
uמשנה; כסף ה פרק תורה תלמור הלכות .מרע משנה כסף

ה ״ ם א פ ש  ל״ג)סוף (דף במציפא רבו. אבידת משיב עדואח״כ מצווהונו׳ שאדם כ
 הביאו שאביו קודמח רבו של רבו ואבילת אביו אבידה חנן מציאות אלו

 ^כעד שקול אביו היה ואם הבא העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו הזה העולם לחיי
 *אביו של אניח ואח״כ רבו של מניח משאוי נושאים ורבו אביו היה קודמת אביו אבידת רבו
 אח פודה השביה בבית עומדים ורבו אביו היה
 ת״ח אביו היה ואם אביו את פודה ואח״כ רבו

 .רבו את פודת- כך ואמר אביו את פודה
 ת״ח אביו היה דאם כאן שנהב רבינו ודברי
 אבידתו משיב רבו כנגד שקול שאינו אע״פ
 במתני' דהא תמוהים רבו אבידת משיב ואמ״כ

 רבו כנגד שקול אביו היה ואם בהדיא קהני
 אינו שאם בהדיא משמע קודמת אביו אבידח

 עצמו שרבינו ועוד .קודמת רבו אבידת שקול
 באבידת פגע גזילה מהלכות י״ב פרק כתב
 שקול אביו היה אם אביו אבידת עם רבו

 רבו של לאו ואם קודמת אביו של רבו כנגד
 חכמתו שרוב מובהק רבו שיהיה והוא קודמת

 בניו מבני אחד ונשאל .למד ממנו תורה של
 של הללו לשונות ששי יישוב על רבינו של

 דכשאינו והשיב . זה את זה שסותרים רבינו
 שהוא כיון שקול אביו שאין אע״ס מובהק רבו
 רבו וכשהוא דהכא הא והיינו קודם אביו ה״ח

 רבו של לאו ואם שקול אביו שיהיה בעינן מובהק
 מובהק דברבו שם רבינו בדברי וכמבואר קודם
 .עכ״ל ,בגמרא כן שפסק וכעולא קאמר דוקא
 ברבו מדבר הפרק זה שבכל זה על לי וקשה

 וכו׳ מובהק ברבו בד״א בסוף אמר שכן מובהק
מפורש הרי וכו׳ חכמתו רוב לסד לא אם אבל

במשנה לא מצינו שלא ועוד .מובהק שאינו רבו בדיני כלל איירי לא השתא דעד

חמישי פרק
ם א ש  הוא כך ויראתו אכיו בכבוד מצווה שאדם כ

 שאביו . מאביו יתר ויראתו רבו בכבוד חייב
 לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו הזה העולם לחיי מביאו
 רבו של רבו ואבידת אביו אבירת ראה“ .הבא העולם
 מניח במשא נושאים ורבו אביו .אביו לשל קודמת

 שבויים ורבו אביו .אביו של בך ואחר [א] רבו של את
 ואם .אביו את פודה כך ואחר רבו את פודה בשביה

 אם וכן .תחלה אביו את פודה חבם תלמיד אביו היה
 רבו כנגד שקול שאינו ]אע״פ’[ חכם תלמיד אביו היה

 לך ואין .רבו אבידת משיב בך ואחר אבידתו משיב
 אמרו . הרב ממורא מורא ולא הרב מכבוד גדול כבוד

 בל אמרו לפיבך שמים. כמורא רבך מורא חכמים
על בהצותם שנאמר השכינה על כחולק רבו על החולק

ה׳
: וע׳ש 3רמ סימן יג׳ד סול .סד עשין סמ׳ג א

ולא

t l ' S ם א ש כו׳. אביו בכבוד מצווה שאדם כ  ל״ג) (דף מציאות אלו פרק סוף משנה ו
שלו רבו ואבידת אבידתו .קודמת אבידתו אביו ואבידת אבידתו

ט ואבידת אביו אבידת קודמת ט של ^י ו י ז  ואס גורס גמלי אכל הירושלמי גייסה היא *(
דוב נסתלקו כפירושו כי גתיו׳ם ועיין . חכם אכיו ®’’J ט שאביו קודמת

די • שאדם) כשם בד״ה כ״מ3 (עיין וכו׳ :הממכר) הרג קושיות ייו1י
אבידה השבת גבי דמדקאמר ז״ל ,הרא״ש

 בעינן לא סכנה דהוא נפשות פדיון דלענין משמע חכם אלא אמר לא פדיה וגבי שקול
 שקול בעינן לא אמאי סכנה הוי דלא משאוי הנחת גבי דא״כ להקשות ויש .שקול שיהא

 אח״כ ולומר אבידה השבה גבי משאוי הנחת לאתויי ליה הוי שקול דבעינן איתא דאי
ס; משמע פדיה בהדי לה ומדהני וכו׳ שקול היה אם שוי ס ה  לומר רצה ז״ל מהרי״ק והרב ד

 שפיר אחי הוה ובכה״ג קודם רבו שקול שאביו דאע׳׳פ שלישי דין לו יש משוי דהנחת
 הוא כבר א?ל דפדיה דינא ולא דאבידה דינא לה אית דלא לומר באמצע לה דתנא

 משאוי הנחת דגבי לתרן נראה ולי .רמ״ב סימן בדבריו שמבואר כמו דעתו סתר ז״ל
 רוצח הלכות בסוף ז״ל הרמב״ם כדכתב נפשות סכנת בה דאית משוס שקול בעינן לא

 ולפרוק למעון מצוה נבהל מצאו אס וכו׳ עשה לא שעדין ואע״פ כו׳ שנאמר השונא וז״ל
 צדיקים בין רשעים בין ישראל נפשות על הקפידה וההורה ממונו בשביל ישהה שמא .וכו׳

כ.  כלה מתני' זה לפי והשתא נפשות סכנת איכא משאוי הנחת דגבי מבואר הרי ע״
 קודם דרבו כלל נפשות סכנת דליכא אבידה השבת מבעיא לא קתני זו אף• זו [לא]
 דאינו משאוי הנחת מבעיא <לא קודם רבו נפשות סכנת לידי דאתי משאוי הנחת אפילו אלא

 נפשות סכנת ודאי דהוא השבי בבית ואביו רבו אפילו אלא נפשות לסכנת כך כל קרוב
 ובאבידה סכנה דאיכאצד סגי בחכם ופדיה דסשאוי הרסי ובהני קודם רבו הכי אפילו
 ואבידה גזילה מהלכות בפי״ב ורבינו ז״ל. המפרשים לדעת לפרש נראה זה .שקול בעינן
ס׳ שקול אביו היה ואם שם כתב שכן ז׳׳ל המפרשים כדעת ו״ל שדעתו נראה  אבידת ו
 דקאמר בהפך כתב וכאן שקולים אבידה השבת •גבי דבעינן משמע הרי קודמת אביו
 שנפל סופר מעות שהוא כתב ההגהה ובעל !׳וכו שקול שאינו אע״פ אבידה השבת גבי
 בניו מבני שאחד שראינו מאחר ז״ל דבריו ליישב נראה ולי ז״ל. .מהרי״ק כתב •וכן כאן
 שכתב דממה רבינו בדברי עוד לי דקשה ואומר .ז״ל מהרי״ק שכתב וכמו ליישבם רצה
 דאם ודאי משמע וכו׳ חכם אביו היה ואם וכו׳ שבויים ורבו אביו פדיה גבי כאן ^׳'ל

 ורבו דאביו דרישא משום קודם אביו חכם אינו ואביו גדול חכם שהוא אע״פ רבו אינו
 ^שהוא מפני הוא דמעמא משמע קודם דרבו וקאמר מכם אינו שאביו איירי וכו׳ שבויים

 המשנה מן נראה וכך ־מדבריו נראה כן קודם אביו מכם שהוא אע״פ רבו אינו ̂אבל רבו
 הלכות זרעים בספר ז״ל הוא כתב איך קשה כן ואס .רבינו שכתב עצמו הלשון שהוא

 או רבו מהם אחד היה ואם וכו׳ הרבה עניים לפנינו היו וז״ל. פ״ח סוף עניים מתנות
 שהוא לזה• קודם מכס תלמיד שהוא אביו או רבו בחכמה מהם גדול שם שיש אע״פ אביו
 קודם אינו ס״ח אינו דאם משמע ח״ח שהוא אביו או ומדכהב . ע״כ ,בחכמה מהם גדול
 המפרשים כדעת דעתו אין דרבינו ולומר הכל ליישב לי ונראה . בחכמה גדול שהוא לזה
 האמת מלוקה בין הפישיס שני במשנה ראה שהוא והוא אחר פירוש לפרש ראה אלא ז״ל

המפרשים דקדוק והוא מכס אמר ובאמרונות בקול אמר שבראשונה האחת האמרח> לחלוקה

 רבו סתם במחניתין דהא אביו על קדימה שום מובהק שאינו לרבו שיהא בגמרא ולא
.סתם רבו בשם נקרא אינו מובהק שאינו דאילו מובהק רבו ודאי והיינו אמרו
 ושני חכמה שלמדו רבו מדחנן יהודה כרבי שפסק יוחנן לר׳ בגמרא דמותיב ועוד
מייתי רבו ואבידת דאבידת..אביו מתניתין ההיא על דהא ועוד חכמה, רוב חכמה מאי

 שלמדו שאמרו רבו ■ .-רבנן חנו חלמודא
 ועוד .מובהק רבו ודאי והיינר וכו׳ מכמה

 שבבבל חכמים תלמידי עולא אמר החם דגרסינן
 ולענין זה על זה וקורעים זה מפני זה עומדים
 לרבו אלא חוזרין אינם אביו 6במקו אבידה
 קודם מכם שאינו אע״פ דאביו ומשמע מובהק

 כתבו ;;וההגהות ̂ מובהק שאינו לרבו דבר בכל
 עיקר גזילה בהלכית שכתב ומה כאן יש דני״ס
 לי נראה וכדבריהם .הגמרא לדין מסכים שהוא

קר.  דבפדיון במשנה השנוי זה דין ושעם עי
 חינו אס אף ח״ח שאביו כיון בסכנה שגופם

 כל קודם שחס מני נפשו להציל יתחייב שקול
 כל ממון הפסד אלא שאינו אבידתו אבל אדם

 אביו דעת על יעבור אם .אף שקול שאינו
 מפליג דמדלא לי משמע ובמשא ,רע אין מעס

 דכיון קודם רבו שקול אביו דאפילו תלמודא
 רק ממון אבידת ולא גוף ,אבידת שם שאין

 וחייב לחוד ככבוד ליה הוה מעצבו לו להניח
 דינים וכל .אביו יותדמכבוד רבו בכבוד הוא

 מובהק שאינו רבו אבל מובהק ברבו הללו
 אביו אבידת מכס תלמיד אביו אין אפילו

 דלא מכבודו אביו בכבוד חייב דיוסר קודמת
 למד שלא כל הבא העולם לחיי הביאו מקרי

:חכמתו רוב ממנו
א ר ל :אבות במסכת .וכו' רבך מו :ק״ש) מלק(סנהדרין פ׳ .וכו' רבו על החולק כ

