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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
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 ושג הכנד לו ואומרין וס״ש :בפרהסי<) אוהו מנדין אין שסרח ח״ה דאמר דר״ל יפליגא
 ר״ל עליה אליג ולא אויא רב הכי אמר דידן בתלמודא וגם שהבאתי בירושלמי מפורש .בבימך

 בביחך ושב הכבד לו אומרים דאמר במאי לא אבל אוחו מנדין וסרח חזר דאהר במאי אלא
 פלוני אומרים שאין לומר דהיינו בפרהכיא אוחו מנדין אין דר״ל לישנא לפרושי והכיאיכא

והיינו אומו מנלין בצנעא אבל בנידוי יהא
 פרהסיא שמלת בביחך ושב הכבד לו שאומרים

 אמר כאילו כן גס בכללה שיש לפרשה אפשר
 אלא בפירוש אוחו מנדין שאין כלומר בפירוש
 ושב הכבד לו שאומרים בהעלם כלומר בצנעה

 נידוי שנתחייב ת״ח כל וכן ומ״ש בביחך:
 אלו בפ׳ .וכו׳ ולנדותו לקפון לב״ד אסור

 מיחייב כי מסידא זופרא מר י״ז) מגלהין(מ״ק
 והדר נפשיה משמית שמתא מרבנן צורבא

 מנדה היה שלפעמים הרי לדידיה משמית
 לההוא שמית נמי יהודה ורב . מרבנן לצורבא
 אלו בפ׳ כדאיהא שומעניה דסנו מרבנן צורבא

 לקיש אריש ליפלוג דנא היכי וכי ̂ מגלמין(שם)
 ואמאי אוחו מנדין אין שסרח ח״ח דאמר

 כן אם אלא זקן מנדין אין בירושלמי דאמרינן
 לומר צריך וחביריו נבע בן כירבעס עשה

 בחכמה זקן במכס ודירושלמי דר״ל דההיא
 זומרא דמר וההיא בסכמה מופלג שהוא כלומר
 מנדין דההוא בחכמה מופלג שאינו בחכם
 כדאשכחן מהרה לנדותו לקפון שאין אלא אותו
 צריך שהיה על מצפער שהיה זונורא במר

 שהיה להראות החלה עצמו מנדה והיה לנדותו
 עצמו שינדה ,רבינו כהב ולא .בצערו מצשער
 חסידות מדת דההיא מפום זונירא כדמר תחלה

 ולנרוהו לקפון .שאין ללמוד יש ומ"מ הוה
 משתבחים היו החכמים וחסידי ומ״ש מהרה:

 שנמנין אע״פ ת״ח לנדות לעולם נמנו שלא
 י״ז) (מ״ק מגלסין אלו בפרק להלקותו. עליו
 צור^ שמתי דלא. לי חיתי פפא רב אמר

 מרבנן צורבא מימייב קא כי אלא מעולם מרבנן
 מימנו דבמערבא הא כי עביד היכי שמתא

 : חשמתא מימנו ולא מרבנן דצורבא אנגידא
.להכותו עליו נמנין מרדות מכת ואפילו ומ״ש

 דברי על אלא עבר לא אפילו כלומר
 וזה . מרדות מכת להכותו עליו נמנין חכמים
 בעובדא נ״ב) שנהנו(פסחים מקום בס׳ מבואר

 ביו״מ לפומבדיהא רב מבי אהא אשיא נתן דמר
תב : עצרת של  שאין א"כ תימה הרמ״ך כ

 מנודה ר״ל היה אמאי וכו׳. בפרהסיא מנדין
 כירבעם עשה לא הלא אדם שנידה בשביל
 עיקר אינו כדבריו מפרש שהירושלמי ואע״פ

 דר״ל ממעשה שלנו הגמרא על חולק כי
 פפא רב ונ״ע שנידוהו אליעזר דרבי וממעשה

 מנדה היה כשלא בעצמו משתבח היה אמאי
 רבי את ישראל חכמי נידו והלא תלמיד
 ,כלם את מכריע שהוא הורקנוס בן אליעזר
 מנודה ר״ל היה אמאי שהקשה ומה עכ״ל.
 מאי ידענא לא וכו׳ אמד אדם שנידה נשביל

קאמר

 ואומרים .כלילה כסהו שכשל אע״פ לילה עמך נכיא גם
 שנתחייב חכם תלמיד כל וכן ..בביתך ושב הכבד לו

 אלא במהרה ולנדותו לקפוץ דין לבית אסור נידוי
 היו“ החכמים וחסידי .ממנו ונשמטין זה מדבר בורחין

 אף [א] חכם תלמיד לנדות מעולם נמנו שלא משתבחים
 ואפילו .מלקות נתחייב אם להלקותו שנמנין פי על

