית חורבן ומקודם עומדים והתלמידים יושב הרב היה ובראשונה .הכסאות על הכל או הארץ על הכל או אלא

ד :רמו סי' יו״ד נוור ג :רמז סי' יו״ד מור .ז העניה ג :רמו סימן יו׳׳ד מור א מ ל ל

משנה לחם
 על השגיה שלא זה בזה ה׳ דבר כי : דחגיגה פ״ב .וכו׳ בחורה העוסק' וכל יג

 תורה הלומד אומר ר״מ היה תניא צ״ם) (דף סלק בפ׳ .עיקר כל הורה דברי
 .וכו׳) בית וכל בד״ה בכ״מ (עיין וכו׳ אומר נתן ר׳ בזה ה׳ דבר כי זהו מלמדה ואינו

יהושע ור׳ ,קרחה בן יהושע ור׳ נהוראי ור׳ נתן ר׳ של סברות הב׳ כאן הביא ורבינו

למלך משנה
 שיש מה (ח״ה :כו׳ כעטרה לפניו מוקפין והתלמידים כראש יושב הרב מלמדץ כיצד ב פ״ד

 היעב באר נתבאר הכל זה על והלח״מ פרישה הרב ודברי רבינו בדברי לפלפל
ע״א) ל׳ה (דף ענויס בדרך יע״ש מהדס שנדפס דרכים פרפת הנקרא ז׳ל המחבר הרב בדרשות

: עיניך) ויאירו

ה :דינא לענין כלל לן אכפת דלא כיון בזה חשש ואין שם יש אפר אחרת סברא ועוד הזכיר לא ר״מ סברת אבל וכו׳ ופירש ושנה שקרא דבריו לפי שהוא אפשר  השגיח שלא ז
:עצל שהוא בחורה לעסוק רוצה שאינו מפני אלא משגיח שאינו מפני כן עושה שאינו ר״ל .וכו׳ שאפשר כל וכן :בעיניו נבזים שהם מפצי לומדם שאינו ר״ל .וכו׳

ו א פ״ף כו׳. להם או במעשיו נאה הגון לתלמיד אלא הורה מלמדין אי  (דף התם דאמרינן השחר תפלת מפ׳ כן ונלמד רע או טוב הוא אס לנו ידוע שאינו ר״ל תם פי׳ ו
 ששומר ודאי ונראה .וכו׳ כברו תוכו שאין תלמיד כל ואומר מכריז ר״ג שהיה וכו׳ ליכנס לתלמידים רשות להם ונתנה הפתח לשומר סלקוהו היום אוהו הנא כ״ד)

 כהן לו בא בפרק שאמרו כמו נתעב נקרא שזה נכנס היה לא כברו תוכו היה אס תהילה אותו בודקים היו כן א״כ אלא תלמיד לשוס ליכנס מניח היה שלא מפני שם היה הפחח
 הרב ביאר וכן מלמדין, דלהס משס למדנו וא״כ לא ואי כברו הוכו אי ביה ידעינן דלא ואע״ג בדיקה החלמידיסבלא נכנסים והיו הפתח לשומר סלקוהו היום ואותו ע״ב) גדול(דף
 ובחגיגה בגמרא מקומות ובהרבה י״ז) מגלחין(דף אלו בפרק הובאה יוחנן דר׳ מימרא וכו׳. טובה בדרך הולך שאינו הרב וכן בארתים: ואני סהומיס שדבריו אלא ז״ל מוהרי״ק

 ר״מ לקיש ריש אמר ותירצו וכו׳ דעת ישמרו כהן שפמי כי דכתיב מאי ר״י אמר מנה בר בר רבה והאמר דאמר מפומיה תורה גמר איך ור״מ הקשו ט״ו) (דף דורשין אין פ׳
משמע בקטן הא בגדול הא קשיא לא אהדדי קראי קשו א״כ וכו׳ אזנך והטי וראי בס שמעי מהכא אמר מנינא ר' וכו׳ השיח ולבך חכמים דברי ושמע אזנך הט ודיש אשכח קרא

רבינו סתם ולכך זה לענין קטנים נקראים כולם הזה דבזמן הימא וכי בגמרא. שמלקו כמו גדול,לקטן בין רבינו חלק לא למה קשה וא״כ ממנו. ללמוד יכול ליזהר היודע דבגדול
 מימרא שראה מפני שרבינו ונראה .לפרש לו היה וא״כ בע״ה משיחנו ביאת אחר אפילו זמן בכל שינהגו הדינים אלא בלבד הזה בזמן הנוהגים הדינים אומר אינו שרבינו קשה מ״מ
 הדבר אין אבל בלבד לר״מ סברא לתת אלא זה נאמר דלא רבינו סובר בחגיגה דאמרינן והא ,מלק לא הוא גם לקטן גדול בין חלקו ולא בסתם מקומות בהרבה שהובאה יוחנן דר׳
משמע וכו׳ אשכח קרא ר״מ ומדקאמר אמרינא קרא איכא הא אלא לומר לו היה לא מוסכם הדבר היה ואם ודרש אשכח קרא ר״מ אמר לקיש ריש שכשחירן לדבר וראיה כן