הו , איז
משנה לחם

 פירושו,,שבראשונה'אמר כפי מישבו והוא ז״ל המפרשים דקדקו שלא אחר הפרש ועוד .ז״ל
 וכן וכו׳ אביו של את מניח ואח״כ רבו של את מניח אמר ובאחרונות קודמת רבו אבידת

 משאוי נושאים ורבו אביו היו והיל״ל וכו׳ אביו אח פודה ואח״כ רבו את פודה באסרונה
 ואח״כ רבו של את מניח ואמר פירש למה קודם רבו השבי‘ בבית ורבו אביו קודם רבו

 אמת אבידה אלא להשיב אפשר בשאי הראשונה שהחלוקה מפרש שהוא נראה וכו׳ מניח
 דשל משוס שקול שיהא בעינן לרבו אביו דלהקדיס קאמר ולכך לגמרי תאבד והאחרת

 ולפדות שניהן את להניח כשאפשר הוא האמרונוס החלוקות בשני אבל לגמרי נאבדת רבו
 רבו של להניח יכול שאח״כ שכיון אמר לזה לחבירו האחד להקדים הוא והדין שניהן אס

 וזהו רבו, של אח״כ לעשות דאפשר כיון להקדימו סגי לבד חכם אביו כשהיה ולפדותו
 גבי וכן שניהן לעשות שאפשר לומר שרוצה מניח ואח״כ וכו׳ רבו של אס מניח שכתב
להקדימו, לבד הוא הדין אלא שניהן לפדות שיכול כלומר וכו׳ רבו אס פודה קאמר פדייה
 גבי מילתא כולה נקט ולא מכם תרתי הני וגבי שקול אבידה גבי מתניתין דנקט ומאי

הג׳ להשמיענו רצה ע״כ דמתני׳ משום בדאפשר ומד להשיב אפשר בדלא וחד אבידה
 דהיכא החילוק זה ולהודיענו המפרשים לדעת כדפרישית זו אף זו לא דהם משום חלוקות

 דלא אמת מלוקה נקט סגי במכם דאפשר והיכא שקול צריך תרוייהו להשיב אפשר דלא
 להודיענו בתרווייהו דאפשר אמריני בתרתי ונקט בשקול וסגי מד אלא להשיב אפשר
.נקט מנייהו דחדא י״ל שקול ובחברתה מכם נקט דבהאי שנא מאי וכ״ת .במכם דסגי
 כתב שכן שתיהן את להשיב בדאפשר הוא כאן שכתב דמה כהוגן ■רבינו דברי עלו ובזה

 אלא שתיהן משיב ואח״כ אביו אבידת משיב שקול שאינו אע״פ ת״ס אביו היה אם וכן
 בדאי איירי גזלה מהלכות בפי״ב אבל מקדימים. למי בהקדמה אלא תלוי הדבר אין

יכול אינו ואס וכו׳ אבדה לו שאבדה מי שם כתב שכן מהן אמת אלא להשיב אפשר
רבו ואבידת אביו באבידס פגע דקאמר מאי קאי ועלה וכו׳ מהן אמת אלא להחזיר

 לאביו להקדימו צריך מכם דכשהוא עניים מהנות בהלכות דקאמר מאי והשתא וכו׳
 שם כתב שכן שתיהן לפדות בכים בדליכא דאיירי דהתס משום שפיר אתי חכם שאינו

וע^} כלם את לפשות כדי בכיס היה ולא וכו׳ הרבה עניים לפנינו היו דלישנא ברישא
■מוס .הכי לאו ואי ת״ח אביו שיהא בעינן הכי ומשום וכו׳ מהם אמד היה ואם קאי

 ־אימ דכשאביו בו»זני׳ קאמר לא וע״כ עדיף תורה וכבוד נאבד.לגמרי דהוא משום עדיף
א מכם 'שהוא אע״פ קודם אביו רבו אינו הא מינה דדייקת קודם רבו חכם  כשאנ^מי ^

 קודם רבו דוקא ו^זכי כאן שכתב במה׳ רבינו וכן מתני׳ איירי דבהכי שניהן אס לפדות
 פן אחרי לפדותו דאפשר לאביו קודם אינו מכם אינו ואביו חכם שהוא אע״פ אמר אבל
 קודם אז חכם כשאביו אבל חכם שאינו לאביו קודם דהמכם ודאי אפשר בדלא אבל

» שאינו הימנו גדול מכם שהוא אחר גבי מהם אביו והוי אפשר בדלא אפילו לאחר ר
מכם ץ3 דאין באופן לתרוייהו דאפשר היכא רבו גבי כמו לחד אלא אפשר דלא בענין
ת. מעלה אלא לרבו מ במיזנוה שכתב שמה ואע״פ זי״ל דעהו ליישב לי נראה זה■ א

לי נראה שכתבתי מה מ״מ זה רבינו הוציא דמנין. יפה אצלי נתיישב לא עדין עניים
גזלה: בהלכות שכתב מה עם רבינו כאן שכתב מה ליישב כדי נכון

ל כו׳. כחולק רבו על המולק כ קרח: דעדת מסניסין על ק״ט) (דף מלק פ׳ ו

עוז מגדל
שם פ׳ח ם. ורבו אביו :ל׳ג) (דף מציאוח אלו פרק פוף . הרג ממורא עד וכו׳ חייג .שאדם כ פכוי

 ■וכמה פ׳ד אגות כמסכח .. שמים כמורא רכך מורא חכמים אמרו :י׳ד) (דף הוריות שילהי
כך : מקומות  דמרגלים מתניתין גמרא ק׳ט) חלק(דף פ׳ . וכמשה עד רכו טל החולק כל אמרו לפי

:וכו' קרח דעדח כפיסקא

הו איז
מיימוניות הגהות

ת [א] תו אל ש ה דאמר ועולא יוהנן בד׳ פסק כ לכ הודה כר׳ ה ק דוקא דאמר י ז ו ג מו ו נ ר  ב
חבר רבינו ובן מ ף ה ק כסו ה פר ת, בספר וכן ז צו מ ה [ג] : ע״ב ה א ר ס לי נ  כאן יש שט׳

ף שהרי בעמוד ת נזיקין ספר בסו חל ת ב פרק ב ת י׳ בו חל ה מ ל ה נזי ד אגי  שאין בפירוש פירש ו
ת אביו אבידת של קודמ ה א״ב אלא רבו ל ד שקול הי ע רבו בנג ד ת ם דההיא ו עיקר דהת

שהרי



45 כג ם«ה כסף פ״ה תורה תלמוד הלכות .מדע מש™ בסך.
ו י ה ז  נתל ״כ6 אלא יורה אל חלמיד תנא ה':) דסגהדרין(דף בפ״ק .רבו על חולק אי

 א"כ אלא רבו במקום הלנה יורה אל תלמיד התם תו ותניא מרבו רשות
 ס״ב (דף הדר פ׳ בעירובי; ואמרינן ,ישראל מחנה כנגד פרסאות שלש ממט רחוק היה
דרב הסס נמי ואמרינן מיתה חייב ואינו אסור בפניו שלא מיתה וחייב אסור בפניו ס״ג)

 חסדא רב בשני דארגיז בחדחא אורי המטנא
 אורי לא ואתמר אורי אשמר רבינא ואמר

 ואורי אורי דלא הוא רביה הונא דרב בשניה
 . הוה דיליה חבר דהלמיד הסדא רב בשני

 רחוק היה דארגיז דמדתא לרבינו ומשמע
 משלש יותר הונא רב של מקומו מפומבדיתא

 רבו בחיי להורות אסור הכי ואפילו פרסאוס
 שלש תוך דכל הסוגיא מתוך המם נמי ומשמע

 בפניו כשלא לשלש וחי; כבפניי משיב פרסאות
 מה עם זה ליישב וכדי .התוספות וכן,כתבו

 רחוק היה א״כ אלא יורה אל התלמיד שאמרו
 בין רשות נטל דבין דמשמע פרסאוס שלש ממנו

 אנו שרי פרסאוס לשלש חון רשות נטל לא
 לשלש מון דאפילו דמשמע דהא למימר צריכין

 ולהורות ללמד עצמו בקובע היינו אסור פרסאות
 דמשמע דארגיז בהדתא אורי לא דקאמר והיינו
 דמשמע והא ולהורות ללמד ראש שם להיות
 בעלמא. באקראי היינו מותר פרסאות לשלש דהיז

 (דף דסנהדרין דפ״ק ההוספות מדברי ומשמע
 פרסאות שלש מוך מרבו רשות נטל דאפילו ה׳)

 אע״פ(כתובות בפרק מדאמרינן משמע וכן אפור
 והורה אחד דין ממנו שאל דאביי דאריסיה ס׳:)

 כדין שלא דהורה ונמצא יוסף רב לפני ובא לו
 אפילו רבנן דאמור מילסא הא אביי אז ואמר

 רביה במקום איניש לישרי לא בכותחא ביעסא
 דלא משום אלא כאפקירותא דממזי משום לאו

 דהא כהלכה להורות כלומר מילתא מסתייעא
 אסתייעא לא ואפ״ה דין אוהו גמירנא הוה אנא

 היה שאביי משום נראה . למימרא מילתא לי
 ספק אין ^ין אותו שהורה וכיון רבו במקום

 הרי מורה היה היאך כן לא דאם רשות שנטל
 דאמור דהא אסיק ואפ״ה מיתה וחייב אסור
 טעמא הוי וכו׳ בכותחא ביעתא אפילו רבנן

 אפקירוהא ליכא רשות ומשנטל אפקירוסא משום
 דלא משום אלא טעמא הוי דלא אסיק והשתא

 רשות בנטל אפילו, כן ואם מילסא מסהייעא
אסור

 דברי הס וכך אשור פרסאות שלש תוך דהיינו בפניו רשות נטל דאפילו אלמא אסור
 עפר שנים רבו ובין בינו דביש בד״א הוא כך רבינו לפון ושיעור .ג"כ שם הסוס'

ב :וכו׳ מקרה שנקרה בדבר להשיב מותר מיל ת  יהיה אפילו רבינו דברי על הרמ״ך כ
לקבוע לו שאסור לו מאין פרסאות שלש ממנו נתרחק אפילו להורות שאסור כדבריו

