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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



. ־שניי כסף ע ד ת מ ו כ ל ר ה י מ ל , ת ־ ח ו ן ת ״ » כה םשני. בסף פ

 כבוד ג׳׳כ מ לנהוג שצריכין שכיון רזכם ילד אלא קומסו מלא הזקן מפני לעמוד צריך דאמריק ואע״ג בשוק שהוא עוברדמשמע מכם הרואה אמרינן אבהו ובדר׳ המדרש לביס
 מפני לקום צריך אדם כל אבל הימר. לו יעשה אלא הזקן מפני לקום להחבזוה לו אין למבדק דה״ל לא לגדולים אבל לקמנים ה״מ למקומו חוזר לצורך דיצא- דהא בגמרא
:עכ״ל ,קוממו מלא הזקן אפילו עלמא דחלשא האידנא רפא אמר הכי דבחר משום רבינו כהבו לא נפשיה

בני לאו רבנן י׳׳ח) (דף דבחרא קמא פרק וכו׳. יוצאים אינם חכמים תלמידי י : נמי לגדולים
בעצמם הם לצאת פירוש נינהו פכלוזא מיפק דקידושין פ״ק . וכו׳ יושב שהוא תלמיד ח
אן יי=; ״י״יא ל:״ (יף , , , אן מב מכ ד ו ס ע מ נ ב ש ש ו ר״ל שכלוזא העם, המון עם ולבנות ל_חפור בממי^^,. י

r̂ תח ד ♦ י״ ייי” יהא שלא וכו׳ ינאי ר׳ אמר *̂ n ״ ״ ״ ״ לא רבנן שם .וכו׳ מהם גובין ואין :המון ׳. '
ב וערביה. שמריח אלא שמים מלכות עול מקבל ש מן ן ו קו מ ם [ג] ץ .ב כ ל םJכJש ח ע לו ע ג ש כ ב ד א משמרתן: שהורתן כלומר נטירותא צריכי ב

וכו׳. אותן מהייבין ואין המלך לתשורת ולא שנכנס עד יושב ואחד עומד אחד מלפניו ייעומד אמות
א רמא חנן שם,רב בזמן חכמים ותלמידי חכמים בני .במקומו ויושב נ’ר א״ל ארבנן ^

 שלא ה״ח דהיינו בידיך קדושיו כל עמים ונכנסים העם ראשי על מקפצין ^להס צריכין שהרבים
לאחרונה. שיכנסו חכמים לתלמידי שבח ואין למקומם.

 בהן שיש בזמן חכמים בני .למקומו חוזר לצורך ̂יצא
 דעת בהן אין אביהן כלפי פניהן הופכין לשמוע דעת

 שהוא ״תלמיד ח העם* בלפי פניהן הופכין לשמוע
 אלא מפניו לעמוד רשאי אינו תמיד רבו לפני יושב

 מכבוד מרובה כבודו יהא שלא בלבד וערבית שחרית
שאעי אע״פ בזקנה מופלג זקן שהוא טי ט שמיס:

 מדרבנן צורבא אי כ״ב) יחפור(ב״ב לא פ׳ בפני עומד ילד שהוא החכם ואפילו .לפניו עומדין חכם
 דין לו היה אס וכן :שוקא ליה נקיע הוא »מן;ן1ק מלא לעמוד חייב ואינו .בזקנה ° המופלג הזקן

ץ [י] פותי זקן יואילו .להדרו כדי 11יאל איתי מהיי
 חבירנו עולא יוסף רב ליה׳ שלח נחמן דרב תקום שיבה מפני שנאמר לסומכו יד לו ונותנין בדברים

שלח דלהכי התם ואמרינן ובמצות בהורה עמית יוצאין [ו] אינם חכמים תלמידי י :במשמע [ה] שיבה כל

טיו הקייל כל עם לעשות בעצמן ™ ב ח ^י»ש?ין טיי™ ®יי י
בשבועת כדאיהא אותו מושיבין בעמידה שדינו גובץ ואין . הארץ עמי בפני יתבזו שלא כדי בהן וכיוצא

 אבל המדרש בבית דה"מ ההוספות וכתבו
 כדי פעמים כמה אפילו לעמוד חייב בחון

:רבו בכבוד כמזלזל יראה שלא
 שם .וכו׳ בזקנה מופלג זקן שהוא מי ט

 כאיסי הלכה יוחנן ר׳ אמר ל״ג) (דף
 הו ואמרינן במשמע שיבה כל דאמר יהודה בן

 ארמאי סבי מקמי קאים הוה יוחנן ר׳ בגמרא
 אביי להו עביד הידור קאים לא מיקם רבא
 דקימה רבינו וסובר .לסבי ידא יהיב הוה
 הוה הידור אלא קומתו מלא לא יוחנן דר׳

 בדברים היינו דרבא הידור וא״כ להו עביד
 שנאמר ומ״ש .נינהו דבתראי ורבא כאביי ופסק
 וכמו יהודה בן כאיסי היינו וכו׳ שיבה מפני

 דכל סובר שרבינו שכיון קשה אבל שכתבתי.
 כותי ואפילו מרבה אשמאי זקן ואפילו שיבה
 ישראל לזקני כוסי זקן בין לחלק ליה פלג' מאן
 יותר ישראל בכבוד אדס דחייב דכיון ויייל

 להשוותם אין הקוס הורה כשאמרה הכותי מכבוד
 דברים להידור ולכותי מפניו לקום לישראל אלא

 יוחנן ר׳ ואפילו מפניו לקום לא אבל יד וליתן
 וכמו יהודאי לסבי ארמאי סבי בין מפליג הוה

 עומד היה לא ארמאי דלסבי בסמוך שכתבתי
 ואביי עומד היה יהודאי ולסבי קומתו מלא

 תקום אלא כ״כ להשוותם דאין ס״ל ורבא
 יד: ובנתינת בדברים■ להקימם היינו דארמאי

 קומתו מלא לעמוד חייב ואינו רבינו מ״ש ועל
 יודע ואיני השור כתב ,להדרו כדי אלא

 כדי הזקן מפני לקים חייב שאינו כתב למה
 וכמו ומכס זקן ילפינן קרא מהך דהא קומתו
 צריך כך מלא'קומתו מכס מפני לקום שצריך
שאין אמר שלא ואפשר .קומתו מלא הזקן מפני

צריך

 בידיך קדושיו
 יתנו כי גס דכמיב ואדנביאי ,מס יפרעו
 בין ישנו כלס אס כלומר אקבצס עמה בגוים
 ,וכו׳ יחלו מעט ואס אקבצס מיד הגוים

 שליט לא והלך בלו מנדה דכתיב אדכתיבי
 בבנין עסוקים שהיו לפי כלומר עליהון למירמי
 ואמר לת״ח וה״ה שמיס מלאכת שהיא בהמ״ק■

 כסף זה בלו המלך מנת זו מנדא יהודא רב
דהיינו הרי״ף וכתב ארנונא זו והלך גולגלתא

 ועמדו כלומר עשה האי כט) העדות(שבועות השומרים ושכר השערים ותיקון החומה מהן"לבנין
אלהיו ה׳ את כלומר עשה והאי האנשים שגי מחייבים ואין . המלך לתשורת ולא בהן וכיוצא

הורה דכבוד עשה ״־י" ‘ בין העיר בני על קצוב שהוא מס בין המס ליתן
 ירושלים מרבה לא וכו׳ הוא גדול עון יא בגוים יתנו כי גם שנאמר ואיש איש כל על קצוב שהוא
כן . ושרים מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה קי״ט): כתבי(דף כל פ׳ שבת וכו׳. ו

י י < < י ^ ד נ ד ה ו ^ ו י ח ה ייו ח י?.יי^י יייזד^ו

טניי איהי מדח־ם חכב לתלמיד סחורה היתה אם S ל 1™S1 (? r S 
ור׳ רב אפיקורוס ובגמרא ואפיקורוס. וכו׳ שימכור עד למכור השוק מבני אחד מניחים ואין תחלה

חנינא דינים בעלי בכלל עומד והיה דין לו היה אם וכן .הוא
א אותו: ומושיבין אותו מקדימין הרבה  בה שבזו עד ירושלים חרבה לא .לשנאותן או החכמים את לבזות הוא גדול עון י

 וכן .דבריו מלמדי בוזים כלומר .בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ויהיו שנאמר חכמים תלמידי
הוא והרי הבא לעולם חלק לו אין החכמים את המבזה וכל .תמאסו חקותי מלמדי תמאסו בחקותי אם תורה שאמרה זה

ג . קה יבמות א ג עשין סמ׳ עי׳ ;שס בעור עי׳ ג :מה ברכות ב :רמד סי׳ יו״ד טור .י׳ ל :רמג סי׳ בעור עי׳ ה :רמד סי׳ יו״ד נעור ד ל כ ב