;חבריו עליו מלקו דכבר הכי לן כבירא לא ואגן זאת היא ר״מ של סברתו לומר דהכונה
ד ב צ י עמוד פה ואהה שנאמר קרקע גבי על לתלמידיו וישנה מטה גבי על ישב שלא לרב מנין אבהו רבי אמר כ״א) (דף דמגילה פ״ג בריש .וכו׳ בראש יושב הרב מלמדין כ

הרב שמתחלה כסב ורבינו .ע״כ מיושב הורה למדין והיו לעולם חולי ירד ר״ג משמת מעומד אלא תורה למדין היו לא ר״ג ועד משה מימות ח״ר שם עוד .עמדי
מדין, והתלמידים יושב היה ליה משמע דהכי עמדי עמוד פה ,דואהה מקרא שוין והתלמידים הרב שיהיו שצריך משמע אבהו דרבי דממימרא כן לומר אפשר דאיך וקשה עו

קרא
עוז מגדל

ל :מ״א) עומדין(דף אין פרק ריש בירושלמי . צנועים ואה עד בריה הכמיס אמרו עד הע־מיע ב
ה. של רנה אין ג״ד); מעברין(דף כיצד פרק . חכמים ודברי ר הדר ס׳ עירובין משכה תו

בל :ס״ה) (דף ;ב') ע״ז(דף דמהכה בפ״ק היא לקיש דריש מימרא . עמי פירה עד בתורה העוסק ו
:וכו׳ חשך כל מדכהיב אלעזר דרבי מימרא היא צ״ב) הלק(דף פרק . תורה דברי שאין בית ובל

מיימוניות הגהות
 ובו׳ הבעל יורשי יחלקו דקחני יתירה ממשנה אלא התס דייק דלא ליתא דהחולץ ודיוקא

 קתני לא אי שפיר אתי לא ארץ דרך תורה דתלמוד דלישנא ועוד סתמא יחלוקו קתני ולא
5 ע״ב ,קאמר זה או זה או אומר הייתי ארץ דרך עם בלא אומר היה שאם עם

!מקומות בכמה במדרשהפרק הוף עד כו׳ מפורש ה1 וענין ;אבות דמם' פ״ד .מעושר עד כו' המבטל כל חכמים אמרו :צ״ט) (דף חלק פרק בםנה׳דרין . ה׳ דבר בווה עד בזהה דבר בי
 הו; שאינו הרב ובן : מקומות וכמה קל"נ) (דף והלחיים הזרוע ופ׳ חלק פרק .ינהלו עד הגון שאינו לתלמיד השונה כל חכמים אמרו :י׳) הנולין(מכות הן אלו פ׳ .אותו ומלמד עד מלמדין אין פ״ד

ו׳ : כ׳א) (דף המגילה את הקורא פ׳ . יושבין והן עד הרב ישב ולא דבריו את עד כו׳ מלמדין כיצד : אותו מביא מקומית ובהרבה מגלחין אלו פרק .מפיהו תורה יבקשו אל עד נ
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 .עמדי עמוד <£ה ואתה קרקעפנאמר ע״ג לתלמידיו וישגה מעה ע״ג ישב שלא לרב מנין
 וריב״ק דר״ג ש״ד:) (ב״מ הפועלים את השוכר בם׳ אמריגן והא הכא ומקשו הר״ן ונתב

 דסנהדרין ובפ״ק . אארעא קמייהו יחבי הוו ורבי בר״ש אלעזר ורבי אספסלי יחבי הוו
 ואף בקרקע לפניהם דן היה העימני ושמעון ארבעה הוו ביבנה אמרינן נמי י״ז) (דף

 עירה ע״ז:) (דף במ״ק אמרינן דוד בימי
 וכסתות כרים ע״ג לישראל מתני הוה היאירי

 לומר יש אארעא. אלא עליה קביל לא ודוד
 קשות מעומד רכות בגמרא דמתרצינן היכי כי

 אספסלי יושבין היו קשות בשמועות מיושב-ה״נ
 לא תלמידיהם עם בקרקע יושבים היו שאם
עב. בהם לעיין יכולין היו  כאן נמי אי הי

 שנסמכו לאחר כאן סמיכה לכלל שהגיעו קודם
 :עכ״ל כבוד להם ,לחלוק לרב ראוי דהחם

א ג ל  יגביה ולא וכו׳ קולו הרב יגביה ו
כו׳. קולו המתרגם  ר״פ ברייתא ו

 רשאי המתרגם אין מ״ה) שאכלו(ברכות שלשה
 אפשר אי ואם הקורא מן יותר קולו להגביה

 ימעך הקורא כנגד קולו להגביה למתרגם
 יגביה ולא שכתב ומה : ויקרא קולו הקורא

 דמשמע הרב אש ששואל בעת קולו המתרגם
 ,להגביהו בידו הרשות לעם מדבר שהוא דבעת

 מנין ברייתא הך קודם מדאמרינן כן למד
 מן יומר קולו להגביה רשאי המתרגם שאין

 יעננו והאלהים ידבר משה שנאמר הקורא
 לרבינו.דמדקאמר ומשמע משה של בקולו בקול
 היה והשי״ת להשי״ש שואל שהיה משמע יעננו