 נתרחק אם שכן כל רבו בעיר רבו בחיי מדרש
לי ונראה עכ״ל. וצ״ע> פרסאות שלש ממנו  עם מריבה כעושה רבו עם מריבה העושה וכל .ה׳

 ויקדש ה׳ את ישראל בני רבו אשר שנאמר השכינה
 שנאמר ה' על כמתרעם רבו על המתרעם וכל. .בם
 אחר המהרהר וכל .ה׳ על כי תלונותיכם עלינו לא

 העם וידבר שנאמר שכינה אחר מהרהר כאילו רבו
 שקובע זה רבו על ייחולק איזהו ב • ובמשה באלהים

 ורבו רבו ברשות שלא ומלמד ודורש ויושב מדרש לו
 להורות לאדם ואסור .אחרת במדינה שרבו ואע״פ קיים
 חייב רבו בפני [ג] הלכה המורה וכל .לעולם רבו בפני

̂היה ג מיתה:  לו ושאל מיל י״ב רבו [ל] ובין בינו *
 האיפור מן ולהפריש . להשיב מותר הלכה דבר אדם

 אדם שראה בנון כיצד מותר'להורות. רבו בפני אפילו
 מפני או באיסורו ידע שלא מפני האסור דבר עושה
 ואפילו אסור זה דבר לו ולומר להפרישו לו יש רשעו
 מקום שכל . רשות רבו לו נתן שלא ואע״פ רבו בפני
ב. כבוד חולקין אין השם חילול שיש ר  דברים במה ל

 להוראה עצמו לקבוע ^אבל מקרה שנקרה בדבר אמורים
 ורבו העולם בסוף הוא אפילו שואל לכל ולהורות ולישב
 יאלא רבו שימות עד להורות לו [ה] אסור העולם בסוף

 מותר רבו שמת מי כל ולא . מרבו [י] רשות נטל כן אם
 תלמיד היה כן אם אלא . בתורה ולהורות לישב לו

 להוראה הגיע שלא תלמיד וכל ד :להוראה שהגיע
ח. וגם שוטה רשע זה הרי ומורה  כי נאמר ועליו הרו
 ואינו להוראה שהגיע חכם וכן .וגו׳ הפילה חללים רבים
 העודים לפני מכשולות ונותן תורה מונע זה הרי מורה
.הרוגיה כל ועצומים■ נאמר ״ ועליו  התלמידים אלו .

 להתגדל מבקשים והם כראוי תורה הרבו שלא הקטנים
 ויושבין וקופצין עירם אנשי ובין הארץ עמי בפני

המחלוקת המרבים הם בישראל ולהורות לדין בראש
לנר אחזו בחכמתו שלמה אמר עליהם . צבאות ה׳ כרם והמחבלים תורה של נרה והמכבין העולם את המחריבים והם

מ׳ג ב :סו דף בהרואה ישיבה ראש להיות להתנשא אדם יכקש לא עגין א שועלים : שס יו׳ד טור ד : רמב סימן יו״ד כטור הרא׳ש כדברי עי׳ ג :רמב סימן יו׳ד טור .יג עשין ס
משנה לחם

ו \ י ל ע . חללים רבים כו׳ נאמר ו כו׳ ף בפ״ק מימרא ו ד ) ע״ז  פרק ובסוטה י״ט) ד
 רבא והא איני שנין ארבעין עד כמה ועד אמרו ושם כ״ב) (דף נוטל היה

 סנהדרין בהלכות ולא כאן הביאו לא איך מרבינו ז״ל הר״ן ותמה .ע״כ ̂ בשוין הורה
 ומהרי״ק .וכו' אורי רבא והא הביא ולא שנין ארבעין עד וכסה שהביא מהרי״ף וכן
 מדבריו שנראה מה כפי הקושיא מידי ולצאת בדוחק, דעתם לפי הגמרא דברי פירש ז״ל

 דס״ל רבינו לדעת לתרן נראה ולי .ורבינו הרי״ף בדברי עצמו דוחק הוא שעדיין נראה
 שם שכתבו וכמו בחכמה אלא' בזמן הקפידה אין שנין ארבעין עד בגמרא דאמרו דמאי

 אדעסא איניש קא לא רבא דאמר הא משוס שנה ארבעים שילמוד דצריך בסוטה המוס׳
 מפי אלא לומדים היו שלא קדמון בזמן דוהא דהיינו לרבינו וס״ל שנין ארבעין עד דרביה

 על הגבורה מפי שלמד ממשה הדבר שלמד ממה שנראה וכסו ספרים מפי ולא סופרים
 לזה האי כולי בעינן דלא ודאי ספרים מפי לומדים ואנו בכתב שההורה עמה אבל פה
 סנהדרין בהלכות כתב וכבר לבד גדול חכם שיהיה אלא בכך הדבר רביט הלה לא

 אחד חכם בשם שכתב אחד בשם שמעתי זה וכעין .ליה סגי ובהכי מהדיין התנאי
 הם והספרים ספרים מפי לומדין שאנו מפני רבו בפני הלכה מורה ליכא הזה שבזמן

:ז״ל הרי״ף דעת ליישב צ״ע מ״מ רבינו דעת ליישב נ״ל זה . המלמדים
ר ואסו

עוז מגדל
) (דף עירוכין מסכה הדר פרק ריש .אחרת כמדינה עד רבו על הולק איזהו נ פל : ס'  המורה ו

ה :ל״א) אין־עומדין(דף ופרק הדר<ס'ג) פ׳ ריש .מיתה חייב רכו בפני הלכה  וכץ כינו הי
אפילו : הדר פרק .אסור ה1 דכר עד כו׳ רכו  ואלו ופרק ס׳ג) (דף הדר פרק .לרב עד רכו כפני ו

;ה׳) דסנהדרין(דף פ׳ק .מרכו רשות עד עצמו לקכוע אכל :הדר פ׳ . מקרה שנקרה בד״א :מגלחין
ט) נוטל(דף היה פרק וכסוטה כ״ב) (דף דע״ז פ׳ק . הרוגיה כל עד רכו שמת מי כל ולא :י׳

ונראה
 מדרש לו לקבוע לו שאסור רבינו שאמר שמה
 הוראות להורות עצמו בשקובע דוקא היינו וכו'

 להוראה עצמו לקבוע אבל לשוט בסוף וכמ״ש
ה :וכו' מ  פרק . האיסור מן ולהפריש שכתב ו
 קטר דהוה גברא ההוא ס״ג) (עירובי; הדר

 יתיב הוה בשבתא: בדקל פי׳ בצינמא חמרא
 אשגח לא קלא ביה רמא אשי דרב קמיה רבינא

 כהאי א״ל בשמתא גברא ההוא להוי אמר
 וכו׳ חכמה אין א״ל כאפקירותא מחזי מי גוונא

 כבוד חולקיך אין השם חילול שיש מקום כל
 חשב בראשונה עניינים שני היו וכאן • לרב

 קלא ביה רמא. יודע היה שלא מפני כן שעשה
 מפני שכתב וזהו רשעו מפני נדהו כך ואחר

;רשעו מפני או באיסורו ידע שלא
ל ד כ  ועליו וכו׳ להוראה הגיע שלא תלמיד ו

וכו׳ הפילה חללים רבים כי נאמר
 (דף.כ״ב) דע״ז פ״ק .וכו׳ שהגיע חכם וכן

 שלא תלמיד זה חללים רבים כי אבא ר' אמר
 דעדיין כנפל דהוי כלומר ומורה להוראה הגיע

 שהגיע זה הרוגיה כל ועצומים נגמר לא
 ועוצם מלשון דהוי כלומר מורה ואינו להורות

 ומחרישים המתעצמים קאמר והכי עיניו
ם; אנשי הורגים מלהורות. ר ע דו ד  דבגמרא ו

 ארבעין עד כמה ועד מימרא האי על אמרינן
 כמה ועד ופירש״י׳ בשוין. אורי רבא והא שנין
 .משנולד שנין ארבעין עד להוראה ראוי הוי
 ארבעים אלא היו לא ימיו וכל אורי רבא והא

ט. גדול בעירו כשאין בשוין ההם שנה. מ  מ
 כל להורות רשאי ת״ח שאין וש״מ הר״ן וכתב

 הגיע לא אס ממנו גדול בעיר שיש זמן
ם אבל שנה לארבעים  ממנו גדול בעיר אין א

 לארבעים. הגיע אע״פ״שלא דאורי כרבא מורה
 מהלכות בפ״ה לזו שכתבה מהרמב״ס ותמהני

 ובין מהם לפסוח ארבעים בין חלק: ולא ת״ת
•שוין

ו ב ה ז כו׳. מקרה שנקרה בדבר בד״א וכו׳ רגו על חולק אי  חילוק כסב רבינו ו
 רבא אמר ס״ג) (דף הדר בפרק התוספות שהקשו הקושיא ליישב כדי זה

 דסנהדרין קמא ובפרק פרסאות לשלש הון והיינו מיתה חייב ואין אסור בפניו שלא
 משמע פרסאות אלש ממנו רחוק א״כ אלא רבו בפני יורה אל תלמיד אמרו ה׳) (דף
רן ז״ל והוא .שרי רחוק דאי  אבל לשלש חון אסור וזה לקבוע הוא רבא דקאמר דמאי הי
 א״כ וא״ח .ז״ל מהרי״ק זה כל שכתב וכמו בלבד להורות הוא דמותר דקאמר מאי

 אליעזר דר׳ תלמיד מההוא מיתה חייב אינו בפניו שלא דאמר לרבא בגמרא כשהקשו
 תקשי לרבא מקשה מאי מיתה ונתחייב פרסאות שלש רחוק והיה בפניו הלכה שהורה

 שלש רחוק היה א"כ אלא יורה אל תלמיד דקאמר דסנהדרין דפ״ק ברייתא ליה
 עצמו שקבע היה מיתה שנתחייב אליעזר ר׳ של תלמיד דאוהו _למימר וליכא פרסאות
 דבשביל משמע בפניו •הלכה שהורה דקאמר הכי משמע לא דבריישא לישגא ־דהא להורות

 איירי ברייתא דההיא ניחא התוס׳ ולפירוש מיתה נתחייב באקראי שהורה אחד דין
 מקומות; בכמה הסוס׳ שתירצו כמו ולטעמיך למימר מצי דהוה וי״ל סבר. בתלמיד ׳

א ל  אא״כ יורה אל שתלמיד גזרו שעה באותה ה׳) דסנהדרין(דף בפ״ק שם כו׳. א״כ א
;וכו׳ רשות נטל