 הפירוש דאין משמע אחרינא ישב ■*שעבר
: כזה זה של

 בסוף .חכמים ותלמידי חכמים בני ז
 שיש בזמן חכמים בני :הוריות

 כלפי פניהם הופכים לשמוע דעת בהם
 שאביהם חכמים בני אמרו שם . אביהם
 זה תנאי דצריך משמע הצבור על ממונים

לא ואולי כתבו לא ורבינו הרי״ף כתבו וכן

 דילן בגמרא אבל להלוקינהו טריז ולכך ישב שעבר
 מקום ואין אמות ד׳ שעבר כיון בתרווייהו כתוב

ביניהם. שחילק ז׳ל הרמב״ס על וקשיא לחילוקו
 אמות ד׳ לזקן מצאתי דבכוריס ג׳ פרק ובירושלמי

 רנינו על תימה כוותיה פשק ואם לו ישב עבר
 על והתימה .כירושלמי ופסק הבבלי שנק אין

מ  אחרת גרסא ואולי כלום זה על דבר שלא הכ'
: להס היתה

:בגרסתו היה
 שיבה דכל רבינו סובר .וכו' לסומכו יד לו ונוהנין וכו׳ אוהו מהדרין כותי זקן ואפילו ט

סבי מקמי קאי הוה יוחנן ר׳ אמר איך וא״ח כותי אפילו הוא במשמע

משנה לחם
דאביי עליה דפליג כרבא לפסוק לרבינו הי״ל וא״כ וכו׳ ההורה כבוד מפני לא עצמן כיון אלא כחוב היה לא המחבר שבגרסה נראה )

 ליתא הא בח״ח איירי לא רבינו וכ״ח . מקום בכל כרבא דהלכחא' לסבי ידא יהיב דהוה
והכי הכי עביד הוה רבא דהא בת״ח אפילו הוא בדברים אותו דמהדרין היכי דכי
דמיקם יוהנן רבי ראה שרבינו דכיון וי״ל .בת״ת אפילו איירי לסומכו יד נוהנין במי
 סברא שהיא כאביי פסק מזו זו רחוקות סברות שהס שלוחא משדר ורבא קאיס הוה

: ידיה להו יהיב הוה ממש דאביי ביניהם אמצעיה
בחרא: דבבא בפ״ק מבואר הוא זה כל וכו׳. לעשות בעצמן יוצאים אינם י

;ז״ל הרי״ף פירש וכן .שם שאמרו ארנונא פי׳ והוא .וכו׳ המלך לתשורת ולא
 עברת שם שאמרו כמו דאורייתא קרא דאיכא אע״ג .וכו׳ במים יתנו כי גם שנאמר

יותר: מבואר שהוא נביא של פסוק רבינו הביא מ״מ וכו׳ ואדנביאי אדאורייתא
■ דגרוגרת: דימי דרב מעשה גבי יחפור בפ׳לא .כו׳ סתורה היחה אם וכן ,

וכו׳ מלמדיה בוזיס רבינו ופי׳ .וכו׳ לשונאן או הסכמים את לבזות גדול עון יא תיפוק וכו׳ הרפתקי דכמה טעמא האי לו ולמה עלייהו עדו הרפשקי כמה אמר דארמאי
ולא ממש מלאכים שהם לומר אפשר אלהים במלאכי דמלעיביס משום והטעם לא מכם דיה .......................  דהיה כיון יוחנן ר׳ דמ׳׳מ וי״ל .התוס׳ שהקשו וכמו במשמע שיבה דכל ליה

 הוה הרפהקי כמה דמשוס קאמר ולכך כבודו לפי ואינו כזקן דהוי לעמוד מחוייב היה
 יוחנן כר׳ דלא פסק ז״ל הוא כו׳. בדברים אוהו מהדרים רבינו שכתב ומה : קאיס
 ארמאי לסבי ידא יהיב התס דאמר וכדאביי להו עביד הידור ההם דאמר כרבא אלא

 הורה לאו אי אמר וכו׳ משדר נממן רב שלימה משדר רבא התם אמר והא וא״ח
הן אבל יד לפשוט להם שולחים דשליה דס״ל■ משמע בשוקא איכא אבא בר נחמן כמה

מייימוניות הגהות
 הרבים ברשות Sאב התם כדמשמע המדרש בבית איירי זה רכל ופיר״י הוריות שילהי [ג]

 ׳הביא שלא אלפס כרב כתב ז״ל [הרא״ש ° ! למעלה/ע״ב בסמוך מבואר כאשר דינו
דרש ר״ע וגם לדבר קצבה נתן שלא כר׳,אלעזר דס״ל אבהו רבי דברי שהם אלו דברים

צריך ביום פעמים כמה שכינה פני מקבל אדם ואם ת״ח לרבות תירא אלהיך ה׳ את
למי קודם מי הרים ועוקר [סיני ° : רמ״ב] סימן י׳יד הטור עכ״ל ויראה באימה לעמוד

עביר הידור קאי לא מיקם רבא נו׳ ארמאי סכי טקסי קאי אביי [ד] !ס׳׳ד)] (דף הרואה

 מבוזים ליה דנפקא פירש לכך ממש נביאים הם דילמא בנביאיו מתעתעים וק חכמים
 את המבזה וכל :ונביאים אלהים דמלאכי דומיא דבריו מלמדי הס דבריו בוזים דע״כ

 ופירשו הבא לעולם חלק לו דאין אפיקורוס במשנה אמרו חלק בפרק .וכו׳ החכמים
 ג׳ פרק השובה בהלכות רבינו כתב למה קשה וא״כ מכמים תלמידי מבזה דהיינו בגמרא
חכמים תלמידי מבזה היינו דאפיקורוס כאן פי׳ שהוא כיון וכו׳ האפיקורוסין הן שילשה

והיה
עוז מגדל

י  ל׳נ) (דף שם . גזקנה עד זקן שהוא מי :ל׳ב) (דף דקידהין פ׳ק . שמים עד כו׳ חכמים בנ
אינו :ק״כ) נוחלין(דף יש ופרק די ;דקדושין(שס) פ׳ק . גמשמע עד חייב ו  חכמים תלמי

 פרק .אוהו ומושיבין עד כו׳ דין (ו היה אס וכן :ח׳) דנ״ב(דף פ׳ק . הוא שימכור עד אינן
ח) (דף העדות שבועת ל : נ׳  עד המבזה וכל ; קי׳ע) (דף כחבי כל פ׳ .המאסו עד הוא עון.גדו

:צ׳ט) חלק(דף פ׳ .בזה

 הגלילי כר׳י ודלא וזקנה חנמה רבעי נת״ק דלא במשמע שיבה כל דאמר פירוש יהודה בן כאיסי הלכה יוחנן רבי אמר [ה] נ שלוחיה משדר הוה רבא לסבא ירא יהיב אביי להו
;מלאכתו לעשות מצווין עירו שבני לח״ח מכאן ארון ועשו וכתיב עץ ארון ועשית נתיב יוחנן ר׳ אמר נרסינן לו בא ופרק [ו] :ע״ש ,כדלעיל בחכמה רחלי
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 זה גס בזה ה׳ דבר כי בכלל הוא והרי ומ״ש .ת״ח המבזה זה חרווייהו מרי6ז חגיגא
ר כי שם  ללמוד יש כך .וט׳ המאסו בחקהזי אם ומ״ש : אפירץרום זה נזה ה׳ מ

:בספרא שכהוב ממה
 דשמסוהואביי אמרינן ש״ס (מ״ק מנלוזין אלו בפרק וט׳. שביזהו עדים באז אם יב

ברב דאחפקר עבחא לההוא ורבא

 כלומר לגדותו הראב״ד וסי׳ ,ליה דססיקא במילחא לנפשיה דיגא עביד מרבנן צורבא האי
 למשוש החכם רשאי עדים שם שאין אע״ס ביזט שע״ה החכם דידע היכא כל

:עכ״ל ולנדוחו לנפשו הדין
לחכם אבל האין לעם אלא לכבודו מנדה מהם דאין רבינו דברי מדקדוק וטשמע

אינו ואפילו כמוהו גדול אינו ואפילו לא אחר
ל י*״ ,״יייי חק י״א) דעדיוח(דף ובפ״ה סובי, ל כ ר כי ב ב : ה׳ ד ה ז ה אע״פ ב בז מ ה ת ש ח א מי כ ה שנידו ואע״ס ע״ה שאינו כיון תלמיד אלא ה
י״ל ואבמליון שמעיה כבוד מפני עקביא את ŵי- ^יי)יז-״י• ״יי ואבעליון שמעיה על שאמר מפני עקביא
ן ןן5לן ן,ןן55 ן,5 !ךק55 ס»חז ומינה השקוה ק לו א ל ה ח עו או אם ב ל הו ?לדים ב בז פ ש ם לו א ר ב ד מנדים לחכם אפילו המנדים הם דכשב״ד ב
ב תלמידי של מנותן אמר שמסמ־ למי שמנדין דין נידוי חיי מנ תו ו ת או ם דין בי בי ר תו וקונסין ב רבינו אמר ולא ממנו גדול חכם כטד מפני או