 יותר קולו יגביה שלא קאמר דוקא ואז משיבו
 לעם הדברים אומר כשהוא אבל הקורא מן

 :להשמיעם כדי שירצה מה כל קולו יגביה
רבו. או אביו היה כן אם אלא וכו׳ להוסיף ולא לפחות לא רשאי המתרגם אין

ב ת  במסכת לר׳שילא תורגמן שעמד רב והוא היה חדש מקרה זה הראב״דז״לדבר כ
ראיה הביא רבינו שאס אומר ואני עכ״ל. ממנו, גדול שהיה והוסיף ושינה יומא

משם

 א אלא , חדש שאינו בין חדש בין שיקרה מה כל לכתוב צריך שרבינו השגה זו אין משם
בחכמי ממנו גדול שהוא מי דוקא למימר ואיכא אביו מוזכר שם שאין לפי קשיא הא קשיא

 מלמד דדה אם ג [א]יושבים: והם לתלמידים ללמד
 מתדגם פי על מלמד היה ואם . מלמד לתלמידים מפיו

 למתרגם אומר והרב התלמידים ובין בינו עומד [המתרגם]
 שואלין וכשהם .התלמידים לכל משמיע והמתרגם
 והמתרגם למתרגם משיב והרב לרב שואל הוא למתרגם

 המתרגם. מקול יותר קולו הרב יגביה ולא .לשואל משיב
 בעת קולו המתרגם יגביה ולא

 . הרב מקול יותר הרב את ששואל
 ולא לפתות לא רשאי המתרגם *אין

 היה כן אם אלא לשנות ולא להוסיף
בו. או הכם של אביו המתורגמן  ר

 לי אמר כך למתורגמן הרב אומר
 .מרי אבא לי אמר כך או רבי

 לעם הדברים המתורגמן וכשאומר
 שמו ומזכיר החכם ]5[ בשם אומר

 פלוני רבנא אמר כך ואומר רבו של או הרב אבי של
לרבו לקרות שאסור חכם של שמו הרב הזכיר שלא אע״פ

או

משנה לחם
 נגד והוא שוים אינם כן דאם עומדץ והתלמידים יושב שהרב אפשר איך וא״כ קרא

 למדין סתם אמרו בברייתא והרי יושב שהרב בברייתא רבינו ראה מאין ועוד ,הכתוב
 אחד כתוב עוד בגמרא שם שאמרו ראה שרבינו ונראה .כן הוא פירש ולמה מעומד

 יושב ולומד עומד רב אמר בהר עמדתי ואנכי אומר אחד וכתוב בהר ואשב אומר
כ. ושונה,  עומד כך מפרש הוא אלא ז״ל רש״י כפירוש מפרש אינו שרבינו ונראה ע״
 יושב היה לתלמידים שונה כשהוא אבל בעמ'דה היה מהקב״ה לומד כשהוא כלומר ולומד

 מעומד היו שהתלמידים ר״ל• מעומד למדין היו בברייתא שכשאמר למדנו מכאן ודאי א״כ
 במרי לה משרן שרבינו י״ל אבהו דרבי מימרא לן תקשי עדין תאמר ואם ,יושב והרב
 זה אבל .כבוד לחלוק להם הר״ןדראוי שכתב כמו סמוכים בתלמידים דאיירי ונאמר גווני
 על ותלמידיו הכסא על הרב ישב ולא הוא שכתב מה דא״כ בדבריו דוחק לי נראה

בתלמידיה איירי כו׳ והתלמידים יושב הרב בראשונה שכתב ומה בסמוכים איירי הקרקע

הי
מה........... חכ ב

 יפחות למה אביו הוא אס אף בחכמה ממנו גדול אינו אס אבל ויוסיף שיפחות אפשר
הוא אם אף רבו אינו אם אבל רבו רבינודדוקא מדברי דמשמע לי קשה ועוד יוסיף. או

 להוסיף או לפחות יכול אינו בחכמה ממנו גדול
 שילא דרבי רבו היה לא רב מעשה ובאותו

 שלא מהתם דמשמע ועוד .שינה הכי ואפי׳
 היה לא הכירו שאילו רב אש שילא רבי הכיר

 שאפילו נראה רבינו ומדברי למתורגמן 'מעמידו
 ודאי רבו או אביו שהרי להעמידו יכול מכירו

 אלו דברים הוציא רבינו אבל .הס לו ניכרים
 עומד המגלה את הקורא בפרק מהירושלמי

 לפגי עומד שהוא תורגמן התס איהא דהכי
 אלא להוסיף ולא לשנות לא רשאי אינו חכם
 בתוספתא איתא והכי רבו. או אביו היה א״כ

 שכתב שממה ואע״פ מגלה בסוף הרי״ף כתבה
 היה א״פ אלא מפרש שהוא נראה שם הר״ן

 דאין משום רבו או מתורגמן של אביו החכם
 משמע לא רבינו , ותלמידו בבנו מתקנא אדם
 של רבו או אביו המתורגמן היה אלא הכי ליה