מייסוגיות הגהות
ת בספר שהרי צו מ ק ה תי ע שונו ה ת שם אשר ל ת או או ק וכן ב ס ה רבינו פ  עיקר וכן שמח

ט ק דנ מ א ' ת אלו בפרק תנ או ת גבי מצי שב א האי אבירה ה שנ ה אם לי אביו רבו הי  שקולין ו
ט ולא ק א נ שנ ט לי ק בי דנ תו ג ה אם לפדו ר עיין ז״ל הרא״ש פםק (ובן ת״ח אביו הי  בטו

מן םי ' : ב) מ״ ב [ג] ר ת בינו מורי כ שם ר ת הני דבל ר״י ב שה שבא כגון הוראו  לפניו מע
ה מור ת ו שו ע ה לו שואלים אם אבל כן ל ב ה בל לומר יכול מי בדברי הל  ובלבד שבדעתו מ

א שה על יודה של ב עוד . שבא מע ת שם כ ש שיש בדבר דדוקא ר״י ב אפילו בו חידו  ביעא ו
א ה ת בו ת כ ל מגי ת ו עני א האי בכי הספר שהזכיר ת הו ולא איירי גוונ טינ ק א נ עינן אל שמו הני דאפילו לא ד ב מי תל ה ת אסור טועה שאינו בעצמו יודע ש רו הו ם אבל ל אל בדברי שו  שה

ם טעם נותן כגון דבר של מנהגו' יודע ם בו וכיוצא לפג שמתירי ה אין לו דכ א ר ש דבר בעיניו נ א. דפר ודבינא שרי חידו כינ ל ס ב ב א חידוש דבר ב טל הו ה שררת שנו מרינ מרינן ה א  כד
א ת אמדו ל או הד ם סכין ל חכ פני אלא ל דו מ ם של כבו ד . חכ ש רואה שאדם פסק שכל רבינו מורי הורה עו ם מספדי כספר בפירו אוני ת יכול הג רו אפילו רבו בימי אפילו להו  ו

ד מי ר תל מו א רק ג ל יסמוך ולא מלבו דבר יורה ל תיו ע א ראיו א ידמה ול ת ל ת ■למילתא מי ע ד טל אם■ דוקא פר״י [ר] :עצמו מ ת נ שו ל מרבו ר ב ל לא אם א ט שות נ לו ר ץ אפי  הו
ש של ת ל או ר פרס שית אסו א רב הדר פרק [ה] :לעיל כרפרי מנונ א אורי לא ה ת ד ח שני דארגיז ב א דרב ב ה ואע״ג הונ א דרב דאתרי א הוי הונ ת מבדי בי ובי [ו] ! בפו ת דאסור הי רו הו  ל

ד לחכם אסור ה״נ חכם בפני תי ה ה ל מו ת ת שהתיר לרבים שדומה ה ת טיהר או האסור א א א מ ט ה בי דסנהדרין בפ״ק כדאמרינן ה ל רב אתי הו ב ב ה אמר ל תי בן לרבי חייא ר׳ לי  אחו
ירד , •
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 נשוין החס אורי רנא והא בהלכות כשב שלא הרי״ף על לתמוה יש וכן .ממ<ו גדול ליש שוין
 רבא והא דפריך הא והשמימ שנין ארבעין עד כמה ועד כתב שהרי״ף כלומר עכ״ל.

 יש זה וליישב .חמה שניהם ועל אותו ולא זה לא כתב לא ורבינו בשוין החם ושני אורי
 עצמו לעכב רשאי כמה עד קאי להוראה אהגיע כמה דעד מפרשים והרי״ף שרביט לומר

לעכב רשאי ארבעים דעד ומאמר מלהורות רשתי
 אורי רבא והא ופריך רשאי אינו ואילך ומשם
 רשאי שהיה איהא ואם שנה ארבעים קודם
הוג הוה מלהורות עצמו לעכב  מדת ליה/לנ

 שהוא זמן כל' מלהורות ידו ולמשוך חסידות
 שם היה לא רבא אבל כשוין ושני לעכב רשאי
 עצמו לעכב רשאי היה לא ולפיכך ממנו גדול

 ארבעין עד כמה עד כתב והרי״ף מלהורות.
 עצמו לעכב רשאי הוא זמן דאוחו לומר שנין

 הא לכתוב חש ולא מכאן יותר ולא מלהורות
 דבמדח משום בשוין ליה ואוקימנא דאורי דרבא

 כל להתעכב לו שראוי דקאמר הוא חסידות
 כל שכיח לא הללו ובדורות רשאי שהוא זמן
 ללמדנו הוצרך לא זה ומניעם חסידות מדת כך

 לארבעים הגיע, לא אפילו ממנו גדול שאין שכל
 דבדורות מלהורות עצמו לעכב רשאי אינו שנה
 מפני ורבינו .כך על להזהיר צורך אין הללו

כמו זמן קודם להורות הקופצים רבו שבדורו

 ואסור [ז] ה :נדמים מחבלים קטנים שועלים שועלים
 והוא שלאבפניו. ״ואפילו בשמו לרבו לקרות לתלמיד לו

 ולא . פלוני שהוא ידע השומע שכל פלאי השם שיהיה
 כשם ששמם ״לאחרים לקרות ואפילו בפניו שמו יזכיר
 שמם את ישנה אלא . אביו בשם שעושה כדרך רבו

 לו יחזיר או לרבו שלום יתן ולא .מותם לאחר אפילו
 אלא .לזה זה ומחזירים לריעים שנותנים [״] כדרך שלום
.רבי עליך שלום וכבוד ביראה לו ואומר לפניו שוחה

:ומורי רבי עליך שלוב לו יחזיר שלום רבו לו נתן ואם
 יושב אלא יסב ולא .רבו לפני תפיליו יחלוץ לא וכן ן

 לאחר ולא רבו לפני לא יתפלל ולא .המלך לפני כיושב
בו. בצד ולא רבו  להלך לו שאסור לומר צריך ואין ר

 בנגד מכוון יהא ולא רבו לאחר יתרחק אלא בצידו.
ד לכתוב הוצרך לא הגר עליהם שקרא ] יתפלל. ואח״ב אחוריו כמה ע מ . במרחץ רבו עם יכנס ולא [

ולא .בפניו דבריו יכריע .ולא . רבו במקום ישב ולא ‘״'״ייי ל"״
ב. לו שיאמר עד לפניו ישב ולא . דבריו את יסתור ש

 שימול עד או עמוד לו שיאמר עד מלפניו יעמוד ולא
 לאחוריו לו יחזור לא מרבו וכשיפטר לעמוד. רשות

 לעמוד וחייב ז פניי: כנגד ופניו לאחוריו נרתע אלא
 ממנו שיתכסה עד עיניו מלא מרחוק משיראנו רבו מפני
להקביל אדם וחייב .ישב ואח״כ קומתו יראה ולא

ד1בי בע׳ז עיין א י :סק׳ד רמג סימן ׳ נ פ

ואסור ה

 שיגיעו קודם להורות יקדימו שלא דהלואי
 אחר מלהורות יתעכבו שלא שכן כל להוראה

 שרבו דורו דבזמן משוס נמי אי . שיגיעו
 להוראה שהגיע מי זמנן קודם להורות הקופצים

 פן מלהורות כלל עצמו לעכב רשאי אינו
:להוראה הגיע שלא מי יקדימנו

 פ' .בשמו לרבו לקרות לתלמיד לו ואסור ה
 דמי היכי ק״ט) ■ (סנהדרין חלק

 בשמו לרבו הקורא זה נחמן רב אמר אפיקורוס
 מפני גחזי נענש מה מפני יוחנן ר׳ דאמר
בנה וזה האשה זאת שנאמר בשמו לרבו שקרא

 מסייעו ומקרא פלוני ורבי מרי אומר ואינו פלוני שאומר בשמו רש״י וכתב אלישע. החיה אשר
ש :משה אדוני' יהושע דקאמר מ״  בפ׳ כתב וכן רבינו סברת היא זו .וכו' השם שיהיה והוא ו

 או אביו שם היה מארי אבא אומר אלא ולא בחייו לא בשמו יקרא ולא ממרים מהלכות ששי
 שאין פלא שהוא בשם אלא בכך נזהר שאין לי יראה ;שמם אה משנה אחרים כשם רבו שם

לשון בכל וכיוצא ויעקב יצחק אברהם כגון העס את בהם שקוראין השמות אבל בו דשין הכל
ובכל

לחם ■
. בשמו לרבו לקרות לתלמיד לו כו׳  השם שיהיה והוא בפניו שלא, ואפילו ו

 השם אלא פלאי גיסינן לא המחני דעה (לפי * פלוני. שהוא ידע השומע *שכל
:בלבד) היה רבינו כשב פ״ו ריש ממרים בהלכות

 בשם אלא בכך נזהר שאין לי יראה .שמס את משנה אחרים כשם רבו שם או אביו שם
 יצחק אברהם כגון העם את בהם שקורין השמות אבל בו דשין הכל שאין פלא שהוא

כ. בפניו שלא לאחרים בהם קורא זמן, ובכל לשון בכל בהם וכיוצא משה ויעקב  משמע., ע״
 בפניו בין אסור שהוא ודאי לרבו אבל בפניו שלא לאחרים קורא פלא שאינו דבשם משם

 וכו׳ השם שיהא והוא וכו׳ לו'לתלמיד ואסור שכתב בהיפך נראה וכאן בפניו שלא בין
 כאן שכתב דמה ליישב ונ״ל .בפניו ואפילו בשמו לקרותו מותר פלא אינו דאם משמע
 כתב לא הכי ומשום פלא השם שיהא בכאן לומר מנתו אין וכו׳ השם שיהא והוא רבינו

 כתבו. כך בו שהבין מפני אולי הרמב״ם בנוסחות הביאו התורים שבעל אע״פ פלא כאן
 וכן שם שכתב כמו לי יראה כאן אומר היה כך כונתו היסה דאם נראה לע״ד אבל

 בשימו לרבו לקרות שאסור שכתב דמפני כך דהוא לי נראה כונתו אבל .שם שכתב הלשון
 לרבו קורים היו אם משל דרך לקרות אסור היה הכל לו שקורין שם דבכל משמע הוה

 כן לו קורין העם דכל כיון כן לקרותו אסור ■דהוא משמע הוה רב או חכם העם כל
 בשם ר״ל בשמו שאמר דמה כן הדבר דאין אמר לכך ומורי רבי לו שיאמר צריך אלא

 בשם אבל ויצחק אברהם כמו פלוני שהוא יאמר השם אותו שישמע אדם שכל לו העצמי
 השומע שכל שם השם זה אין וכיוצא רבן או חכם כגון העם לו שמתארים התואר