א יייי ״״חי מגלחיז אלו פ׳ ובירושלמי חכמים. ר ט ב לי ה ל ז כ ם ב מו תניל מ ה ונו ת ם או כ ח ה . ל בז מ ה  עצמו כשהחכם אלא לע״ה אלא מנדה שאינו ו
דשמעיה לומר שאפשר ואע״פ .המנדה הוא . י ׳ wo המבזה אמרה הדא עלה וקאמר מחני׳ האי

, ת 3P5, 5 pp״ ם א כ ח ם ה רי ב ד ר אפילו ב ח א ה ל ת ץ מי ד תו מנ ״ או vשהועוד ב״ד ואב נשיא שהיו שאני ואבסליון ב
שובה. כשיחזור אלתו מתירין להם דין בחייו המבזהו עונש שגדול שנראה הריב״ש  תלמידיהם אחריכם הבאים כל ונמצאו קדמונים היה אם אבל בת

 דלעיל דרבינו לישנא ד^ק הראשון התירוץ מ״מ שנדלהו זה שירצה עד. אלתל מתירין אין חי החכם ריבוי שצריך וזהו מותו לאחר מהמבזהו
רילו שיהיה מיתה לאחר אביו׳ואמו למקלל מהכתוב ת <ידי ר״ו ר ת ̂• ^יז״ד* ה ̂י מנדין החכם את שהמבזה וכתב סתם בסמוך די״דס לוזד! יד'ו•1^

ב ש . כ ו p רכן ל s y D 3 m™ ] לכבייי ־ י א ׳ גבי אלא ע״ה יהיה שהמבזה התנה ולא אוהו י
ד ירושלמי וכו׳. אותו וקונסין רביט: דברי קי פ ה ך לאין D ש א צרי ם ל ה ללא עדי א ר ת לחכם דגם ועייל עצמו. לכבוד המנדה חכם [ ♦ ה
רין נש בר מד החובל ס' בקמא הרי״ף כתבו תי ד לל ט ת שירצה [ז] ע ם. א כ ח ת לאם ה ם מ כ ח וכדאימא לנדוחו יכול ממנו גדול חכם המבזה ה
אין קמיה עינרא א?א חניגא בר יהודה לר׳ אפקר ה ב ש ה לאם“ .לל למתירין של צ ם ר כ ח ל ה חו מ כו׳ ירמיה ר׳ גבי מגלחין אלו פ׳ בירושלמי לן ל

 עדים צריך שאינו מ״ש לענין אלא ע״ה המבזה לכ״ודל דה שנ הרב .דל ב הרשות נדהו ולא pp,p ,,j, pjpp pfj והמבזח
 הדור גדול הוא העלוב החכם אם ומ״מ שנדה תלמיד אבל .במנודה נידוי לנהוג חייבין תלמידיו אלו פ׳ בירושלמי מפורש .וט׳

ל . נידוי בל לנהוג חייב [ח] הרב אין עצמל לכבוד שנ״י דברים בכלל מונה דידן ובגמרא מגלחין  דפשיפא נראה בערכו הדיומ סא והמבזה אי
, ך. ,£}_ן״ המספר שמתו(שם) סי פ׳ ברכות עליהש מנדין ״ ״ ״ ״ ״l ״ דגדול דכיון לכבודו לנדותו שיכול רבינו דמודה ,

p J5 ,ppp'ppft״P(, .p בפרק החום׳ שכתבו וכמו כרבו ה״ל הוא הדור מנודה לנשיא מנודה לם .נידלי בו לנהוג ן ב ח העם כל
 אס לתלמידו שמנדה פשימא והרב שמדין אין ♦ לנשיא מנלדה אינל ישראל לכל מנלדה . ישראל לכל החכם שירצה עד לו מחירין אין מי החכם היה

ת. לעיר מנודה לעירו '=טנודה היו״ד גרסיק דשירצה נראה בשבילו שנידוהו אחרת לעיר מנורה אחר
 שנדוהו במי אמורים דברים במה יד :לעירו מנודה אינו

 שאר על שנידוהו מי אבל חכמים תלמידי שבזה על טבח^תפקר בההוא י״ז\ מגלמין(מ״ק1אל
 שבישראל קטן נידהו אפילו נידוי עליהם שחייבים דברים ורבא אביי עליה אימט מתנא בר טובי ברב

. , , שיחזור עד נידוי בו לנהוג ישראל וכל הנשיא חייב f מש דיניה לבעל ופייסיה אזל לסוף »
ממדה אחרת לעיר ממדה לעירו ממדה לרב u; . ציה. שרו הוו לא דפייסיה לאו דאי ,j ^ p(, לנשיא מנודה לעירו מנודה איט אחרת לעיר עשרים על :לו ויתירו בשבילו שנידוהו מדבר בתשובה אל, ,ל

איט ישראל לכל מנודה ישראל לכל מנודה אשה בין איש בין האדם את מנדין דברים וארבעה אפי׳ בשהו על שמאג כלומר צערו אבל בשחו
במי אמורים דברים במה ום״ש לנשיא: ממדה : םןךךןו לאחר ואפילו החכם את ^המבזה א) : הן ואלו שיבקש עד לו נמחל אינו נביות אילי כל הביא
ח »וריח החריוח רץ ייי״י שירצה עד גרסינן ולא מחילה. ממנו מנודה אינו לתלמיד מנודה פס וכו׳. שנידה . ŵד,-1^ד 0ד*י-יר* }1 ♦ דייו רי

במילי אי במאי מנודה עלמא לכולי הא לרב * ע^י לחבייי הקורא ג) דין. בית שלח המבזה כן שאע,ל, דמש״ע בש,״א והרי״ש בחיר״ק
: בא ולא זמן לו וקבעו דין בית לו ששלחו מי ד) ,4 ל, נחרצה ולא פעמים כמה מחילה ממט

לומר צריך ואין םופרים מדברי אחד בדבר המזלזל ה) שעשה שמאחר מאד השה דבר שזה לו מתירין
ךףךף»ז ואע״ג .לי יתיח לא למה עליו שמוטל מה

הולך דלרבו משמע פ״ז) (דף דיומא בחרא דבש׳
:שלד ט׳ יו׳ד נטוי עי׳ ב ;רמו רמא יו׳ד עור .קיג יב עשין■ סמ׳ג עי׳ א שירצה עד פעמים אלף אפילו מחילה לשאול

:שלד ט׳ יו׳ד עור .נ דרננן עשין סמ׳ג נ ,j״P pj,pp ״.pj ,״3, ,5̂3, ^
שלא לענין לא אבל לפייסו צריך שהוא לענין

 [מ״ק וכו׳ החכם מת ואם ומ״ש בו: הפקיר
 יתבאר וכו׳ החכם רצה ואם ומ״ש :ט״ז.]

: פ״ז סוף
 סרק ברייתא וכו׳ לכבודו שנידה רדב יג

 ממדה^לרב י״ז) (דף מגלחין אלו
מנודה אינו לתלמיד מנודה לתלמיד מנודה

 מגלחין אלו פ׳ במ״ק לכבודווכו׳. מנדה עצמו החכם וכן שיתפייס: עד נדויו לו יתירו
 אפשר מכחיש הע״ה אס עדים צריך שאין ומ״ש .נידוי נידויו לכבודו שנידה תלמיד ס״ו) (דף

 תרי כבי מהימן דינא דבי דשליחא קי״ב) (פ״ק בתרא הגוזל בר״פ מדאמרינן כן שלמד
 שהשליח התם דשאני לחלק יש אבל .תרי כבי נאמן שהוא עצמו לחכם א״כק״ו לשמתא

 עדים. בלא נאמן שיהא מנ׳׳ל בדבר נוגע שהחכם הכא אבל בדבר נוגע אינו דין בית
יוסף רב אמר טז) דף מגלחין(מ״ק אלו בס׳ מדאמרינן שהפעם כתב הריב״ש ובתשומת

האי
למלך משנה

ב פ״ו  עלתה לא מימי העיר גני בפרק .בידו הרשות נדהו ולא לו למחול החכם רצה ואם י
 שרי הוה לסוריא סליק הוה ני חסידא ווערא דמר הא כי מעתי על אדם קללת

מטל דו מפני נדוי שנתחייב דמי מכאן מוכח . דמצערליה לכל ו ח של ננו  למחול הת׳ח יכול ס׳
 אבל .יע׳ש סנהדרין הלכות ובסוף אלו הלכות בסוף לקמן רבינו כתג גוה וכיוצא הנדוי מן ויפער

חי שנתחייב מי ן למקום שחעא מפני נ  כמ׳ש מנדויו נפער לא תשובה שעשה אף לבעלה ש׳ש שהזכיר מו
) דיבמות(דף פ׳ב התוספות ג :יע׳ש כ׳