וכיצד ב ♦ להכותו עליו נמנין מרדות מכת  הנידוי הוא ̂י
 לו אומר בפניו נידוהו ואם .בשמתא יהא פלוני אומר
שמתא. זה פלוני  . מוחרם פלוני לו אומר והחרם ב

 מתירין וכיצד ג :נידוי בו שבועה בו אלה בו וארור
 ואם .לך ומחול לך שרוי לו אומר החרם או הנידוי

 :לו ומחול לו שרוי פלוני לו אומר בפניו שלא התירוהו
 .עמו ושנוהגין בעצמו המנודה שינהוג המנהג מהו ד

 ואין .נידויו ימי כל כאבל ולכבס לספר אסור למנודה
 שצריך דבר לכל בעשרה אותו כוללין ולא .עליו מזמנין

 הוא שונה אבל אמות״. בארבע עמו יושבין ולא עשרה.
 בית בנידוי מת ואם־ . ושוכר ונשכר לו ושונין לאחרים

 רוגמין שהן כלומר ארונו על אבן ומניחין שולחין דין
 לומר צריך ואין . הציבור מן מובדל שהוא לפי אותו
 עליו יותר ה :מטתו את מלוין ואין אותו מספידין שאין

 שונה אבל לו שונין ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם
 ואין נשכר ואינו .תלמודו ישכח שלא לעצמו הוא

 מתעסקין ואין .עמו ונותנין נושאין ואין .לו נשכרין
 בנידוי שישב מי ן :פרנסתו כדי עסק מעט אלא עמו

 ישב .שניה אותו מנדין להתירו בקש ולא יום שלשים
 :אותו מחרימין להתירו בקש ולא אחרים יום שלשים

 החרם. או הנידוי מתירין *בכמה ז
 ויחיד .הדיוטות אפילו בשלשה
 לבדו. החרם או הנידוי מתיר מומחה

 החרם או הנידוי להתיר לתלמיד ויש
 שלשה ט ♦ הרב במקום ואפילו
 מדבר זה וחזר להן והלכו שנידו

 אחרים שלשה באין בגללו שנידהו
ומתירין

. שם לאוין סמ׳ג ג :נטור שם מי׳ נ :נב פסחים א
:רצם משין

 דאין אלא אמרו דלא ועוד .היה בפרהסיא לאו דההם ועוד .צידוהו לא שב׳ד קאמר
כבר שכרכוהו אליעזר מרבי שהקשה ומה .הוא ממדה נידוהו אס אבל לכהחלה מנדין

:לדבר טעם כהבתי
שבועת׳ פרק .וכו׳ אלה בו וארור שכתוב ומה .וכו׳ הנידוי הוא וכיצד ב

ל״ו): (שבועות העדות
פ׳ ברייתא . ולכבס לספר אסור מנודה ד

:ט״ו) מגלמין(מ״ק אלו
תב  נעילת הזכיר לא אמאי תימה הרמ״ך כ

 (ב״מ אליעזר בר׳ כדאשכמן הסנדל
 בהדיא מפרש ובירושלמי מנעליו שקלן נ״ט)

 צ״ע מקום ומכל .הסנדל בנעילת שאסור
 מדרבי פשט לא 'טעמא מאי דידן בגמרא
 ושמא הסנדל בנעילת אסור דממדה אליעזר

 כשחלן עבד יתירא מלתא אליעזר דר׳ י״ל
קרקע. גבי על לו ישב דהא תדע מנעליו
 מנעליו הילן שהמנודה ספרד ארן בכל ומנהג
 ולא עליו מזמנין ואין רבינו ומ״ש :עכ״ל
 הרוקח בשם ההגהות כתבו וכו׳. אותו כוללין

 מקהל שיבדל מאתר שנידוהו דכיון שהטעם
 ומה קללמן היא היכן עמם צרפוהו אס הגולה
 הבדילומ שכבר לצרפו ראוי אינו בתקנתן הועילו

 עמו יושבין ר.בינו,ולא ומ״ש :עכ״ל מאגודתן
בס' אליעזר דר׳ מעובדא נלמד אמות. בד׳

 ברחוק ר״ע לו וישב שברכוהו שם) (ב״מ הזהב
 עד .וכו׳ שונה אבל ומ״ש ממנו אמות ד׳

 דף (מ״ק מגלחין אלו פרק ברייתא .ושוכר
 מגלחין אלו פ׳ בנידויו. מת ואס ומ״ש ט׳׳ו.):