 שם הוא אלא לו עצמי שם זה ואין יש רבנים והרבה יש חכמי^ שהרבה סלוני שהוא ידע
ם. לו שקורין התואר בשם בפניו אפי׳ לקרותו מותר כן וגם התואר ע  והוא אמרו וזה ה
. ידע השור,ע שכל השם שיהיה כו׳  קורא פלא שאינו דבשם דקאמר ממרים ובהלכות ו

:בו וכיוצא .יצחק אברהם כגון לו עצמו השם דקורא משום הוא לו ולא לאחרים

עוז מגדל
 ל׳א (דף דקדושץ ופ׳ק ק׳ע) (דף חלק פרק סנהדרין . מוסס לאחר אפילו עד לתלמיד לו ואסור

א :ל׳ב) ל ח) ברכות(דף מסכת .יתפלל ואח׳כ עד לרבו שלום יתן ו ץ :כ׳ .הישיבה רשות ענ
 לו שיתן עד לישב לקטן רשות שאין מכאן אלכסנדרי ר׳ אמר וישבו פה שבו ויאמר רות דמדרש ו׳ פ׳

ר : שלימה ברייתא נ׳א) שנהגו(דף מקום פרק ריש .המרחן וענין : רשות הגדול  וישיבה דבריו וספו
טר :ל׳ב) (דף דקדושין ופ׳ק חלק דפרק בירושלמי . במקומו שיפ  ביומא .פניו הנגד עד מרבו וכ

חייב :דקדושין ס״ק בהלכות אלפס הר׳י וכתבו נ׳ג) לו(דף הוציאו פרק  הוציאו ס' .ישב עד לעמוד ו
דף :ל׳ב) דקדושין(דף ופ׳ק נ״ג) לו(

 מותר לאחרים דדוקא משמע דההס קשה אבל עכ״ל. בפניו שלא לאחרים בהם קורא זמן ובכל
 והנא לא בפניו אבל בפניו שלא ה"מ דמותר לאחרים וגם אסור להם אבל פלא השם בשחין
 _ התם משמע פלא וכשהשס .וצ״ע לאחרים שכן וכל בפניהם שרי להם דאפילו משמע

שאס הא בפניו שלא לאחרים קורא פלא השם שכשאין כתב שהרי אסור בפניו שלא דאפילו
 כתב וכאן אסור בפניו שלא אפילו פלא הוא
 מנ״ל תלמוד צריך גס בפניו שמו יזכיר ולא

א האמרים: שם לשנות דצריך ל  שלום יתן ו
כו׳. לרבו כ״ח) (ברכות השחר תפלת סרק ו
 אדם יתפלל אל לעולם רב אמר יהודה רב אמר

 שלום והנותן רבו אמורי ולא רבו כנגד לא
 לשכינה גורם לרבו שלום והמחזיר לרבו

 רבו אצל רבו כנגד וסירש״י .מישראל שתסתלק
 יוהרא נמי רבו אמורי .שוים הס כאלו ומראה

 עליך שלום אדם כל כשאר לרבו שלום .הוא
:רבי עליך שלום ליה אמר ולא

א ו ל  בפרק איתא הכי . וכו׳ תפליו יחלק ו
 יוחנן ר׳ אמר ק״א:) (סנהדרין חלק

^ן היינו במלך יד וירם  בפטר תסיליו• ש
 מפנייסימת אחר לצד ליפנות לו שהיה ופירש״י

 דעעמא עוד וכתב .בפניו שלא ולמליז מלכות
המלך: לפני זלזול והוא הראש מגלה שהוא מפני
ה מ  בפסחים .למרמן רבו עם יכנס ולא שכתב ו

 ירחן לא תלמיד תנא נ״א) שנהגו(דף מקום פ׳
 לשמשו כלומר לו רבו-צריך ואס רבו עם

 ששמך לפי כאן לכתבו רבינו חשש ולא מותר
 למחול שרצה המובהק הרב להלן שכתב מה על
ש בידו: הרשות וכו׳ כבודו על מ״  ולא״^ישב ו

 אי ״א)3 דקידושין(דף פ״ק .וכו׳ רבו במקום
 דבריו את סותר ולא במקומו ישב לא מורא זהו
 לאביו מיוחד במקום ישב לא כלומר מכריעו ולא

 אם מכריעו. ולא לעצה. זקנים בסוד שם לעמוד
 לא הלכה בדבר חלוקים ואחר אביו היה

:פלוני דברי נראים לומר האחר כדברי יכריע
א ל  פה שבו ויאמר רוא במדרש .וכו׳ ישב ו

 עד לישב לקטן רשות שאין מכאן וישבו
. וכשיפטר ומ״ש וכו׳ יעמוד ולא ומ״ש רשות: הגדול לו שיתן כו׳ פרק ביומא פשוט ו

:נ״ג) לו(דף הוציאו
 להקביל אדם חייב :ל״ב) דקידושין(דף פ״ק פשוט .וכו׳ רבו מפני לעמוד וחייב

שן(דף פרק סוכה .וכו׳ רבו פני שר׳ השם ואמרינן יצחק דר׳ מימרא כ״ז:) הי
ושממת דכתיב ברגל מבתיהם יוצאים שאין העצלנים את אני משבח אומר היה אליעזר

אתה
משנה,

ך ר ד  כן גם באביו שהדין בשמן,כמו לאחרים לקרות אסור פי׳ אביו. בשם שעושה ב
א :בשמו לאחרים לקרות שאסור ל  אפילו אחרים שם ישנה פי׳ .שמס ישנה א

 הנזכר׳ ורבו אביו של שמס את ישנה ירצה או .הנזכרים רבו ו!£ל אביו של מותם לאחר
עצמם. מותם לאחר אפילו  לקרות שאסור כאן הזכיר ראשון פירוש דלפי עיקר והראשון הן

 דרבינו דפרישית מאי לפי ומיהו .ממרים בהלכות שכתב כמו בפניו שלא בשמו לאחרים
ק: האחרון כפירוש צ״ל וכו׳ יצחק אברהם כגון הרגיל בשם איירי דו ו

א ל  צריך לרבו שלום דלהמזיר מפרש כ״ח) השחר(דף תפלת פרק .וכו׳ לרבו שלום יחן ו
 לממני ליה סגי רבי עליך בשלום דאי והטעם ומורי רבי עליך שלום שיאמר

 תנאי דצריך ודאי אלא לרבו שלום והנותן לה חני כבר הרי לרבו שלום והמחזיר
:ומורי רבי שיאמר אחר ,

כו׳. רבו בפני חפיליו יחליז ולא ל  ז״ל: מהרי״ק כדברי חלק דפרק מההיא ו
א ל כו׳. רבו לפני יתפלל ו  מהרי״ק^״ל האריך וכבר כ״ח). (דף השחר תפלת בסרק ו

א : נכונים ודבריו ל  דקדושין בפ״ק דתניא ממה כן למד .וכו׳ רבו במקום ישב ו
ר. שכבודו רבו שכן וכל אביו גבי  מקצת כאן רבינו כתב איך רבינו בסדר וק״ק חמו

ט על חייב בכלם דודאי כתב לא וקצתם פ״ו ממרים בהלכות אביו גבי שכתב הדברים  ר
 מיהו .השאר על סמך לא למה הדברים מקצת כאן דסמך וכיון דאביו שכן מכל

:בזה חשש דאין י״ל
 אלעאי ברבי מעשה ח״ר כ״ו) (דף הישן פ׳ .ברגל רבו פני להקביל אדם וחייב ז

וכו׳ רבו פני להקביל אדם חייב יצחק ר׳ והאמר והקשו וכו׳ אלעאי א״ל וכו'
 שבתוך עיר כגון רש״י ופירש ביומיה ואפי אזיל דלא הא ביומיה ואתי דאזיל הא ותירצו

 ולא יו׳׳ט בהלכות ולא כאן לא בכך שחילק לרבינו מצאתי ולא .ע״כ עירובי ע״י או המחוס
:בכ"מ) (ועיין למה ידעתי

וכל
מיימוניות הגהות

ז

ל ירד ב ב ת יתיר ל רו מי סקיע רב עד בו׳ יתיר אל בכו מו מי ושרי ב שי ידעי די*א מו  אינ
א בהאי ואמרי תו רב שרא גוונ א שרא ו ם למי הי וכן עובר מו שיל ל ב ד כ א חי נ י נ ח  סלי ר׳
שתא קורטא ק דגרגי ד ב ה ו ט ב ה ליי שמעאל ר׳ עלי א ר׳ ראם יוסי כר׳ י א הנינ ם הו חני  ד

א כ״ע מי ל מ ש ובן ה ת ברי רו אי בכו כל א ו ת ר מרי דרב חיו חל ב א מאי ר מ ע ר מרי רב ט  ב
חל ר קנין לאקנויי ידע ר מו לי ג א בו מ א על ה והזי ידעי ל ש לי עבד ואזיל אהריני איני  ו

א ת א ה לידי ו ל ק ת עיין [ז] s ע״כ ,ת כו ל ה ם ב ° רפ״א ממרי ה [קודם : כ מי ס  בני קוריו ה
ם אדם הב שם ל ביו ב ה ואהר א מיכ תו קורין הס מו או ש ר אם [ענין !ג׳)] (תעניה ב ת  הו

ד מי תל ר ל מ ך לרבו לו מר כ ה אע״ם רבך א הי בו ש  השחר תפלח [ח] !ל״א)] רבו(ר״ה של ר
ד. רש״י פירש וכן מו ע ב שלמי ב חיגין אמר בירו א נ א זעירא שיילין דל מ של ה ב חו דמקיימי דרכ שיי ם ראוני בנפ או נערי חב שמע ובן ונ ה מ ש מ ה מ על ש ם כ ם שאמר למרו ר יש בלו ב ע

תן בו שלום שנו ר ץ ויש ל ק לתר חל ל ד בין ו מי ל בד ת ע ת עיין [ט] 5 ע״כ ,ל כו ל ה ה איסורי ב א א פרק בי ז ב׳



 שנים דדוד כקרא כסיג דלא אע״ג דהא ותדע
 ב״ד אג ועל נשיא על דקורע ואמרינן קרעים

 א"כ מאלישע דגמרינן משום מתאחה אינו
מיניה ילפינן הלכ גלוי דלענין נמי ה״ה

ן תורה תלמוד הלכות .מדע משנה כסף ך ״ 47 כד משנה כסף £

ועל נשיא על קרע דוד והא ממאת אחותה אחיזה' ואין ויקרעם ננגדיו דוד ויחזק דאתינ והקשו עשה יאה שלא לו ואמר כרגל אניו להקכיל כא אהד שהתלמיד ואמרו .וכיתך אהה
סוכר שהוא י״ל רכינו דעת וליישכ עכ״ל. כמאח, ליה וסגי הרעות ושמועות כ״ד אכ התחום כתוך שהם כגון כיומיה ואתי דאזיל הא קשיא לא ותירצו יצחק דרכי מהא עליו

מדכהיכ לןכגמ׳ נאקא מהאחין דאינן דהא הוא מתאחה אינו ככלל לכו את שיגלה דעד ההם דמשמע משום זה כהכ לא ורכינו . ואתיכיומיה אזיל דלא הא עירוכ ידי על או
̂חק לדר׳ כ'תכ ולכך הכי ליה סכירא הוה ר״א דדוקא אלא שנים שהן יודע איני ויקרעם שנאמר ממשמע לשנים ויקרעם ככגדיו ויחזק כאלישע :חילק ^א סתם י

ומהתם לעולם שנים ועומדים שקרועים מלמד ככתרא .וכו׳ לתלמיד ככוד חולקין אין ח
 וכתכו קי״נו) (דף מחלין יש פרק

 עד וכו׳ מלאכות וכל פ״קדקדושין: הרי״ף
 פרק ככהוכות הכל . שמים יראת ממנו ̂ופורק
 שמזלזל תלמיד וכל : צ״ו) (דף נזונת 'אלמנה
 ר׳ כ״ד.) (כרכות השחר תפלת פרק וכו׳.