ג א סי׳ הריב׳ש ז׳ל .נידוי גו לנהוג חייבים העם כל אבל י מ ס׳ מ'  התלמיד ינדהו לא אם ו
נפרק כדאמרינן וחכמתו התלמיד ערך כפי ולהעגישו לנדותו העיר חכמי או הקהל חיינים

ג ושמתוהו ורנא אביי עליה אימנו מתנה בר עוני ברב דאיתפקר ענחא ההוא מגלחין ואלו כ שמענו לא חייבין שמענו רשאין וו ומראיה .ע׳ ו בסימן גופיה הרינ׳ש וכ' :יע׳ש ר׳
ד ס. מדברי אחד נדבר המזלזל י פרי  דוכתי ובקצת ליה משמהינן אדרבנן דעבר דמאן אמרינן דוכתי דבקצת שנהגו מקום בר׳ס הר׳ן והקשה .בנ׳י שפקפק חנון בן אלעור את שנידו תנן דעדיות בפ׳ב כי

מכין חכמים שאסרו מה על עובר והוא התורה מן שעיקרו נדבר אבל ליה משמתינן מצוה לכולא עקר קא לה עקר ׳דכי דרבנו דטיקרו דנמלתא ותירן . לא שמותי אבל משמע דלקי אמרינן
אותו

ה׳ לנגד וכו׳ תבונה ואין חכמה אין דשמיא
עצמו: לכבוד לאו אלא

.וכו׳ האדם את מנדין דברים כ״ד hp יד
 שמתו מי בפרק דריב״ל מימרא

:מגלחין אלו פרק ובירושלמי י״ט) (ברכות
 כלשונה מימרא וכו׳. החכם את המבזה

והכי מגלחין אלו פרק בירושלמי
 :למעלה שכתבתי וכמו י״ט) (ברכות שמתו מי בפרק דידן בגמרא אמריק

 סעמא מאי אמר ע׳) קדושין(דף בסוף יהודה דרב עובדא בההוא .דין בית שליח המבזה
 פ״ק .עבד להבירו הקורא :דרבנן שליחא דציער מפום ליה אמר מר שמתיה

 ששלחו מי אוהו: שב״דמנדין כלומר בנדוי יהא עבד לחבירו הקורא כ״ח) דקדושין(דף
 לי נקוטו אמר ואי מגלחין אלו פ׳ ובירושלמי קי״ב:) ומאכיל(דף הגוזל פ׳ ב״ק .וכו׳ ב״ד לו

אמד בדבר המזלזל : שמתא שסר פי׳ עליה פתימא לאאתאכתבינן ואי ליה נקיטינן זמנא
וט׳

משנה לחם
 איט אפיקורוס של זה דמין לומר יש לזה מיהו .האפיקורסין הן ארבעה למנות לו והיה

 חכמים ואמרו וכו׳ קלות עבירות ויש הפרק באותו כתב עצמו שהוא כמו השלשה כשאר
 שמנה השלשה לו דמנין קשה מ״מ אבל וכו׳ והמבזה וכו׳ הבא לעולם חלק להם שאין

: זה אלא אפיקורוס שנקרא בגמרא מצינו שלא
ב  דברים בד׳ אומרו עוד , יפה ב״י ביאר זה כל כו׳. חי החכם היה אס אבל י

: ע״ש וכו'
המעיד

עוז מגדל
 אותו וקונסין : בתלמוד מקומות ובכמה ע׳ו) (דף מגלהין אלו ס׳ .ברבים עד כו׳ שהמבזה אע״ם

ה החובל: ס׳ בירושלמי לחכם. עד זהב ליערא בז מ ה .בשבילו שנידוהו וה עד וכו' החכם את ו
: בפרהסיא הא בצנעא הא דאסיקנא מדליקין במה מפרק אלו בכל רנינו לשון ע׳ו) (דף מגלחין אלו פ׳

) מגלחין(דף אלו פ׳ .נידו הרשות עד עצמו החכה וכן ז .לו וישירו עד לכבודו שנידה הרב : ע׳
ד על :ע׳ו) (דף מגלחין אלו פרק ע) שמתו(דף מי פ׳ .דנרים כ׳ 'י׳ : ( ה א מבז ם׳ .החכם את ה

מסין(דף עשרה  יתיחד דלא מתניהין גמרא כ׳ו) מעמידין(דף אין ובפרק שויסקאל דבר בעובדא ע׳) יו
ו׳ תורתא לני דאויל אשי דרג כעונדא עמהן אדם נשמהא איגשי הנן ליהוו ליה ידעתין ליה דאמר עד נ

לו : בתלמוד מקומות וכמה רמאה ליה דקרו משוס  דאמר עד כו׳ יהודה רב דני בבידינא דאיתחיינא איתתא דההיא עונדא גני נ) המבושל(דף מן הנודר דפ׳ קמייתא שמעהא סוף מיתה״ לאחי ואפי
ח של מטתן אחר המספר י״ע) שמחו(דף מי ובס׳ ,שעתא נההיא שכיב הוה כנר שמואל והא בשמתא איתסא ההיא חיהוי מכוונת קא לבוש לה ה ב) : ת׳ בז מ ת פ׳ .וכו׳ דין בית שליח ה מו ב ג(י  נ׳ב) ר׳

ד לחנירו הקורא ג) :הגוזל ופרק א) דקדושין(דף ס׳ק .ענ ) :נ׳ ד ששלט מי ד ק .נ׳ ע) (דף מ׳ ל ה) :י׳ לז מז ס אחד נדבר ה  אלעזר את נדו מי את אלא שמתו מי פרק . חורה בדברי צ׳ל ואין מד׳
:וכו' שפקפק חנוך צן י ’

םייימוניות הגהות
 גנאי אשר ברברים וגבהו שבוהו היינו נרוי נרויו לכבודו שנדה תלסיד דאמרו הא [ו]

 והידור קימה בגון לכבדו שה*יב כמו מכבדו שאין אך בכלום בזהו לא אם אבל לת׳׳ח
 שנדה זקן יוחנן ר׳ בשם חייא בר אחא דבי דפירקין בירושלמי דאמר הא איירי בהכי

 נידהו אבל לכבווו שנירהו טילי והגי [ח] : בדוי נדויו אין כהלכה אפילו עצמו לצורך
ע״ש״עיב: אושפיוכני גבי דסנהדרין פ״ק תוספות לרב. גם מנודה שמים לשם



ו משנה בסף ̂״ן תורה תלמוד הלכות מדע. משנה כסף 51 כ

 פ׳ לה ומייתי ידים בגטילח פסקו£ק חמך p אלעזר את י״א)שמדו דעדיוח(דף פ״ה זט׳.
 ממרא דקמר גברא לההוא שמית רנינא 0ם" (עירונין הדר ובס' י״ט) (ברכות שמתו מי

 דפבר דמאן אמרינן מכתי דבקצח שנהגו מקום בר״ם הר״ן והקשה .בשבת בציגיהא
 דבמילתא ותירן לא. שמותי אבל משמע דלקי אמרינן דוכתין ובמקצת ליא משמהינן אדרבנן
 לכולא קא-עקר לה עקר דכי דרבק דעיקרה

אבל ליה

ד טור א ח . שלד יו׳ או׳ ;הצו ו

 מן שעיקרו בדבר אבצ ליה משמחינן מצוה
 חכמים בו שאסרו מה על עובר והוא התורה

 *)דהא לי וקשיא מרדות. מכת אוחו מכין
 לא אם התורה מן עיקר אין ידים לנטילת

 בדבר דמפקפק נ״ל לכך .אסמכתא דרך על
 דבר על מעובר טפי חמור סופרים מדברי

 חייב אינו שהעובר •אע"פ ולפיכך מדבריהם
 חייב המזלזל או המפקפק מרדות מכת אלא

 נידהו לא הדר בפרק דרבינא וההיא נידוי.
 אשגח ולא קלא ביה דרמא שזלזל מפני אלא
 כתב ולא המזלזל וכתב רבינו שדקדק וזהו ביה

 בפ' הדין. אח עליו קבל בלא מי העובר:
 מאן האי קי״ג) קי״ב (ב״ק ומאכיל הגוזל

 כיון דינא ציית דלא על פחיחא עליה דכחבי
 רבינו על לתמוה ויש קרעינן. צייחנא דאמר
 ליה הוה ולא שיחן עד אוהו מנדין שכתב
 והוא הדין את עליו שיקבל עד אלא לכתוב
 וי״ל סנהדרין. בפכ״המהלכות כן כתב עצמו

 למידק חש לא זה דין מקום כאן שאין שמפני
 כאן שהשמיענו ואפשר .שם שכתב מה על וסי״ך
 נשמט ראינוהו דינא צייתנא שאמר אחר שאם