:דעדיות ובפ״ה (שם)
 פרנסתו כדי עד וכו׳ המומרם עליו יותר ה

;מגלהין אלו פרק ברייתא
 יהודה דרבי מימרא שם וכו׳. שישב מי ו

שילת: בר שמואל בר
,וכו׳ מומחה ויחיד וכו׳ מתירין בכמה ז

 יחיד ח׳) (דף דנדריס קמא בפרק
 דאין דהיכא ז״ל וסובר שמתא שרי מומחה

 בנדר כמו הדיוטות שלשה מתירין מומחה יחיד
 מיתות ד׳ בס״פ דאמרינן הוא נדר נידוי דהא

 הותר אליעזר דרבי בעינדא סח) (סנהדרין
ב : הנדר ת  הנידוי מת;רין בכמה הראב״ד כ

 t מומחה יחיד או וכו׳ כן אינו זה א״א וכו׳
 (דף דנדרים בפ״ק .וכו׳ לתלמיד ויש :עכ״ל

 באתרא נדרא למשרא שרי לא מיניה שמע ח׳)
 כתב .דרביה באהרא אפילו ושמתא דרביה
 דלאפקירותא הזכיר לא למה צ״ע הרמ״ך

 יום שלשים לאחר עד להסיר יכול אינו
 נמי להזכיר לו והיה דיניה לבעל יפייס. אפילו

 ויש .עכ״ל ,שלהם כנזיסה שלנו נידוי כי
 דינו לבעל פייס שאם רבינו שסובר לומר

 מגלחין אלו בפרק משמע והכי מיד לו מהירין
טובי׳ בר' דאתפקר טבחא ההוא גבי י״ז) (דף

: מתנא בר
מגלחין(מ״ק אלו פרק שנידווכו׳. שלשה ט

ט״ז

הראב״ד השגת
 .וכו׳ הנידוי מתירין ^נכמה

 כהשוון אלא ק אינו זה א״א
 המהירין צורך כך המגדין

 כשירצו כלוה ואפשר וכהשעוחן.
 אבל הנדר זמן תוך להתירו

 יחיד או שלשה כל הזמן כשישלים
 כשנידהו א״נ לו. מתירים מומחה

 על מומחה. אינו ואפילו יחיד
 הזמן לו וכשישלס עבירה דבר

 יחיד או שלשה כל לו מהירים
 צריכין רבים נידוהו אבל מומחה

:להתירו כמותם רבים

משנה לחם
 ז״ל הר׳׳א בשם בחב הטור. וכו׳. בשמחא יהיה פלוני אומרים• הנידוי הוא וכיצד ב

 דלראיה לתרן יש קושיותיו וכל יוסף בית■ עליו והקשה מנידוי המירא דשמתא
 עליו. החמירו ומש״ה גדול אדם היה והוא טוביא ברב דחהפקר החם דפאני י״ל הראשונה

 לא קל שהוא בנידוי דהא הביאו מכ״ש מרשב״ג ראיה בגמרא שהביאו דמה י״ל זלשנית
 שמתא פפא דרב ׳״ל ולשלישית .דחמירא כשמחא כ״ש ליה ושרו אמרינא תלהא בי אתו

ראוי היה לא מדרבנן שהוא שכיון מנידוי יותר שהוא מרדות מכת אפילו לומר רוצה אנגידא מימצו דקאמר דמאי י״ל ולרביעית .עושה היה הקל נידוי אבל עושה היה לא חמורה דהיא

למלך משנה
 ירד שלא כו׳ זקן מנדין שאין שמעחי השיב ור״ח מרעהו ירמיה שב לא עדיין ואמר שכזהו לפי יעקב

 מההיא ראיה והגיא הזקן מנדין הזקן לכבוד שהוא כל דודאי לו השיב ירמיה ור׳ שאמרנו זה לחילוק
 וההיא נידוהו ואבטליון שמעיה בכבוד שנגע משוס ודאי אנא כירבעם עשה לא והתם השקוה דדוגמא

שפקפק בשביל שנידוהו חמך בן דאלעור וההיא מילי בשאר הוי כירגעם עשה אא״כ וקן מנדץ דאין
ט׳י גנ

דההוא מדא של״ד. סימן יוסף בבית כתובות המה הלא ז״ל הר״א שהביא ראיות כמה לדבריו וקשה כמותם חשובים בעי לא שרבינו נראה וכו׳. להם והלכו שנידו׳ שלשה ט
כולי ליה למה נשיאה לגבי זיל ואמרו שמתיה לקיש דריש מעשה ועוד .הדיוטות שלשה לו להתיר יכולים הרי ואמאי גשיא לגבי זיל ליה אמרו יהודה לרב דשמתא גברא

ההי
עוז מגדל

הו :ל״ו) העדוח(דף שנועה פ׳ .לו ומוחל עד וכו׳ נו וארור עד נעצמו המנודה שינהג המנהג מ
שמתו מי פ׳ .מטתו עד כו׳ בנידויו מת ואם : ט״ו) מגלחין(דף אלו פרק .לו ונשכרין