 והמולק וכו׳ רכו אחורי המתפלל אומר אליעזר
 שהסתלק לשכינה גורס וכו׳ רכו של ישיכתו על

:מישראל
 דתניא .וכו׳ ד״ת על עוכר רכו ראה ט

 שהיה הרי ל״כ) (דף דקדושין פ״ק
 עכרת אכא לו יאמר לא ד״ת על עוכר אכיו

 כתורה כתוכ מקרא לו אומר אלא ד״ת על
 :הוא שכן וכל לרכו רכינו משם ולמד .כך

 יאמר ואל .וכו׳ שמועה שמזכיר זמן וכל
 אליעזר דר׳ מימרא וכו׳. שמע שלא דכר

 ומשמע השחר הפלת פרק כ״ז:) (כרכות
 סתם לאומרה רשאי מרכו ששמע דשמועה

 משום והסעם אומרה שם יזכיר שלא אע״פ
 שמע מרכו הסתם מן אומר שהוא מה דכל

 :כ״ז) (סוכה הישן כפרק כדאיתא
לשלם. מאחה ואינו וכו׳ קורע רכו וכשימות

 קען(דף מועד כסוף מדתניא פעמו
 על הקורע מתאמים שאינן קרעים אלו כ״ז)
 ועל הורה שלמדו רכו ועל אמו ועל אכיו
 5דכמ לרבינו ומשמע .דין כית אכ ועל נשיא
 כשעור שוים הם כך איחוי לענין שוים שהה

 ואמו דאכיו קריעה ששיעור דכשם הקריעה
 עמהם השנויים כאלו כך לכו שיגלה עד

 והרמכ״ן .לכו את שיגלה עד קריעה שישר
 רכינו על הקשה האדם הורח כספר ז״ל

 אמר כ״כ:) (דף מגלחין אלו כפרק מדגרסינן
 כל על יוחק ר׳ אמר אכא כר חייא רכי

 קורע אמו ועל אכיו על מכפנים כלס המתים
לא מתיכי לנשיא וכן חסדא רכ אמר מכחון

N בי ביי ל ר ג ר ד חילנזיו איו ח י ב בי דכהכי קרע לכו שיגלה דעד למשמע איכא לתלמלן־ כ u א ח ברגל• רבו פג I ״י ד לתלם כבוד 1 חולק »תימ לא ואי לארם קרועיס ש־א ־
א רבו ק רבו דרך כ א אל חלו ד. לו PJ ל בו לשנים. קרועים שהם מינכר הוה לס פפח כ

בו עישה תלמיד לרבי עושה שהעבד המלאכות כאכיו הלכ שגילוי כירושלמי דקאמר והא .לי
פעמא ההוא ככוד מצות שככילה מפני וכאמו ת^לללי לי היי ולא אותו מכיריו שאין במקום היה ואם
^ ?“ S יאיני מנעלי לי ניעל איני הואי ע^ד שםא ו ; ז ׳

 עצמו על ולא אחרים על ללמד היא כעלמא חםי ממנו מונע י=מלשמשו תלמידו המונע וכל .חולצו
 מכל דבר שמזלזל תלמיד וכל .שמים יראת ממנו ופורק
ראה ט :מישראל שתםתלק לשכינה נורם רבו כבוד

_ ̂ .................................... כך רבינו לימדתנו לו אומר תורה דברי על עובר רבו
 קשיא הא רכינו על קשיא אי אכל כדפרישית. כך לו אומר בפניו שמועה שמזכיר זמן וכל .וכך

S עד מרבו שמע יישלא דבר יאמר ואל .רבינו לימדתנו  S
ת .אוסרו שם שיזכיר טו מי ע רבו ו ר קו " כל ש J בני f p ליקוק ת ™  שנסב נ

 קורעין הכל שמת חכם אכל מהלכות כפ״פ במה .לעולם מאחה ואינו לבו את מגלה שהוא עד
לא אפילו ומשמע לכס את שמגלים עד עליו ממנו [״]שלמד מובהק ברבו אמורים דברים

סוף כמציעתא מוכהקוכו׳. כרכו כד״א רכינו וזכמתו רוב ממנו למד לא אם אבל חכמתו.
ת חייב ואינו חבר תלמיד בו  שכבכל ת״ח שלא אמר ל״ג) מציאות(דף אלו ♦ W הדברים אלו בכל בכ

 כלומר זה על זה וקורעין זה מפני זה שמדים על קורע שהוא‘ כשם עליו וקורע מלפניו עומד אבל
..l ...— —. (דף דקדושין ובפ״ק מזה. זה שלומדץ מפני .  ״בא ל״ ממני למד לא אפילו .עליהם מתאבל שהוא המתים כל

ל בין קטן בין אחד דבר אלא ת לא אכיי אמר אמות ארכע זה אומר הוי יקירע מלפניו עומד נ
כרכו אכל מוכהק שאינו כרכו אלא אמרן מדבר אינו מכוונות שדעותיו חכם תלמיד וכל י :עליו
ל שהוא מי בפני ת אפילו רכינו שכתכ ומה : עיניו מלא מוכהק מ^נן למד שלא אע״פ בחכמה ממנו נ

א בלום: י [״]על למחול שרצה המובהק הרב י י י ל כנ ע מ ^ מ ק
השחי לאמת יורד אחד דאסכריה מרכנן ההוא לאחד או תלמידיו לכל מהן באחד או האלו הדברים בכל

:כיון פוחח ואחד מהן
 מדכר אינו חכם פ״ה כאכוח וכו׳. ח״ח וכל י ערין ׳;mp .ע! pjp ג ; !׳רכוס5 -מזשס גדולס ב :רמכ סימן יו׳ד פור ,צו כתונוה א

^p,, 3̂,״,p,. כחכמה: ממנו שגדול מי כפני
׳ י ־ פ״ק •וכו׳. למחול שרצה המוכהק הרב יא • , , .

לא או מחול ככודו ככודו על שממל רכ אי יוסף ורכ חסדא רכ פליגי ל״כ) דקדושין(דף הישיי לא ופירש״י .מנשיא צכר לא לנשיא אפילו לאו מאי כלכד לאיחוי אלא ולאמו לאכיו הושוו
אלמא קרא מהאי דיליף וכיון לפניהם הולך מוה׳ לה ומייתי דמחול אמר יוסף ורכ נשי̂י ש''״ לאיחוי אלא ולאמו לאכיו כמתניתין דתניא הנך וכל ונשיא דין כית ואכ רט

ועוד חד לגכי הרי להו והוו יוסף כרכ התם ס״ל ורכא עסקינן מוכהק כרכו דאפילו ייי״ חש״ה שלמדו רכו וכן המתים כל כשאר הוא הרי ואמו אכיו מוסרי כל כשאר
ומה :ז״ל והרא״ש הרי״ף פסקו וכן מחול דככודו רכינו פסק לכך הוא כתרא דרכא ונא״י כאכיו הוא מיוחד דכר הלכ שגילוי ועוד .מכמון כקריעה ואפילו המסיס כל כשאר

: שם זה גס .למעכד כעי מיהא הידור ככודו על שמחל דאפילו שכתכ קראה מאי פפח כקריעה כגמ׳ אמרו והרי כירושלמי כדאיתא ככוד מצות ממנו שכפלה רמז
יהי דכהיכ

משנה לחם
מגלחין ואלו פרק מדגרסינן לרכינו ז״ל הרמכ״ן הקשה .וכו׳ קורע רכו וכשימות ט

 כלם המתים כל על יוחנן ר׳ אמר אכא כר חייא ר׳ אמר כ״כ) (דף
 איחוי לענין אלא ולאמו לאכיו הושוו דלא מכרייתא שם והקשו וכו׳ מכפנים [קורע]

 וא״כ לא. הדכרים שאר לכל אכל לאיחוי אלא לאכיו הני כל הושוו דלא משמע כלכד
זה על כגמרא ואמרו ויקרעם. שאמר מדוד הקשה עוד הלכ. לגילוי אוחו השוה היכי

דאסמכתא ז״ל מהרי״ק תירן לזה מיהו ונשיא. אכ״ד על והיה מספח פחות אחיזה אין
מהלכות כפ״פ רכינו כחכ דאיך ז״ל מהרי״ק הקשה עוד שם. שאמרו מה הוא כעלמא

אתרן ואני זה• לו ומנין לכס את שמגלין עד עליו קורעים הכל שמת חכם אכל
 לחכם שקורעים שאמר מה ז״ל דרכינו ז״ל מהרי״ק ולקושית מהכרייתא הרמכ״ן לקושית

 שכפלה מפני הוא הלכ דגילוי דפעמא כירושלמי שאמרו מפני הוא לכן את שמגלין עד
 דחייכ כס״ח וכן כככודו שחייכ כרכו כן גס שייך פעמא והך .אכיו כיכוד (את) ממנו

 לקרוע ג״כ חייכ וא״כ תקום שיכה מפני וכן ח״ח לרכות תירא אלהיך ה׳ דאת כככודו
כ״ס (דף דכרייתא ר״ל איחוי לענין אלא הושוו לא כגמרא שאמרו ומה החכס^ על