 ברשותו שיש מי :שיתן עד אוחו מנדין מלפרוע
 ט״ו) (דף דב״ק ספ״ק .וכו׳ המזיק דבר

 משמתינן מ״א) (דף נערות אלו ס״פ וכתובות
 שלו קרקע המוכר :היזקא דמסלק עד ליה
 (ב״ק ומאכיל הגוזל פ׳ אשי דרב מימרא .וכו׳

 קונה כשישראל דה״מ התוספות וכתבו .קי״ד)
 אם אבל כוכבים העובד שקונה בסך ממנו

 :להפסיד לו אין יותר לו נותן כוכבים העובד
מימרא שם ג״ז .וכו׳ ישראל על המעיד

 להעיד מותר אחד עד פי על להשביע כדינינו דיניהם שאם החם ואמרינן דרבא
 ולחומרא בתיקו סליק לא או להעיד מותר אס חרי כבי עליה דסמכי חשוב אדם הוא ואם
 פ׳ בחולין .וכו' כהן טבח :ישראל כדין שלא ממון ממנו והוציא וכתב רבינו סתם ולכך

 רבא אמר בשמתא להוי מחנחא מפריש דלא כהנא האי חסדא רב אמר קל״ב) הזרוע(דף
 הלכתא למאי עלה ואמרינן שנין וחרתין עשרין קיימיןבשמהא דמוצל טבחי הני שילא בר

 תניא והא להו משמתין לא דתו אילימא שנין 'והרתין עשרין אמר הלכתא למאי כלומר
שני י״ס הטחלר : התראה בלא לקנסן אלא נפשו שתצא עד אוחו מכין עשה דבמצוח

שני יו׳׳ט על מנדין תחייהו דאמרי ושמואל רב נ״ב) (דף שנמו מקום פרק פסחים .וכו׳
של :מל'מ עי׳ י)

משנה להם
האי אמרו קי״ג) בתרא(דף הגוזל בפרק .וכו׳ בערכאות ישראל על המעיד ט) יד

בדינא ליה ומסהיד ואזיל כוכבים דעובד סהדותא דידע ישראל בר
 .שישלם עד משמתין רבינו ופירש וכו ליה משמחינן חבריה ישראל על כוכבים דעובדי
 כמעיד והוי כדין שלא לו לשלם גורס שבעדותו כיון משלם דודאי ז״ל ליה דסבירא והטעם

;בעדותו ממון וחייב שקר עדות
 אחד בדבר מזלזל דהיינו נראה היה לכאורה .וכו׳ גליות של שני יו״ט המחלל יא)

 כלומר מנהג שהוא אע״פ כסב ולכך למעלה מנאו הרי וא״כ סופרים מדברי
 משמע מד״ם שהוא אע״פ שני יו״ט מהלכות שזה סופרים מדברי הוא פחות הזה הדבר

 דמי דנהי לומר יש מד״ס שהוא בפ״ק רבינו כתב הרי תימא וכי .בלבד מנהג משום הוא
 בידיכם אבותיכם במנהג הזהרו דיו״ט בפ״ק שאמרו וכמו מנהג משום הדבר עיקר מד״ס

:אוחו שיעשו חכמים אמרו המנהג ומשוס וכו׳
 השומע ז׳) דנדרים(דף בפ״ק .הבאי בדברי בשבועה או לבטלה שמים שם המזכיד ע)

בנידוי. יהא עצמו הוא נידהו לא ואס לנדותו צריך חבירו מפי השם הזכרת
 למה רבינו דברי על קשה וא״כ בנדוי יהא אמרו וזה לנדותו צריך ז״ל המפרשים ופירשו

 שהוא מפרש שהוא ונראה .לנדותו שחייבים נידה ולא השם הזכרת ששמע מי כאן מנה לא
 .כלשונה המימרא שהביא שבועות בהלכות רבינו מדברי נראה וכן בנידוי הוא שמאליו בנידוי

משמע בנידוי יהא אלא אמרו לא ואח״כ לנדותו צריך אמרו דמעיקרא כן לדקדק ויש

 מנדין הדין את עליו קיבל שלא מי ו) : תורה בדברי
 כגון המזיק דבר ברשותו שיש מי ז) :שיתן עד אותו
 :היזקו שיסיר עד אותו מנדין רעוע סולם או רע כלב

 שיקבל עד אותו מנדין כוכבים לעובד שלו קרקע המוכר ח)
 חבירו לישראל כוכבים העובד מן שיבא אונם כל עליו
 עובדי של בערכאות ישראל על המעיד ט) המצר: בעל

 ישראל כדין שלא ממון בעדותו ממנו והוציא כוכבים
 מפריש שאינו כהן טבח י) שישלם; עד אותו מנדין

 : שיתן עד אותו מנדין אחר לכהן ונותנן המתנות
 ‘ מנהג שהוא אע״פ גליות של שגי טוב יום •*המחלל יא)
 המזכיר יג) חצות: אחר הפסח בערב מלאכה העושה יב)
 המביא יד) :הבאי בדברי לשבועה או לבטלה שמים שם
 הרבים את המביא טו) :השם חלול לידי הרבים את

 וקובע שגים המחשב טז) : בחוץ קדשים אכילת לידי
 : לארץ בחוצה חדשים

 : העור את *המכשיל יז)
 מלעשות הרבים המעכב יח)

 שיצאה טבח יט) :מצוה
 :חכם לפגי םכיגו בדק שלא טבח כ) :ידו מתחת טרפה

 אשתו את שגירש מי כב) :לדעת עצמו המקשה כא)
להן המביאין ומתן משא או שותפות וביגה בינו ועשה

הראב׳׳ד השגת
א .העור אס *המכשיל  אס המכה כגון א׳

דול: גנו הג

 דנדרים פ״ק וכו׳. שמיס שם המזכיר שם: פשוט מלאכהוכו׳. העושה גליות: של
 ירושלמי .־השם חלול לידי הרבים את המביא מגלחין: באלו הרי״ף וכתבו ז׳) (דף
 מוני אלמלא שטח בן שמעון לו דשלח המעגל דחוני אעובדא קאמר מגלחין אלו פ׳

להתנדות אחה צריך לו אמר שטח בן שממון לו שלח חנינן חמן נידוי עליך ■ גוזרני אתה
 אליהו בימי שנגזרה כשם גזרה נגזרה שאילו

 השם חילול לידי הרבים אח מביא נמצאת לא
 צריך השם חילול לידי הרבים את המביא וכל

 קדשים אכילת לידי הרבים אח המביא :נידוי
 ובספ״ב כ׳) (דף ברכות שמתו מי פ׳ .וכו׳

 הנהיג רומי איש תודוס שנהגו מקום ופ׳ די״ט
 כעין פסח בליל כלומר מקולסים גדיים לאכול

 גוזרנו אתה תודוס אילמלא לו שלחו הקרבן
 קדשים ישראל את מאכיל שאתה נידוי עליך
 לשם שהקדישו סבור שינרואה כלומר בחון

 (דף ברכות בסוף.וכו׳ שנים המחשב פסח:
 רבי אחי למנינא לו ששלחו אמרינן ס״ג)

 בח״ל חדשים וקובע שנים מעבר שהיה יהושע
 הסם ומפרשין בנידוי יהא לאו ואס בו שיחזור

:תורה תצא מציון כי משוס טעמא
 כגק הראב״ד כתב .העור את המכשיל

.עכ׳׳ל , הגדול בנו אס המכה
 דרבי אמתא י״ז) מגלחין(מ״ק אלו בפ׳ והוא

 אמרה גדול בנו דמחי גברא לההוא חזיתיה
 משוס עבר ־דקא בשמתא גברא ההוא להוי
 יבעט שמא כלומר מכשול תתן לא עור ולפני
 מכשילו הוא ונמצא גדול שהוא מתוך באביו

 ראש קלות חכמים נהגו שלא ההם ואמרינן
 דבר שפירש הראב״ד על לתמוה ויש .בנידויה

 ואפשר .כאן המוזכרים הדברים מכל יותר זה
 אלא נזכר לא שבגמרא אע״פ לומר שטעמו
 לכתוב רבינו כיון יפה גדול בנו את המכה

 הגדול בנו דמכה ללמדט העור את המכשיל
:כגון הראב״ד שכתב וזהו דוקא לאו

 אלו פרק ירושלמי .וכו׳ הרבים אס המעכב
 אם ר״ג לו שלח תנינן תמן מגלחין

 מלעשות הרבים את מעכב נמצאת לא לבא לעתיד מכשילן נמצאת הרבים אח אחה מעכב
 סנהדרין .וכו׳ טרפה שיצאת טבח :נדוי צריך מצוה מלעשות הרבים את המעכב שכל מצוה

 נחמן: רב שמחיה ידיה מהותי טרפה דנפק טבחא ההוא (דףכ״ה) בורר זה פ׳
 דרבא קמיה סכינא סר דלא טבמא ההוא י״ח) (דף דחולין פ׳׳ק .וכו׳ בדק שלא טבח