 מפרש שהיה נראה והראב״ד .קאמר חכם
 השיג ולפיכך הר״ן כפירוש והתוספתא הירושלמי

 יתרגם שהגדול חדש מקרה שזה רבינו על
 דרבי בההיא אחת פעם אלא נמצא ולא לקמן
 אלא רבו ולא אביו היה לא שם גס ואף שילא
 לכתוב להרמב״ם ליה הוה לא וא״כ ממנו גדול
 גדול ואפילו רבו או אביו המתורגמן היה אם

 אלא נמצא שלא כיון לכתוב ליה הוה לא ממנו
 תשובתו ורבינו הכירוהו. שלא במקרה אחת פעם

 חכם של רבו או אביו המתורגמן היה דאם והתוספתא הירושלמי מפרש שהוא בצדו
ה :קאמר מ פ״ק ברייתא .וכו׳ רבי לי אמר כך למתורגמן הרב אומר רבינו שכתב ו

:ל״א) (דף דקירושין
הרג

 הראב״ד השגת
 לא רשאי המתרגם *אין

 ולא להוסיף ולא לפחות
 היה כן אם אלא לשנות

ר המתורגמן  חכם של אבי
בו. או  זה דבר א״א ר

 והוא היה חדש מקרה
 לר׳ תורגמן שעמד רב

 ושנה יומא במסכת שילא
.ממנו גדול שהיה .והוסיף

 קולו להגביה רשאי הקורא שאין אלא משם לומדים אנו ואין מתרגם היה ומשה הקורא
ם. יותר מן מהמתרג תי  מהרן ז״ל אלפס שרב רבינו לדעת שייך לא ז״ל אלפס רב ו

 של ודעתו בתוס׳ שתירצו כמו לעס משמיע שהיה מפה של בקולו ר״ל משה של דבקולו
 כפירוש לפרש רצה שרבינו^א ונראה ז״ל. מהרי״ק הרב שכתב וכמו הוא כך לא רבינו

 סברא זו דאין דודאי לעס משמיע משה שהיה בקול ר״ל משה של דבקולו המפרשים
 ובשלמא כלל קולו מבינים היו לא שהעם כיון כמשה קולו מגביה היה שהשי״ת לומר
 מזה יותר זה קולם יגביהו לא ולכך שניהם דברי מבינים העם ומתרגם בתורה קורא
כא. ׳סברא מאי הכא אבל  לא שהתורגמן צריך ותורגמן רב בכל א״כ זה דלפי ועוד אי

 מפני בגמרא מעמידים שהיו האמורא ודאי דהא אמת אינו וזה מהרב יומר קולו יגביה
בכמה זה שמבואר וכמו רם בקול אומרם היה והוא בלחש הדברים לו אומר היה שהרב

 לקיש דריש מהורגמניה גבי ז׳) (דף דסגהדרין בפ״ק שאמרו וכמו בגמרא מקומות
א. דאיירי במאי איירי לא דלישניה דרישא בדבריו דוחק וזה סמוכים שאינם פ דהדרך משמע ליה דלחיש מאי לשמוע המתורגמן דגחין גמיר דלא דאוקימו דיינא גבי לכך סי
 ודאי משמע עמדי עמוד פה דואתה דקרא ודאי סבור דהוא והוא אחר באופן לי נראה
 על .והתלמידים וכו׳ הוא יהא שלא אבהו רבי וכמ״ש שוים והתלמידים הרב שיהיו

אינו יושב שהוא דמה משוס מיושב והרב מעומד התלמידים הכי ואפילו וכו׳ הקרקע
אלא ולהבינם הדברים לערוך מיושבת ■דעתו ואין להם להבין שצריך מפני אלא למעלתו

 הכסא על והוא יושבים והתלמידים יושב כשהוא אבל לו מעלה זו אין וא"כ יושב הוא •א״כ
פה ואתה נאמר זה ועל לתלמידים ופחיתות לו מעלה הוא ודאי הקרקע על ותלמידיו

: עמדי עמוד
א ^ ל . קולו הרב יגביה ן כו׳  שאין מנין שמעון רבי אמר שאכלו שלפה פ׳ בריש ו

 יעננו והאלהים ידבר משה שנאמר הקורא מן יותר קולו להגביה רשאי המתרגם
 רבינו למד שמכאן ונראה .ע״כ ,משה של בקולו בקול ת״ל ומה בקול ה״ל שאין בקול
 כתב הרב את ששואל בעת שאמר ומה .ז״ל מהרי״ק שכתב כמו ולרב למתורגמן הדין

 [שמשה] משמע בקול יעננו והאלהים מדכתיב לה מדמייתי כן שדקדק ז״ל מוהרי״ק
שהוא דכיון רבינו בדברי תימא לי ויש .ע״כ ,משיבו היה והש״י להש״י שואל היה

קולו יגביה לעם כשאומר אבל קולו יגביה שלא הוא הרב את ששואל בעת דוקא סבור
 יותר יגביה לא בתורה שהמתרגם שגמרא שאמרו בתורה וקורא בתורה במתרגם א״כ

כמו העם שיבינו כדי אומר הוא לעם מתרגם ודאי והא יגביה לא אמאי מהקורא
מקרא הא קולו יגביה לא אמאי כן ואס הפלה מהלכות עשירי בפרק ז״ל הוא שכתב