 ומשוס חכם מנו ולא וכו' ואכ״ד ונשיא ורכו אכיו מנו מסאחין שאינם קרעים אלו גכי
 מאחה אינו שאכיו שכשם לאיחוי אלא הושוו לא לאכיו הני כלהו הושוו דאם אמר הכי

 לא מ״מ הלכ לגלות חייכ שככלס אפילו הלכ גילוי לענין אכל הני כל נמי הכי לעולם
 לאכיו הושוה ולא ככרייתא ליה תני דלא כעלמא נמי חכם דאפילו כהא לאכיו הושוו
 אחר דשום כלכד מילחא להך אלא הושוו לא א״כ עליו הלכ את דמגלין דינא האי ליה אית
 דהושוו דכהני ־ דוקא ואלא, אחר על וכן מאחין חכם דעל דאיחוי דינא האי ליה לית

 אחד מכם דוקא היינו פירוש .וכו׳ עליו וקורע מפניו עומד אבל :מאחין אין לאכיו
 אכל המתים שאר כדרך אלא מוכהק שאינו רכו שהוא אע״פ אחר חכם על לקרוע חייכ אינו
 אכל מהלכות פ״ו כפרק שכתכ וכמו לכם את שמגלין עד מכם על קורעים העם כל

:כאן שכתכ מה על וסמך חכם שאינו כמי אלא איירי לא והתם
שמחל .רכ אי פליגי ל״כ) (דף דקדושין כפ״ק .וכו׳ למחול שרצה המוכהק הרב יא

כעי מיהא הידור מ״מ . יוסף כרכ רכינו ופסק מחול ככודו ככודו על
:רכנן לאו והני רכנן הני דאמרו מההיא שם שנראה כמו למעכד

כל
עוז מגדל

ד. •עד לתלמיד כנוד חולקין אין מ ע): נוחלין(דף יש פרק כ כל קי׳  למדהנו כך עד שהעכד מלאנוש ו
תנו צ׳ו) (דף ניזונית אלמנה פ׳ .רנינו ׳ ונ נ) דקדושין(דף פ׳ק כהלכות ז׳ל אלפס י אל :ל׳  יאמר ו

ו בד״א :כ׳ו) מגלחין(דף אלו פ׳ .לעולם עד רנו מפי שמע שלא דבר נ י  פרק .עליהן עד כו׳ מובהק נ
לו :ל׳ג) מציאות(דף אלו כל בתורה: העוסק פרק .נידו עד כו׳ למד לא אפי ס ו  מכוונות שדעותיו ת׳

ה . כלום עד :ל׳נ) דקדושין(דף פ׳ק .שמחל נשעה עד המובהק הרב : אבות דמסכת פ׳

מיימוניות הגהות
א פרק [י] מ קי הישן ובפרק אר״י ק ה מו אזיל ל ה ואתי ד מי ל ביו ג א אי א  אזיל מצי ל

תי א ה ו מי ה ביו ל שבח אליעזר ר׳ קאמר ע ת אני מ ם א ם יוצאים שאינם העצלני ה תי ב  מ
ל רג מר ב ת שנא ח מ ש ך ו חג אי רבי לו אמר וכן ב ל שבא אילע הקבי ך פניו ל שובתי אינ  מ
תי י :זיל ו הא רש״י ופירש ,כו׳ הרגל א ה ו מי ם שבתוך עיר כגון ביו חו ת  ירי על או ה
רוב לו נוהלין יש [כ] . :ע״כ ,עי ק הרב אין אם אפי ל ר חו ר כבו מי תל א אם ל ר הו ב כ ת  מ
ה ט דו חולקין שאחרים מ מי ד לתל ק כבו ס ה רבינו פ מח ד לו שחולקין ש ד כבו מי תל ם ל מקו  ב

מע רבו ש מ שום נאמרין אלו פרק כד דו שמ ד חולקים כ״ג של כבו ת עיין [ל] 5 ע״כ ,לסגן כבו כו ל ה בל ב ק א ת ורשאי [מ] : ע״ב .ט׳ פר רו הו מיו ל ש חוץ בי של ת ל או ק מדאמרינן פרס  פר
שני בכפרי אורי חסדא רב הדר א רב ב מו שם היה שלא ופירש״י הונ קו א רב של מ א הונ א אל ת מבדי ה בפו מו הי א רב וכן מקו מנונ א דאורי ה ת חד שני דארגיז ב ש חסדא דרב ב מפר  כד

א ד מו שום תל ד מ מי ה, חבר דתל טל ובלבד הו שות שנ מרינן מרבו ר א הדרין כד קדסנ ם ר בפ״ חו ם איקלע תנ ת ה הו דרש ל תר ל ת מו תו ל ח חטין ל אני ר׳ לאו לו אמר בפס א צור דמן מ  איכ
א א הכ תני ד ו מי ה יורה אל תל כ ל ם ה מקו א רבו ב מנו רחוק א״כ אל ש מ ת של או ד פרס ה כנג חנ שראל מ ב ,רבינו מורי לשון ע״כ י א שנו לא אביי אמר [נ] :ע׳ בל :פ טוב. שאינו ברבו אל  א

בו ר ק ב ה ב ם צריך מו א לקו שון עיניו מל ה מל מ מדקדק ז ב דאין ר׳ ה מן חיי ר תו ד ה מו ע א אא״כ ל ק רבו הו ה ב מע וכן מו ש ת בפרק מ בו ק מציאות אלו ופרק א פ׳  הידור שאר רכל דקדושין ו
כבוד ם מדברי ו שלמי .חכמי ה אין אלעזר א״ר גרסינן ובירו ר תו ת ה מד ה מפני עו מד הרב אין פירוש בנ דו מפני עו מי אל תל ק ומכאן חבר, מפני עומדין אין אמר שמו ה רבינו פס מח  הרב שוצן ש
ד צריך מו ע א אם ואפילו תלמידיו מפני ל ל חכם הו דו ק וכן ג פ׳ ב ע מ ש הו דאיבעיא דקדושין מ הו רבו והוא בנו ל ה דאמר ת״ש אביו מפני שיעמוד מ אל לי א יהודה לרב שמו מי קום שיננ  מק
ך ה ודחי אכו ^ רב שאני ל ר ז ח על י שים דב ה מע לו חו אפי אל ד מו ה קאי ש מי מע הרי מק ש מפני להדיא מ ד ד מי ד צריך אין אביו שאינו תל מי ם . ע״כ לע מנ א א שה דבינו למורי חזינ  שע

ד הידור מי תל לו ל ם אפי ת או שובים שאינם ל לי ה ב דקדושין פ״ק [ס] :ע״כ ,האי כו ר דו אין דאמר הפרא רב אמר שילא בר יצחק בר יצחק כר׳ ודלא ורבא יוסף כ ל כבו חו :ע״ב ,מ
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ר י י ה כו׳. מהלכי! שהיו שלשה ה למדהי מכמה הרכה שכהכ ומה :רכיעי פרק נאכוח וכו' הלמידך כבוד י א ודע .ל״ז) הממוגה(דף אמרלהס פרק יומא ו מר מג
כו׳'. ר. הfהרי רבו לימין המהלך יהודה רב אמר איתא הכי דמכוס: שגי ופרק דחעניוח פ״ק מנינא דרבי מימרא ממבריו מימינו הסגן חנן בו

T3 מימינו גדול באמצע הרב בדרך מהלכים שהיו שלשה חניא ועוד .משמאלו אב וראשביח שיבה מפני ח״ר ל״ב) (דף דקידושין פ״ק .וכר להדרו מצוה מכס חלמיד כל א
רבו כנגד המהלך וההניא רבו בו שימכשה כדי פפא בר שמואל רב מרגמה .משמאלו קסן לי אספה שנאמר חכם אלא זקן ואין זקן ח״ל אשמאי זקן אפילו יכול תקום

הרי ומפרש״י אצדודי. דמצדד הרוח מגסי ה״ז הגלילי יוסי ר׳ ישראל מזקני איש שבעים

להדרי התלמיד חייב שמחל ואע״פ . m הרשות מהן ̂ ״'י׳ זקן א̂י אומר
י -‘ - ^ ®’י י ׳ ] בשעה ואפילו ’י®’ ’י ע הו'גדול אצ^׳אלא חייבי[ שהתלמידיס כשם יב :שמחל [ מי וקסן״לצד לימין מאבריו'ו

ולקרבן. תלמידיו את לכבד צריך הרב כך הרב בכבוד
שלך. עליך חביב תלמידך כבוד יהי חכמים אמרו כך כ

הבנים שהם ולאוהבם בתלמידיו להזהר אדם וצריך
ונראה בגמרא עלה דאתמר מאי והשמיע התלמידים י̂ן : הבא ולעולם הזה לעולם המהנים ............

שהם שהעעס חרבך• חכמים אמרו .לבו ומרחיבין הרב חכמת מוסיפין לי תיהיק מכמה משום לי למה קאמר ומכם אדם וכל פשועים דברים מפני'
דבש.שה הא אבל אק דרך מממש בכך זהיר מחרירי ויותר מרבותי למדתי חכמה ®ל®® יי״י® פה ״,p, נלאה שכז הר״ו וכחב ־־־־־ כלא לסשמועינן ליה אצעריכא בדרך מהלכין י ו jhu 1 וחג! םרג«ות לסדת חנ

ר £מ^רי ב סו ד ה א ^ ף ״ לי מל את מדליק קטן שעץ וכשם מכולם. דהלכה ה ש. בשורה אלא זה אחר זה ילכו תלמיד כך הנ ויושר אמ
 חכמה בשאלותיו ממנו שיוציא עד הרב מחדד קטן

: מפוארה

 רביע ופסק לא. ולש״ק מפניו לעמוד חייב
 החם דאמר יהודה בן דאיסי משוס יוסי כר׳

 קאי במשמע שיבה כל אפילו שקום שיבה מפני
 זקן אפילו לרבוש שיבה דדריש דכיון כוושיה
 ולא מידרש נפשיה באפי זקן אלמא אשמאי

זקן דאי אשא וחכים וליניק אשיבה קאי

 דמצדד . הרב אמורי ושניהם גדול אצל שמאל
 אלא ממש אמורי ולא ממש אצל לא אצדודי

 ורבינו :עכ״ל רבו צד מקצש רבו בו שישכסה
וכי׳ בדרך מהלכים שהיו דשלשה הא כשב

 יהודה
״ףשמדברי ואע״פ

כש״ק
תי ט אי מ  קימה היא זו אי שם .וכו' חייבין ו

 אמוש ארבע זה הידור בה שיש
 מלפניו עומד עופר מכם השם שו וגרסינן

:יושב שעבר וכיון אמוש ארבע
ן ב  (קידושין שם .וכו׳ מפניו עומדין אי

 בגמרא ואמריק בריישא באושה ל׳׳ב)
 במקום אפל גוואי פפשי לא דפמרמן מילי דהני

 ורבינו .לעמוד חייב בד״ש להרהר שמושר
 לא ולכך הכסא דביש דומיא המרחן ביש כשב
אין יושר: לפרש משש . אומניוש בעלי ו כו׳  ו
מפני לעמוד רשאין אומניוש בעלי אי! שם