 נוהג אינו זה שדין י״ח סימן דעה ביורה הטור כתב וכבר .שמתיה חנינא בר
 את שגירש מי :י׳׳ג) היד(דף כל פ׳ בנדה דרב מימרא .לדעת עצמו המקשה :עכשיו
 בנכסי כלומר אביה בנכסי מגרושתו כלומר ממנה לוה כ״ח) (דף דכחובוס פ״ב וכו׳. אשתו
אחו ואי בדברים יקרבו שלא עצמה ע״י ולא כלומר אחר ידי על אלא נפרעת אינה מלוג

לק״ז , .
למלך משנה

 ע׳׳ד לא אס התורה מן עיקרה אץ נע״י דהא לי וקשיא ה״ל בכ״מ מר״ן ומ״ש , מרדות מכת אותו
רי .כר אסמכתא מן על לי קשיא דמאי הם תימה מ  התורה מן עיקרו שאין משוס דאדרבה הר״ן תי
 עגונא כקונערס עיין (״א״ה ,וצ״ע ז״ל הר״ן שחילק למה ששיר ואתיא מלהא לכולא דעקר ליה משמתינן

 ומוהרח״ש למרן הוקשה עוד . מ״ג ם״ק של׳׳ד סי' י׳׳ד וש״ך תצ״ו סימן א״ח פר״ח נ״ו דף למהרח״ש
 בכבודו שולזל מפני אלא נידהו לא דרבינא ותירצו ס״ג דף הדר פרק דרבינא מעובדא הר״ן ע״ד שם

/ דא״ל התם דמסיים ממאי זה תירון דחה והפר׳׳ח . ביה אשגח ונא קלא ביה דרמא ה מחזי מי כ
על לא כאפקרותא מיחזי מי דשאל דמאי למרן דס״ל ונראה • כו׳ עצה ואין חכמה אין וא׳׳ל כאפקרותא

 מינה למגמר עובדא האי התם תלמודא מייתי דלהכי רבו בפני הלכה שהורה מה על אלא בפניו שנידהו מה
 :שם) יעויין א' סי' כ״ח כלל הרא׳׳ש בתשובת מבואר דרביה.וכן באתריה לאורויי שרי מאיהורא דלאפרושי

 בעובדא מגלחין אלו פרק בירושלמי דהוא רל מרן כתב .השם חילול לידי הרבים את המביא ומ״ש
 שלח תגינן תמן נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא שעח בן שמעון לו דשלח המעגל דחוני

נמצאת לא אליהו בימי שנגזרה כשם גזירה נגזרה שאילו לההנדות אתה צריך שעח בן ,שמעון לו
. ע׳יכ נידוי צריך השם חילול לידי הרבים את המביא וכל השם חילול לידי הרבים את מביא
 אך כו' גזירה נגזרה דאילו משום היינו לנדותו שרצה דמה דתעניות בפ״ג דידן בגמרא איתא והכי
 לסי ופירש״י מעלה כלפי דעתו המגיס מעעס היינו לנדותו דרצה דטעמא אמרינן כ׳ דף שמתו מי בס׳

 המקום וכבוד הרב לכבוד ומנדין פעמים כמה שאלתי כך לא גשמים עסק על המקום לפגי שהטריח
ס/ סירש״י וכן הוא הרב כבוד  להרב וראיתי .הקונדריסין דעת הוא וכן דחוני במתניתין דתעניות ב
שאלתי כך לא ואומר מעלה כלפי עצמו שמגיס דכיון תליא בהא דהא ואפשר שכתב יהושע שדה בעל

ונשבע

להזהס

 בנידוי שיהא ואע״פ תחלה שאמר כמו לנדותו צריך לומר לו היה דאל״כ דמאליו'מנודה
 מאליו הוי לא דבסיפא וכיון הארבעים את סופג ממזר שאמר דסיפא דומיא דהוי ההם שאני בגמרא שם שאמרו כמו לנדותו צריך ר״ל בנידוי יהא כו׳ לחבירו הקורא גבי בקדושין שאמרו

;של״ד סימן יוסף בבית ותמצאם בתוכו כלולים והם כאן רבינו כתב שלא אמרים דברים עוד ויש .ברישא נמי הכי מעשה לעשות שצריך אלא
חכם

עוז מגדל
(  .ס׳ ברשותו שיש מי )T :קי׳ג) קי״ב (דף נתרא סרק,הגוול ריש שתיהן .כו׳ קבל שלא מי ו

) (דף דביק דפ׳ק בתרייתא בשמ.עתין קרקע המוכר ח) : מ׳ו) (דף וממשה ארבעה ופרק ע׳ו
) .וכו׳ שלו ד ט עי מ  שאמו כהן טבח י) ;קי׳ע) (דף בתרא הגוזל פרק שתיהן .כו׳ ישראל על ה

) :ישראל אלהי דה׳ שמתא ליה קרי ובגמרא קל׳ב) והלחיים(דף הזרוע פ׳ מפריש. א ע המחליל י  יו׳
ה יב) : ז׳) דסנהדרין(דף ופיק נ׳ב) (דף שנהגו 6מקו סרק ייש . וכו׳ שני ש  בערב מלאכה העו

; שנהגו(דף מקום פ׳ ריש חצות. לאחר הפסח ( ב ר יג) נ׳ כי ק שמים. שם המז (דף דנדריס פ׳
) : ז) ד א י מבי א 0ט . הרבים אס ה מבי פ .וכו׳ את ה ד) שנהגו(דף מקום ר'  דתודוס בעובדא נ׳

ג) (דף שמתו מי ר״פ לה ומייסי רומי איש שב טו) :כ) (דף דביצה פ׳ב וסוף נ׳ ח מ ו׳ חדשים ה .נ
ל יו) ;ס״ג) (דף ברכות סוף שי :י׳ז) מגלחין(דף אלו סרק .העור אס המב

אני :עכ׳ל גדול בנו המכה כגון ז׳ל הראב׳ד וכתב  מגלחין אלו פרק כי פשוע זה אומר ו
.חתן לא עור לפני תאנא ישמעאל רני דבי דגרסינן שם ערוו ותלמוד זה נשנה דרבי בשפחה

 ביאר וכן באות אות ממרים דהלכות פ׳ו כן כתב רנינו וגס מדבר הכתוב הגדול בנו במכה מכשול
כב יח) :בחבורו אלו דברים מכ׳ד אחת כל ע מ  שיצאת טבח יט) : מצוה מלעשות הרבים את ה

ה) סנהדרין(דף מסכת .ידו מתחת טרפה  מתותי טריפתא דנפק טבחא דההוא בעובדא בורר זה פ׳ כ׳
 כדאיתא ועבריה פסליה נמצא נוסחאות במקצת ואף ז׳ל אלפס רב גורס וכן, .נחמן רב ושמתיה ידיה

ח) בורר(דף זה פרק התם ח) שוחעין(דף הכל פרק . חנם לפני סכינו בדק שלא טבח כ) :י׳  : י׳
( א ;כ׳ח) דכתובות(דף פ׳ב ,אשתו את שגירש מי כב) ;י׳ג) היד(דף כל סרק ריש .המצןשה כ
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כג)

 לזה זה
 דין לבית

ם ת ו  :א
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הראב״ד השגת
 חנס .סיגה אחרים ויש א׳א .יעה ששמועתו *חנם
 וק .לכתחלה ליגשא סוף להם שאין נמים להתיי שהורה

 שמתא ני לשאלה לו שסקק דין נית כל גדרו על שעובי «י
: עונא ואיכא הוא

 :רעה *•ששמועתו
 מי *המנדה כד)

:נידוי חייב שאינו

הי חייג שאינו מי שמנדה ״מי ג ר א״א .נ  הוציא זה מ
אמר פרדיהא מגמר דהוה לקיש דריש ממעשה  ליה ונו׳..