דעת לפי קפה •ועוד לא. לעס כשאומר אבל ששואל בעת יגביה דלא אלא מוכחינן לא
היה הקב״ה דהתם ממשה ראיה מייתי דהיכי הוספות שהקשו הקושיא יתרן איך רבינו

עוז מגדל
 הרב מקול עד הרב יגביה ולא לשואל משיב עד מלמד הרב היה אם

רבו או אביו היה כן אס אלא וכו' רשאי המתורגמן אין
 :מ״ה) שאכלו(דף פלשה פרק

שיג ה1 דבר ז״ל הראכ״ד עליו ה

ד היה ו ע ו , ן  שכתב מה והוא ז״ל המפרשים כפירוש לפרש רצה לא אחר פעם מפני כ
 מייתי קא דהכי ז״ל הוא מפרש לכך כו׳ להשי״ת שואל שהיה משמע דיעננו ז״ל מוהרי״ק

 בקולו לו משיב הקב״ה היה להש״י שואל היה שמשה דבעת מצינו דהתס היכי דכי ראיה
 הקב״הממעכו הק^ ממעך וכשמשה הקב״ה,מגביה היה קולו מגביה* היה כשמשה כלומר

 דאין אחד אופן על השאלות בכל שוה קולו היה לא משה דמסהמא ודאי כן אם
 שאנו'יכולים מקום שבכל ודאי משמע א״פ מהקורא יותר קולו להגביה רשאי המתרגם

 להגביה למתרגם סבה דאיכא היכא זולה משוים אנו והמתרגם הקורא קול להשוות
 היה לא להשי״ת משה ששואל בעת דהתס ומשה להשי״ת דמי לא ודאי דאז יותר קולו
 בחורה דבקורא למדנו א״כ לעם אז מדבר היה לא שמשה מפני קול להרים למשה סבה

 שיבינו צריכין העם שהרי מהקורא יותר הקול להרים למתרגם כבה דאין בתורה ומתרגם
 ודאי וא״כ חובחס ידי יצאו לא המתרגם קול שמעו שאס חובתם ידי לצאת הקורא קול
 ודאי אזי לעס דורש שהוא והרב המתורגמן אבל. מהקורא יותר המהרגס יגביה שלא
 לרב אבל ממנו ולהבין לשמוע צריכים העם שהרי להגביה למתרגם סבה שיש כיון
 אבל שישסבה. מפני מהרב יותר קולו המתרגם יגביה ודאי אז להבין העם צריכים אין

 מפני קולו להגבהת סבה אין שאז מפני קולו יגביה לא שאז ודאי לרב שואל כשהמהרגם
 שפיר אתי והשתא להש״י כששואל דמשה דומיא אז והוי כלל לעס אז משמיע שאינו

 לא רשאי המתורגמן אין : לעם שאומר בעת קולו יגביה שהמתורגמן שכתב לשוןרבינו
 ז״ל והראב״ד רבינו. כלשון 'עומד הקורא פ׳ ירושלמי וכו׳. לשנות ולא להוסיף ולא •לפחות

ראיה והביא להוסיף רשאי לבד מסט גדול אפילו רבו לי דלמה רבינו על השיג בהשגות
ממעשה

מיימוניות הגהות
ת בהקורא [א] ה א מגיל ר ה ת ת׳ מו שה מי ״ג מ ר ד ה לומדין היו ע ר מד תו ת מעו שמ  היו ^״ג מ

ה לומדין ר שב תו שלמי [כ] 5 ע״ב ,מיו שבת בירו של אתה אם גרם פ״ק ד של ל.ל בו עה י שמו ה
ב והוא חדש שח עד ־ אמיז אומי ואני ;עכ׳ל ממנו גדול שהיה מפני והוסיף ושנה שילא לי׳ הויגמן שעמד י של'ואם מ ס או לאו של פו מה אחרון אחרון או ראשון ראשון ת הודעתם טעם ו ך ו לבני
מ של וכדכייו הוא וישי הואחדוש כי הוא לבני דכנוד גשמעתין דניסינן ל׳א) (דף דקדישין פ״ק 'ל1 י׳ ך ו שר יום בני ת אשר יום עד ה' לפני עמדת א מד 5 ע״ב ,ה' לפני ע
אגוה ושיילינן רנו שס ולא אניו שם משנה אינו הזיגמן יכו ושם אניו שם משנה חכם ת״י ואס אב

י לאו תויגמן אטו דסויגמן אנוה אילימא דמאן ה אמי ופיקינן הוא חיונא נ נ י י נ נ ו ופס חכם של אניו שם לא הונא י נ י דמי הא כי חכם של י ב נ  אנא אמי איהו נפייקא יתיב הוה אשי י
א אמי ואמויא מיי .אשיע״כ יננ מי ולכך . מ ג א אומי שהתויגמן הוה נפסק ״ל1 י׳ שמו או לאניו לקיוח שאסוי שמו הוכיי שלא אע״פ לפיש והוסיף פלוני יננ ל. לינונ (דףצ״ט) חלק פיק מפויש ווה עכ׳