ששי• פרק
 רבו שאינו ואע״פ יילהדרו מצוה חכם תלמיד כל א

 זה זקן זקן פני והדרת תקום שיבה מפני שנאמר
 משיקרב לעמוד.מפניו חייבין ומאימתי חכמה. שקנה [א]

 אין ב ז פניו מכננד שיעבור עד אמות בארבע ממנו
 שנאמד הכםא בבית ולא המרחץ בבית לא מפניו עומדין

S אומניות בעלי ואץ . הידור בר, שיש קימה והדרת תקום
ן כעשה נ י מ ג ק כרשיא ליה שהא לא ^  שעוסקין בשעה חכמים תלמידי מפני לעמוד חייבין ו
מנין ;השוספוש כשבו ................................... “ ’ עיניו יעצים שלא ו

 ולא פ״ה שכשב מה. על שסמך לומר נראה
 להלך לו שאסור ואצ״ל וכו׳ רבו לפני ישפלל

 מכוון יהא ולא רבו לאחר ישרחק אלא בצדו
 דלא דההיא וס״ל יחפלל כך ואמר אחוריו כנגד

 בה נגעו ארן דרך מדין רבו אחרי יתפלל
למהלך: נשמע מינה כן ואם

 אבהו דרבי מימרא .וכו׳ מכם הרואה ו
:ל״ב) דקידושין(דף פ״ק

א שי הנ כו'. שמחל ו  (דף דכתובוש ופ״ב שם ו
א :י״ז) שי הנ ש  עד וכו׳ נכנס כ

 בהוריות פריישא . העם כלפי פניהם הופכין
 פ״ק הרי״ף וכשבה י״ג) (דף בשרא פרק

 מיירי בריישא דהאי השוספוש וכתבו .דקידושין
 בשוק מיירי דלעיל אבהו ודרבי המדרש בבית

נכנס כשהנשיא אמרינן דהכא כן מוכיח .־הלשון
לבית בה שאין הידור =מה והדרת תקום שנאמר במלאכתן . ........

שלא כדי החכם מן עיניו יעצים שלא ומנין כים. חסרון בה שאין קימה אף כים חסרון ®®
 נאמר ללב מסור שהוא דבר כל הא מאלהיך ויראת שנאמר .מפניו יעמוד שלא עד יראהו יכול ד'הכי'קאמר ומשני עסקינן' בר?עי אמו

 שיעמדו כדי להן עצמו ויכוין העם את שיטריח לחכם ראוי ̂אין ג ♦ מאלי׳ץ ויראת בו ״טי יכי חייכא ז״ן דלימפי מק.ני עיניו יעצים
 והחכמים .לעמוד יטריחן שלא כדי אותו יראו שלא ומתכוין קצרה בדרך ילך אלא מפניו T\1 ®‘®®י יזהי .ליה מזי לא הא מיובש זמן

ירוכב ד ; יטריחום שלא כדי שם מצויין מכיריהן שאין החיצונה בדרך והולכין מקיפין היו :”̂ראה,
ן ג י  שהיו שלשה ה :הרוכב מפני עומדין כך המהלך מפני שעומדים וכשם כמהלך הוא הרי בפרייהא שם וט׳. שיטריה לחכם ראוי א

̂יייא עומד אינו חכם הרואה ן :משמאלו [כ] וקטן מימינו גדול באמצע הרב .בדרך הולכין ״ , • ̂י
מלפניו עומד דין בית אב ראה . יושב שעבר וכיון אמות לארבע לו שיגיע עד מפגיו ®®* וט כמהלך הוא הרי רוכב ד

 הנשיא את ראה .אמות ארבע מאחריו שיעבור עד יושב ואינו עיניו מלא מרחוק משיראנו
 מחול. כבודו כבודו על שמחל והנשיא . מעיניו שיתכסה עד או במקומו שישב עד יושב ואינו עיניו מלא מלפניו עומד

ועומדין שורות שתי לו עושין נכנם דין בית כשאב .®שבו להם שיאמר עד יושבין ואינן עומדים העם כל נכנם כשהנשיא
מכאן

:כז הענית ה : הממונה להם אמר פרק יומא ד :ויראת וקן ת״ל יפריח שלא צוק! מנין לג קדושין ג : נד חולין ב :רמד רמג סימן יו׳ד טור ,יג עשין סמ״נ א

משנה לחם
ו ״ ל א פ  בן ואיסי הגלילי ור״י ש״ק מחלוקת ל״ב) לקדושין(דף בפ״ק .וכו׳ ת״מ ד

 והיהו השם כדפסיק במשמע שיבה דכל יהודא בן כאיסי והלכה יהודה
:ז״ל הר״ן שהכריח כמו מכמה שקנה דזקן הגלילי כר״י ס״ל

י י י כו׳. המרחן בביש לא מפניו עומדין א  רבי והא ולא הקשו (דףל״ג) בגמרא ו
וכו׳ שהלים בספר לו שניתי מומשים שני אמר וכו׳ מסוחא בי ישיב הוי מייא י

 דהא ונראה רבינו. חילק לא למה ידעתי ולא בראי. בבתי הא גואי בבתי הא ושירצו
 כמו לרב מכם בין בהא למלק סברא דאין ודאי מובהק ברבו אפילו וכו׳ עומדין דאין

 מלס דברבו שם דאמרו אמות ארבע דהיינו הידור בה שיש קימה גבי בסיפא שמילה
 מילשא מוכמא^ מובהק רבו דהוא דכיון הר״ן כדכהב לחלק מעמא איכא דההם עיניו

 מקום דהוח משום הוא דפכיור דמעמא כיון הכסא בביש הכא אבל עומד הוא שלפניו
 דרבי מההיא כשהקשו בגמרא שירצו לא ומש״ה רבו אינו לי■ מה רבו לי מה מינוח
 בהא לחלק סברא דאין וכו׳ לו שניתי חומשים שני כדקאמר הוה דרבו השם שאני חייא

אין :כדפרישית לאחר רבו בין  הם רבינו דברי .וכו׳ לעמוד חייבים אומניות בעלי ו
 שקום ש״ל בממון יהדרנו יכול בברייתא שם האמור הפך אמרו ל״ג) (דף שבגמרא שמוהין
לא מי כיס חסרון בה ליש וקימה והקשו וכו׳ כיס חסרון בה שאין קימה מה והדרת

עוז מגדל
שם ם :דרבות פ״ד . הבא ולעולם עד התלמידים כ  חייא דרבי מימרא . מכולם עד מוסיפין התלמידי

שם : ז) (דף דתעניות פ׳ק לראיה יצחק בר ר'נ לה דמייתי  פ׳ק . הפרק סוף עד קטן שען וב
:(שס) דתעניות

ל י*״ו ח ב כב. מפני עד להדרו מצוה ת׳  דבנורים בתרא ופרק ל׳ב) (דף דקדושין פ׳ק הכל הרו
 עד חכם הרואד. :ל׳ז) (יומא הממונה א״ל פרק משמאל. עד כו׳ שהיו שלשר. • ימשלמי

א :ל״ב) דקדושין(דף פ׳׳ק .מר»ל כבודו שי הנ ש  י׳ג) הוריות(דף סוף .למקומו חוזר עד כו׳ נכנס כ
: דקידופין פ׳ק בהלכות כתבו ו׳ל אלפס ורב

 אף בניול בו שאין הידור מה להידור קימה אקיש אלא וכו׳ מרגנישא נקיב דקא עסקינן
 הידור אף כיס חסרון בה שאין קימה מה לקימה הידור נמי ואקיש במול בו שאין קימה
כ. כיס חסרון בה שאין  החסרון ובענין הבאול בענין בהידור הקימה שלו שבגמ׳ הרי ע״
 איך וא״כ יש״י כמו.שכתב בחסרון דהוא אפשר דהידור לקימה הידור הקישו כיס
 שאי! הידור מה למימר ליה הוה הכי כו׳ כיס חסרון בו שאין הידור מה רבינו כשב

 חסרון בו אין דהאי נאמר בדוחק דבריו לישב ואולי בניול. בה שאין קימה אף בטיול בו
; בגמרא כדאמרו במול ליכא דבהיידור דבטול כיס ססרון ר״ל דקאמר כיס

כו׳. מקיפין היו והחכמים ג  ופירש וכו׳ מקיף זירא רבי מקיף אביי אמרו שם ו
:שם מצויים מכיריהם שאין במקום רבינו

:דאיפשמא בעיא שם .כמהלך הוא הרי רוכב ד
ה ו א ת. ארבע מאחוריו שיעבור עד יושב ואינו וכו׳ אב״ד ר  דר׳ מימרא שם אמו

 פירש באב״ד ג״כ אמרו וכן ישב שעבר כיון שם אמרו דבחכם ואע״ג אבהו.
 דמלפניו כיון אמות ארבע בעי הכי סגי-אבל מיד כשעובר דבחכם כזה זה דאין רבינו

ו. מלא בעי ני  לשרווייהו ישב שעבר וכיון מד לימא כזה זה דפירוש אישא דאי ועוד עי
וכיון בחכם מדקאמר וחכם אאב״ד וקאי ישב שעבר וכיון וכו׳ אב״ד ראה אחד דהל״ל

שעבר
מיימוניות הגהות

 כו׳ יהושע דרב בריה הונא ולרב פפא לרב בסא להו ודלה דבריה בד,לולא משקד, רכה [ע]
 דבעי דברייתא כת״ק ודלא הגלילי כר״י [א] ז ע״ב ,ליה למיעבד בעי הידור הכי אפילו עד

 בפתח אלא בדרכים מנבדין אין שאכלו שלשד, פרק דאמרינן והא [נ] ע״ב: זקנהוחכמד,,
 הולך אחד כל אלא אחת בחבודד. שניהם שאין מיידי דהתם תם רבינו תירץ למזוזה הראוי
 בחבורה אחד לדבר כשהולכין אבל רוצה שהוא כמו דרכו לעשות למהד ויכול לעצמו

 דקדמיה הא גבי בד!מה במה פרק משמע וכן הכא כדמשמע מקום מכל מכבדין אהת
:תוספות ,הונא בר דרבה להמרא דלוי חכרא