 כאן אין ראשי ובחיי .גדוי שלו ליה ואמרו אדרבה ההוא
 ובכי לנדותו צריכין דין בית מונה שהוא הדברים כי פלפול

כבודו על והקפיד שנידה אותו אבל לקיש בן שמעון לר' לנדות גזקקין דין בית היו גוונאלא האי
: נדוי נדויו

שביעי פרק
ם א כ  שםרח דין בית אב או נשיא וכן בחכמה *זקן ח

 אם אלא לעולם. בפרהםיא אותו מנדץ אין
 שאר כשחטא אבל .וחביריו נבט בן כירבעם עשה כן

וכשל היום וכשלת שנאמר .בצנעה אותו מלקין הטאות
גם

ח לחוץ סמ׳ג א ד טור .י ד טור .שם לאוין סמ׳נ ב :שלד סי' יו׳ :ע5 מנחות .שם יו׳

 צורנא ההוא י״ז) (דף מגלסין באלו .רעה ששמועתו חכם ;להו משמתינן לדיגא לקמן
 שם. נידוי. חייב שאינו מי המנדה יהודה: רב ושמתיה שומעניה סנו דהוו מרבנן
 :הוינדוי האחר דנדוי ואמרו אדרבה אידך וא״ל נחי חייב היה שלא מי את נידה שר״ל

כו/ דר״ל ממעשה הוציא זה דבר א״א הראב״ד וכתכ  שאם רבינו שסובר וי״ל עכ״ל. ו
 בא היה אלא אוהו מנדה הוא היה לא

 חל היאך דאל״ב אוהו מנדין היו הם לב״ד
 בשם תירן בחשובה צמח בר והר״ש .נדויו
 בכך שתיל במי מיירי שרבינו סוב שם ה״ר

 ובלבד הרמ״ך כתב לנדותו: נזקקין שב״ד
 אינו אם אבל ת״ח נדוי חייב שאינו זה שיהא
 אם הלא המנדה נידוי חייב יהיה למה ח״ח
 אין שבעולם בזיונות בכל לע״ה הת״ח בזה

 ראיה להביא אין דר״ל ומההיא מנדיןאותו.
 שהצריכוהו תדע ממנו גדול ת״ח נידה דשמא
 אותו מספקין היו לא ואם נשיא לפני ללכת

 אוהו יתיר נשיא לפני ילכו למה גדול באדם
 שמעתי וכן עיקר נראה כן . שבהם פחות

 דרשינן לא אבל לתלמידים חכמים שמורים
 אחרים ויש הראב״ד כתב :עכ״ל ,בפרקא ליה

 ההיא .עכ״ל , סובא ואיכא וכו' הרבה
 סוף ■להם שאין במים להתיר שהורה דחכם

 רבינו וכתבה קכא.) (דף יבמות בסוף היא
 שנזקק דין דבית וההיא .גירושין הלכות בסוף

 בהפ״ב היא נדרו על שעבר למי לשאלה
 שני בפרק רבינו וכתבה כ׳.) (דף דנדרים
 רבינו כאן מנחם שלא והסעס נזירות. מהלכות

 שמנדים הדברים אלא כאן מנה שלא תפני
 אלא אינם והנך אשה בין איש בין עליהם

הבתים בעל בשם כתוב ומצאתי .חכם באיש
 חכם הביא לא זה ומפני עכ״פ עליהם שמנדים אותם אלא הביא לא שהרב נ״ל וז״ל

 מנדין ואין חכמים אלו שסתם לשאלה שנזקקין דין בית ולא סוף להם שאין במים שהורה
 רעה ששמועתו הכס שהביא ואע״פ נידוי שחייבים אע״פ לנדותם שלא נשמעים אלא חכמים

 בתוך המארס הביא לא שכתבנו הטעם זה ומפני .חכם מכלל יצא רעה ששמועתו שכיון מפני
:עכ״ל ,הנדוי מן פניור ברח אס שהרי יום תשעים

 מת שיש בעוד מלאכה העושים אדם בני הראב״ד בשם ירומם רבינו כתב אחרת ועוד
 אלו בפ׳ כדאיתא בעיר חבורות יש א״כ אלא נידוי הייבין נקבר לא ועדיין בעיר

 וחשובה סופרים מדברי אחד בדבר המזלזל שכתב מה בכלל שזו וי״ל כ״ז:) מגלהין(מ״ק
 הכ״ד אלו ומלבד בקונדריסין כתב בהשגה: בסמוך שכתבתי באותה גס שייכא זו

 או התורה מן דבר לעקור אוג״ש והמוריס קלים שעושה מי והם אמרים במקומות מצינו
 דמוני מעובדא שמים כלפי דעתו והמגיס [ל״ז.] רבה בהקומן והיא שא״א דבר ששואל
 לשופס או לשלטון דבר אותו ומסר אחד בדבר חבירו עם ערעור לו שיש 'מי וכן המעגל

 וכן קי״ג;). (ב״ק זוסא בהגוזל והוא דינא בבי וקיימי דמייחיליה עד ליה דמשמחינן
 ומייתי בישראל מחלוקת ירבו שלא כדי שמנדיןאותו הרבים כנגד במחלוקת שמחזיק ה״ח
 דאורי חלמידא ההוא אמרינא איכא י״ט:) ודף דשבת ובספ״ק .נ״ט) (מציעא הזהב פ׳ לה

 למעבד ליה איבעי לא הונא דרב דבאתריה משום המנונא רב שמתיה כי״ש דארגיז בחדתא
 ענן ענן ליה יימר דלא מאן להוי בשמתא אחרינא איכא [ס״ט.] האפה מציאת ובסוף הכי.

 לסרקא אתו לא דניזוניא סבי אמרינא איכא דקידושין(כ״ה) ובפ״ק .ממסלטלי או ממקרקעי
 אהרינא איכא ק״ל) דמילה(שבת אליעזר ר׳ ובפ׳ .צנעינהו זיל המנונא לרב א״ל חסדא דרב

והיא ידים בנטילת והמזלזל .חשמתינהו לא אמאי א״ל בחלבא דסווסא רישא ליה קריכו
במס׳

למלך משנה
ת חושנין ונשנע  שאומרים הכס חלול לידי מניא נענה שאינו וכשרואץ השנועה נענור ריקם יצא שלא הנייו

; שניטה כדי נוה ואין , ד’עכ כלום נשנועה אין
ץ ד אג או נשיא וכן נחכמה־ זקן חכם א פ  מהא למידק איכא . כו׳ אוחו מנדי! אין שסרח נ׳

 שלח טנריה על עקא אחא ירמיה דר׳ ניומוי מגלחין אלו פרק כירושלמי דגרסינן
כ זקןאלא מנדין שאין שמעתי אמר חמן יתינ עטישיא דר׳י נריה הייא ר׳ והוה לנדוחו ונקש מרעתו ירמיה שג לא עדין א׳ל שלח נון נר ר׳י גני דכספא מנרתא געי  א׳ל וחנריו ננט נן צירנעס עשה א'

 כירנעם דעשה התם וכ׳ת דה׳ק יהושע שדה הר׳נ כתג עשה וכירנעס דקאמר נמאי והנה .ע״כ אלין, מן אלין משפריץ וצרכון אלין על אלץ וחשון לאלץ אלין ונדון עשה וכירנעס השקיה דוגמא
נ נידוהו ומש׳ה א. לא ושותיה ,ע״כ אותו מנדה אני ה׳  להאי דליתא והשיג כירנעס עשה א״כ אלא זקן מנדץ שאץ שמעתי שאמר חייא ר׳ דנרי לדחות ונא נתמיהא הס אלו שדנריס הוא והנכון ידענ
דוי. שחייב כל מנדין לזקן דאף ודאי אלא נתמיה עשה כירבעם והתם השקוה דדוגמא מהאי מלתא  זה ליישב צכ'מ מרן נדחק וכבר השקוה, דדוגמא מעונדא וקשה חייא כרני רנינו פסק הלכה ולענין ני
ח ניזה שלא דוקא הייט זקן מנדין דאין דאמרינן דהא דס״ל אלא ר׳ח על חולק אינו ירמיה דר׳ אמינא דמסתפינא לאו ואי . יע׳ש כנוד דחולקץ הוא דוקא אז האדם חטאת מכל אהד דנר אלא^שעשה ת׳

לר׳ לנדות רצה דר׳י
יעקב־

 דנין ש&ין בבבל וכן נידוי צריך כשורה שלא דבר העושה ובירושלמי .י״א) עדיות(דף בסס׳
 ומאוני* דינו. לבעל עדדמפייס אותו שמנדין ישיבות בשתי מנהג הרי״ף כסב קנסות דיני

 אין וממון שלו המלאכה ואין שתאבד דאמרינן במועד מלאכתו המכוין אומן אחרת כתבו
רבינו על חפיסה אלו מכל ואין .עכ״ל ,ונידוי בשמתא אותו שקונסין שוויה נכדי לקונסו לו

 דברים כ״ד בכלל הוו בהו דייקת כי דכלהו
 שמים כלפי דעתו שהמגיס .רבינו שכתב אלו

השם. חילול לידי רבים דמביא ההיא הייט
 אותו ומסר חבירו עם ערעור לו שיש ומי

אמ> עליו קבל שלא מי בכלל הוי לשלסון דבר
 הרבים כנגד במחלוקת שמחזיק ות״ח הדין.