. ה׳ דכי כי מדכתינ ה ו שנה שנשנית הניייתא לפון אתה גס יאה מעתה נ ד שהקשה ומה .לד׳א לא לשנות יכול נוה כי החדוש וה לאשמועינן נלפון.מ אנ׳ הוא סיוע אדינא שילא דיני מעונדא ו״ל י
אוהו יודעים שהכל המקיה כמו הוא פשוע- דני כלומר אלא כן כתנ ו״ל י״מ על לתפוס לא ז״ל הינ כי נדעתי וגס .אחייתי מידי לשנויי מצי לא הכי לאו הא גדול שהיה משוס דדוקא ו״ל לי״ם

ממעשה



»כב סשנה rp פ׳ך תויה תלמוד הלכות מדע. סש™ כסף
אין עצמו נושא באוחו שאפילו קאמר והשחא יו״נו בדיני ישסלנו אל שבח דיני לומדים :נ״ד:) (עירובין ממברין כיצד ברייחא ושונה. חוזר אלא וכו׳ שלמד הרב ד
אי לרשות מרפות הוצאה בדיני עשוקים שאס כלומר לומדים שהם בענין אלא שואלים עד וכו׳ כד״א :אבות דמשכת שני פרק מלמד. הקפדן ולא למד הביישן אין ד,

שאמר מה על .שבת מדיני הכל אס אף בשבת יעשו תקנה מה שנשברה מביש ישאלנו הנושא בפרק .בתלמידים מרה זרוק שכתב ומה : הוא פשונו . במהרה
לי ויראה תשובות בתסלה הזכיר לא הרב הבתים בספר כתוב תשובות בשחי או רבינו :ק"נ:) (כתובות

 תוספתא .וכו׳ כשיכנס הרב את שואלים אין ו
 שואלים ואין :שביעי פרק דסנהדרין

 ג') (דף שבת בריש .אחר מענין הרב את
 בהאי רבי קחי כי לרב חייא ר' ליה דאמר

 דלמא אמריחא במסכתא תשייליה לא משכתא
 הוא רבה גברא דרבי לאו דאי אדעחיה לאו

 כלומר שנויא דלאו שנויא לך דמשני כסיפתיה
 לרב ויש :מכסיף והוה לו מקשה והיית

 ורבה בגמרא מקומות בכמה .וכו׳ להמעות
:דעבד הוא לאביי למדודי

 ולא עד [כ״ז .ונו׳ מעומד שואלים אין ז
 בתוספתא הלכו̂ח מג׳ יותר בענין ישאל

 אלא הרב את שואלים ואין : פ״ז] דסנהדרין
 שלא אמר דלעיל כלומר שהםקור-יןבו. בענין
 שאם שלומדים נושא באותו רק הרב את ישאל

לומדים

ואחד שואל אחד ההלכות ולשון הספר. מן שחסר

 שאומר שזה ויראה שואל. אני מעשה שיאמר צריך
 להשיב שרוצה אלא ישאלו שלא רצונו לשאול שלא

:עכ״ל t עסוקים שהם במה
 פרק במגלה .המדרש בביש ישנים אין ט

ר׳ את שאלו כ״ח.) (דף העיר בני
 שאמר מהדברים ואחד ימים הארצת במה זירא
 קבע שינת לא המדרש בבית ישן שלא להם
 מימרא .וכו׳ המתנמנם ובל ;עראי שינת ולא

 (סנהדרין ומורה סורר שן פרק זירא דרבי
 שנתעמש מי אפילו .וכו׳ מסיחין אין :ע״א:)

 :דברים אלו פרק סוף ברכות .ונו׳
 בני פרק פפושי וכו׳. המדרש בית וקדושת

:כ״ו) (מגילה העיר
כשם

מעשה והשואל לשואל נזקקין לשאול שלא אומר ןיףלבן2ן-ןץל הבינן• ולא שלמד הרב ף ♦ בשמי לאביו או
 במה אפילו הדבר ושונה חוזר אלא [ג] וירגז עליהם יבעום

 התלמיד יאמר לא וכן .ההלכה עומק שיבינו עד פעמים
.פעמים כמה אפילו ושואל חוזר אלא הבין לא והוא הבנתי

 וללמוד היא תורה רבי לו יאמר ורגז רבו עליו כעם ואם
 בוש התלמיד יהיה לא ה קצרי׳: ודעתי צריך אני.

 למד לא והוא שניה או ראשונה■ מפעם שלמדו מחביריו
 נמצא זה מדבר נתבייש שאם .פעמים כמה אחר אלא
 לפיכך . כלום למד אינו והוא המדרש ^לבית ויוצא נכנס

 הקפדן ולא למד הביישן אין הראשונים חכמים אמדו
 התלמידים הבינו שלא בזמן אמורים דברים במה .מלמד
 אם אבל קצרה. שהיא דעתן מפני או עומקו מפני הדבר

 לחדדם. כדי בדברים ולהכלימן עליהן לרגוז חייב הבינו לא ולפיכך עליהן ומתרפין תורה בדברי מתרשלין שהם לרב ניכר
 בפניהם לשחוק ולא התלמידים לפני ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך .בתלמידים מרה זרוק ״ חכמים אמרו זה וכענין

 עד למדרש כשיכנס הרב את שואלין אין ו במהרה: ממנו וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם ולשתות לאכול ולא
חד. י שנים שואלין ואין . וינוח שיתישב עד כשיכנס שואל התלמיד ואין עליו. דעתו שתתישב א  הרב את שואלין ואין כ

 ובמעשים בשאלותיו התלמידים את להטעות לרב ויש .יתבייש שלא [ל] כדי בו עסוקין שהן הענין מאותו אלא אחר מענין
 רשות לו שיש לומר צריך ואין זוכרים. אינם או שלמדם מה הם זוכרים אם שידע וכדי .לחדדן כדי בפניהם שעושה [ה]

 מרחוק ולא מגבוה ולא מעומד משיבין ואין מעומד שואלין אין ז :לזרזם כדי בו עוםקין שאין אחר בענין אותם לשאול
 משלש יותר בענין ישאל ולא .מיראה אלא שואלין ואין .בו קורין שהן בענין אלא הרב שואלין ואין .הזקנים מאחורי ולא

 . למעשה נזקקין מעשה ושאינו מעשה .לענין נזקקין כענין שלא אהד ושאל כענין אחד שאל ששאלו. שנים ח :הלכות
 שוד, וגזירה וחומר קל וחומר. לקל ° נזקקין וחומר וקל אגדה . למדרש נזקקין ואגדה מדרש .להלכה נזקקין ומדרש הלכה
 שניהם .לתלמיד נזקקין הארץ ועם תלמיד . לחכם נזקקין תלמיד ואחד חכם אחד שנים השואלין היו . וחומר לקל נזקקין
 .מעשים שני שאלות בשתי או תשובות בשתי או הלכות בשתי שניהם שאלו הארץ עמי שניהם תלמידים שניהם חכמים
 .קרעים קרעים נעשית חכמתו המדרש בבית המתנמנם וכל המדרש בבית ישינים **אין ט ז מעתה המתרגם ביד הרשות

בד. תורה בדברי אלא המדדש בבית משיחין ואין . נומה תלביש וקדעים בחכמתו שלמה אמר וכן  שנתעטש מי אפילו בל
:כנסיות בתי מקדושת חמורה המדרש בית וקדושת הדברים. שאר לומר צריך ואין המדרש בבית רפואה לו אומרים אין

כשס ע•* מהיייו . נח סוכה א
משנה לחם

 הירושלמי לשון כתב ורביצו .ונו׳ והוסיף ושנה שילא לר׳ מתורגמן שנעשה דרב ממעשה
:מגילה סוף פתוס׳ כתוב וכן מפואר שהוא

 (דף מעברין כיצד פ' בגמרא משמע הכי .וכו׳ התלמידים הבינו ולא שלמד הרב ד
 שם הביאו וכן וכו׳ סדורה שתהא עד ומנין שם שאמרו התם מברייתא נד)

וכו׳ פרידא דר' מעשה
 שכתב מה כל .וכו׳ עליו דעהו שתתיישב עד למדרש כשיכנס הרב את שואלין אייי ן

 קצת זולת סנהדרין מהלכות שביעי פרק תוספתא הוא הפרק סוף עד רבינו *
 שואלין אין :להאריך רוצה ואיני עוז מגדול וכן מוצאם מהרי״ק הרב כתב אשר דפרים

 שואלין ואין למעלה שכתב למה כאן שכתב מה בין החילוק .וכו׳ בענין אלא הרב אח
 שפח בדיני עסוק דאפילו ר״ל דכאן בספרו ז״ל מהרי״ק כתב .וכו׳ אחר מענין הרב אח
 לישניה דייק והכי שנשברה חביח דין לו ישאל לא לרשות מרשות הוצאה בדין עסוק אם

 אין כאן אבל בהחלע זה זולת אחר מענין לומר שרוצה דמשמע אחר מענין כתב שלמעלה
 סוף בברכות .וכו׳ שנתעשש מי אפילו :אמר מענין כאן כתב לא ולזה בהמלע זולחו

לפניהם אור והביאו המדרש בפיח יושבים היו ת״ר אמרו נ״ג) (דף דברים אלו פ׳

מיימוגיות הגהות
מר ר״ע מעבדין כיצד פדל! [ג] ת אדם שחייב מנין או שנו ד ל מי תל מדנו עד ל  שנאמר שיל

ה ד מ ל ת ו שראל בני א מנין י א עד ו תה מר בפיו סדורה ש א ם שימה שנ מנין בפיה  שחייב ו
ת או ר ה ם לו ל מר פני א ה שנ אל ם ו שפטי ענין :ע״ב ,המ ל °[ כ תנ מ ה דברי על ה ר ת תו על מ  ו
ח מאר תו ת״ח ה בי שבים ת״ח של שונאיהן על חרב ענין ב ה ועוסקין בבד בד שיו ר תו  ב

ה פ׳ א א פרק [ד] :ס׳׳נ)] (דף הרו מ ת ק שב אי רבי קאי כי ד ת בה ב ס שייליה לא מ  ת
ת כ ס מ תי ב ה ופ״ק עומדין אין פרק כדאמרינן [ה] ן ע״ב ,אחרי מגיל ת אלו ום׳ ד פו ר  ט