 יחיד לגבי דרבים החכם את המבזה בכלל הוא
 קמא פרק דסוף וההיא . תלמיד אצל כרב ה״ל

 בכלל נמי הוו דקידושין דפ״ק וההיא דשבת
 האשה מציאת דפרק וההיא החכם. את המבזה

 שעושה מי אלא מני לא דהכא לכאן ענין אינה
 היה לא ושם עליו אותו מנדין שב״ד דבר
 אוהו ויאמר שילך שמתא עליו שגזר אלא

 דמילה אליעזר ר׳ דסרק וההיא . שליחות
 מלאכתו המכוין ואומן ידים בנטילת והמזלזל
 ומי מד״ס. אחד בדבר מזלזל בכלל הס במועד
 לעקור שוה גזרה או וחמורים קלים שעושה

 אפשר שאי דבר שואל או ההורה, מן אחד דבר
 המבזה או תורה בדברי מזלזל בכלל ■הס

: החכם את ־
'£)V אלו פ׳ וכו׳. בחכמה זקן חכם א 

 רב אמר יז) (דף מגלחין
 אין ש^ח ב״ד אב התקינו באושא אויא
 בביתך ושב הכבד לו אומרים אלא אומו מנדין

 ופליגא השם חלול מפני אוהו מנדין וסרה חזר
 לילה עמך נביא גם וכשל שנאמר בפרהסיא אוהו מנדין אין שסרח חכם כל דאמר דר״ל
 דבירושלמי ועוד אויא מרב טפי דגמרא מארי דאיהו משוס כר״ל ופסק כלילה כסהו

 חזר אפילו כלומר לעולם בפרהסיא אוחו מנדין אין וז״ש . כווהיה משמע בסמוך שאכתוב
 מגלחין אלו פ׳ בירושלמי ומביריו נבט בן כירבעס עשה אא"כ ומ״ש פעמים. כמה ושרח

 שמואל דא״ר הא כי ואהיא זקן לנדות שלא באושא נמנו ששה רב בשם אידי בר יעקב ר׳
 ושב הכבד לו אומרים אלא אוהו'מגדוילהו מורידין אין דבר בו שאירע זקן אבהו ר׳ בשם

 יעקב ר׳ גבי דכספא מנרהא בעי שלח טבריה על עקא אחא ירמיה דר' ביומוי בביתך
 דר׳ בריה חייא ר׳ והוה צנדותו ובקש מרעתו ירמיה שב לא עדיין א״ל שלח בון בר

 . והביריו נבט בן כירבעס עשה אא״כ זקן מנדין שאין שמעתי א״ל המן יתיב עטושיא יצחק
 לאלין אלין ונדון עשה נבט בן וכירבעם השקוה דוגמא א״ל ההם דמסיק קשה ומיהו
 דס״ל עשו כהלכה דשלא סובר ז״ל שרבינו לומר ואפשר .אלין מן אלין משתריא וצרכון

 למימר דאיכא קשיא לא השקוה דדוגמא וההיא כר״ל אלא כוסיה קי״ל ולא אויא כרב
 מנדין בצנעה אבל בפרהסיא דוקא מנדין דאין דהא למשמע איכא ומינה נידוהו בצנעה

 דר׳ דההיא י̂׳ ועוד .ברכוהו דבצנעה למיגור איכא נמי שברכוהו אליעזר דר׳ ועובדא
 מלקין משאות שאר כשחטא אבל ומ״ש : שאני בישראל מחלוקת ירבו שלא מפני אליעזר

 מלקין שמפא משיח כהן ר״ל בשם אחא ר' דהוריות בהרא פרק בירושלמי , בצנעה אומו
 .בפרהסיא שהוא כלומר לו היא ירידה עלייתו כ״ג של בב״ד הימר אין שלכ״ג אותובב״ד

 ואב נשיא דדין לרבינו ומשמע פלשה. של בב״ד אוהו מלקץ שחניא נשיא אומר רשב״ל
 בפרהכיא אוחו כשמזלזלין השם חילול איכא מנייהו חד בכל דהא שוה זקן והכס ב״ד
וכו׳ אוהו מנדין אין שסרח ב״ד אב אויא רב דקאמר מאי על מדאמרינן קצת משמע והכי

ופליגא
משנה לחם

 רבינו שאמר מה וכו׳. זקן חכם א
:של״ה סימן לדבריו

כיצד

טעס שנהן יוסף בבית עיין זקן חכם

ל כיינעס עשה א״כ אלא לנדותו שלא לזרן נ ה כיזה הזקן אם | הירוש כינת וזהו . המתנזס הזקן לכנוד ליתוש המנזה הזקן לכנוד דהיישיון חזית דמאי הזקן את מנדין אז ת׳

עוז מגדל
תב :ט״ז) מגלחין(דך. אלו פרק . רעה ששמועתו חכם בג)  :וכו' הרנה אחרים ויש ז׳ל הראנ׳ד כ

שמתו מי פ׳ התלמוד כהתס אלא פסק לא ז׳ל ר׳מ אנל איכא דטונא הוא אמת אומר ואני
כ׳ד שהניא וההיא אתא אינון דפלוגתא אינך למעוטי למנינא תלמודא דנחית מנדין דין נית מקומות נ

 מייתי דקא אלא איפסיקא נהדיא לאו קכ׳־א) (דך דינמות נתרא דר׳פ סוך להם שאין דמים ז״ל ראנ׳ד
 נשמתיה תא לשמואל רג ליה אמר לדניתהו שילא רנ אנסנה דסמקי נאגמא דטנח גנרא דההוא עונדא
 העונר וכן גירושין מהלכות פי׳ג כן הסכים לא ז״ל ר׳מ אנל .אהכי דמפמתינן ז״ל אלפס הרג ופסק

 וענר שנזר מי כ״ו)דתניא דך מותרין(נדרים אלו פ׳ היא ופלוגתא מוסכמת אינה שהקשה נדרו על
 דאמיר כיון יוסך. רג אמר ואסיק היתר נהן שנהג כימים איסור שינהוג עד לו נזקקין אין נזירותו על

 נמי שמותי אמר יעקב נר אתא ורב עבד שפיר לאו ליה דמזדקיק דינא ני לו נזקקים אין רננן
 נטרונאי רב בשם בהלכותיו פסק ז״ל שהרמב׳ן ואע״ג ליה משמתינן לא יוסך לרב אלמא ליה משמתינא

מ והסכים הכי פסקו לא רבוואתא כולהו ליה דמשמתינן ז״ל גאון  דהמיך משום כדבריהם ז״ל ר'
ה כד) : כד״ן עמו והדין ודכוותיה הני למעוטי שמתו מי דפ' אמנינא ד מנ ע שאינו מי ה  .נדוי הי

תב אני ;עכ׳ל וכו' לקיש דריש ממעשה הוציא זה דבר ז״ל הראב׳ד כ דפ׳ ממעשה באמתכו׳ אומר ו
הא כי למלתא מלתא דמדמי כ״ד דמני שמתו מי דש' וכשמעתיה זה פסק מגלהין(שם) אלו

ה ולית היא הכל דדנרי  דעתך סלקא דאי הוא מופלג פלפול ז״ל ר״מ של הפלפול וגס ,כלל פלוגתא נ
חי שלו ליה אמרי הוו היכי ליה משמתי הוו לא דינא לבי גנרא ההוא אתא דכי  ריש קיי״ל כי והא נ
 פסידא דאיכא היכא לנפשיה דינא איניש עביד דאמר נחמן כרב הלכתא כ״ז) הכד(דך את המניה פ׳

 והילכתא דינא עביד כי מילי ט״ז)'הני מגלחין(דך אלו יוסך.פ' כרב ליה, דפסיקא במלתא מרבנן וצורבא
א שלא אע״פ זה כתג ז״ל ר״מ כו׳ הדעת על יעלה ושמא ליה צייתיה לא הכי לאו והא  דין לבית נ

 אנן ליה טענינן איהו שתיק דאי דעת־ על תעלה וכי ענד לחבירו הקורא דהא אפשר לא ודאי הא לזעוק
 כתנו לא ע) עשרה■'יוחסין(קידושין פרק שויסקאל דבר ובמעשה שתיק הכי ומשוס קאמר קושטא ודילמא

 והזינן לקמן אתי דכי עסקינן במתרטס ודאי אלא דיניה למתנע גנרא ההוא נדאתא אלא פתחא ליה
 אחד דין מעתה כן ואס דידן אפומא דיניה לבעל ומפייס דהדר עד ליה משמתינן כדין שלא דשמתיה

;כד׳ן הם שוץ ונדוהו דין לבית שנא ואחד כדין שלא שנדהו למי עצמו הוא שנידה
 כירבעם עשה אא'כ ומה.שכתב, .י״ז) (דך. מגלהין אלו .מוחרם פלוני עד כו׳ בחכמה זקן חכם• פ״ז ■

 שיפורי במאה למרוז ברק דשמתיה משוס ואי הלשון זה הוציא מאין ידעתי לא .וחביריו נבט בן
מ של דרכו נסיתי כבר י׳ז) מגלחין(דך אלי פרק כדאיתא ; תלמוד צריכא לשונו וצחות ז״ל ר'

;מגלהין(שם) אלו פרק הכל . מוחרם פלוני אומרים עד כו' חטאות שאר כשחטא אכל