די ורבה א מן [כ״נ ° s ע״ב ,מכוין קא לאביי לחדו ת פ ס תו ה ודלא דסנהדרין פ״ז ה ש  כפרי
ה :לאגדה] נוקקין שהגי

 התם ומפרש לכולם מברך אחד אומרים וב״ה לעצמו מברך ואחד אחד כל אומרים ב״ש
 לא ר״ג בית של הכי נמי תניא שם ואמרו המדרש ביה ביכיול משום שמאי דפית כיעמא

 תניא דהאי משמע ולכאורה מדרש ביח בישול מפני המדרש בבית מרפא אומרים 'היו
 תניא להך הביאו שלא אלפס רב מדברי משמע וכן הכי הלכתא ולית כב״ש אתי כוהיה

 מברך אמד דאומרים כב״ה הלכחא דודאי דאע״ג לי נראה רפינו לדברי אבל .הכי נמי
 מודו דב״ה דאפשר דר״ג עליה פליג לא הכי אפילו מקום בכל כב״ה דהלכהא לכלן

 משוס מצוה דאיכא משום הכא אפל פיהמ״ד בישול משום אומר אין ואסוהא דמרפא
 הכי נמי חניא בגמרא שאמרו ומה . ביהמ״ד לבישול מיישינן לא מלך הדרת עם דפרוב

 לא שעמייהו דודאי תימא דלא משוס האי כי פורתא המדרש בית לבישול דחיישינן ר״ל
 אמר דר״ג הכי נמי תניא קאמר ולהכי מיישינן לא המדרש בית דלפשול הכי משום הוי

 לומר סברא דאין הלל דפית עליה פליג דר״ג לא אפל חיישינן האי כי תורה דלבשול
 בהלכות שפסק השור לדברי צ״ל וכן כדכתיבנא ודאי אלא כב״ש ופביד ב״ה שביק דר״ג

רצ״ח: בסימן כב״ה פסק א״ח ובשור רבינו וכדברי הכי נמי תניא כהך ח״ת

עוז מגדל
כשם

 נ6 אומר ,לאחר חשוב חורגמן נין ז׳ל ר״מ חילק לא למה א״כ וא״ת . חדוש וטשאוה דיומא ממעשה
 כדמשמע הדורש החכם מן קטן והוא שהבאתי דקדושין בההיא וכדמשמע אמורא הוא תורגמן סתם כי

 בעלמא אקראי שילא דר׳ ומעשה סוטה בסוף עילאה יתקלס ומיניה דמיני ובשמעתין תלמודא בכוליה
 משנה קראו ולכך הקבועות הנוהגות ההלכות אלא כתב לא ז״ל ור״מ ,קבוע תורגמן ולא שעה ולפי הוה

 הבינו ולא שלימד הרב :כד׳ן תמצאנו בדבריו וכשתדקדק הזה החבור לכל ויועיל־ זה כלל ישמור תורה
 פרק . מרה וזרוק עד הבינו שלא בזמן בר״א : דאבות פ׳ב ,מלמד הקפדן ולא עד כו׳ התלמידים

 כתבן ולכך כך אותן תירצו אבות משנת על קשה שהיה ולפי . הקדוש רבינו בצואת ק׳ג) (דף הנושא
כך :לזו זו סמוכות ה) שנהגו(פסחים מקום פ׳ .ממנו וילמדו עד וכו׳ לרב ראוי אין לפי  גמרא נ׳
:בתלמוד רבות וכהנה רבא לן בדיק פפא רב אמר כו׳ ומביאין דמוליכין בפסקא שובכין דמושיבין מתניתין

.אחריתי במסכת תשייליה לא מסכת בחדא רני קאי כי מקומות וכמה מאיר דר׳ במעשה זה הוא י״ד) (דף בהוריות . יתבייש שלא כדי נו עסוקים שהם ענין מאותו אלא אחי מענין הרב את שואלין אין
ו׳ לרב יש :ג׳) דשבת(דף פ׳ק בריש והוא  דעל מתניתין גמרא ל׳ג) (דף עומדין אין פיק דאמרינן בתלמוד רבות נהנה יש .לזרזן כדי עד כו׳ זוכרים אינם או עד בפניהם שעושה ובמעשים נ

ס ויש דנעא הוא לאביי לחדודי ורבה מקומות ובכמה צפור קן ד. גוי עב א) (דף אע״פ פ׳ ובכתובות ד  הונא רב לן בדיק הונא רב אמר גרסינן לבעלה עושה שהאשה מלאכות דאלו מתניתין גמרא ס׳
ה) (דף דופן יוצא ובפ׳ .כו׳ להניק אומרת היא חיננא בר ע אסיקנא אחד ויום שנים דשלש מתניתין גמרא מ׳ ר׳  גדיק פפא רב אמר צ׳) נדרים(דף מס׳ ובסוף .התלמידים את בה לחדד אלא אמר לא ואף.
. הפרק סוף עד משיחים ואין נומה עד המדרש בבית ישנים אין ,מעתה עד מעומד שואלי! אין :בתלמוד רבות וכהנה מינך מר לה בעי דלאורתא בה עיין פוק כו׳ כתובה לה יש שנאנסה כהן אשת יבא לן

:כ׳ג) (דף ברכות מסכת