ט) (דף ה : ט׳ו) (דף מגלחין אלו פרק .אותו מחרימין עד המוחרם עליו יתר :י׳ מ  מתירין בכ
ק .הרב עד כו' הנידוי כו׳ אינו וה ו״ל הראב״ד וכתב ;ט׳ו) (דף מגלהין אלו ופרק דנדייס פ׳

מיימוניות הגהות
 ולא רב בי רבר אנגירא מימנו מערבא רבני הא כי עד כו׳ לי תיתי פפא רב אמר [א]

 שהוא כתב והראב״ד מותר שהוא כתב אלפס רב הסנדל בנעילת [אבל ° : אשמתא מימנו
שם]: ע״ב) ז״ל בכור (עיין הרא״ש הסכים ובן אסור

 כמו וחשבון מנין מלשון טוט אוהו המפרשים כי שרי וטוט אסור דטוט כפירוש י׳ו) מגלחין(דף אלו דפ׳ דשמעתין באשלי ותליא הוא פלוגתא דהאי אומר ואני :עכ״ל וכו׳ להתירו כמוהם רבים צייכין
 משה ולרבינו הס חיים אלהיס דברי ואלו ואלו פסק שקיבל ומה ו״ל ר״מ בשיטת עומדין הן טוטין ט׳ טוטין ג' בעלמא כדאמיינן תקיעה מלשון אותו והמפרשים ו״ל ראנ׳ד בשיטת עומדים שתים בכתפי טט
בי השנה(דף ובראש ואסרו דמר שיפורי ונפקין ושרו דמר שיפורי נפקין בעלמא למאידאמרינן שפיר דמיא ז׳ל ט)נ בשופר: נו נוהגין היו שהנידוי לומר צריך ואין ניבנה הקרן נשמע כבר אמרינן נמי נתירא בני כ׳

שה ;ט״ז) מגלחין(דף אלו פרק .נידויו לו ויתיר עד שנידו של
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 והוא כלומר ליה ושרו אמריני הלתא בי אחו דמשמסו חלהא הני הלכהא אמימר אמר מ״ז)

;כלום התרחם אץ כן לא דאם בשבילו שנידוהו דבר מסוסו בו שמזר
;שם ברייהא .וט׳ ידע שלא מי י

א תי ' ס׳ .וכו׳ שנידה חכם תלמיד :י״א) דמכוח(דף פ״ק מימרא וכו׳. תנאי על ני
׳ מנדה ח״ח י״ז) מגלסין(מ״ק אלו

משנה

 דנדרים ב&״ק נמי ואיסא לעצמו ומיפר לעצמו
 דוקא הרשב״א כתב וז״ל הרץ וכסב ז׳:) (דף

 הסם דאיהא ההיא כי נידוי בר הוי דלא היכא
 רב בי בר מיהייב הוה כי הסידא זוטרא דמר

 בי דבר יקרא משוס ברישא נפשיה משמיס שמתא
 עליו מייב שהיה דבר על עצמו כשנידה אבל רב

 עלע והקשו לעצמו להתיר כמיניה כל לאו נידוי
 מקמי פשיסא הלמודא מקשה היכי כן אם

 אמאי, הל״ל אדרבא זוטרא דמר הא כי דאמר
 מופר לעצמו שנידה ענין דבכל אמרו לפיכך
 המפרשים לקצת וראיתי הרמב״ס, דעת וכן לעצמו
 ההיא כי לעצמו ומיפר ה״ג אלא פשיטא דל״ג
 נכונים הרשב״א דברי כן שגורס ולמי זוטרא דמר

 עצמו שנידה ת״ח הראב״ד כתב :עכ״ל בטעמם
 התירו לא למה יעקב וכו' מתוור אינו זה א״א

 כדעת סובר שהוא מפני שכיעמו נראה .עכ״ל
 לעצמו מיפר ת״ה אמרו דלא דבסמוך הרשב״א

דוקא זוטרא דמר ההיא כי נפשיה שמית כי אלא

 דלישרי מהו שמתיה מאן ידע אשי לרב רבינא א״ל הלכתא דגמרי עשרה ליה דמקלעי עד
 שממה אשי לרב אתא שליחא״לרב לאשויוה ליה למשרי שליח שויוה לשמותיה א״ל ליה

.בסלים דברים בלא לחלום א״א כך תבן בלא לבר שא״א כשם א״ל מאי בחלמיה ליה ושרו
 דיק בספרים רבינו בנוסחת ויש ,לא משנה מחנו אבל גמרא כלומר הלכהא דתנו והוא פי׳

לי מחירין מצא לא להגיה צריך וכן חסרון ׳ ■
̂ך שנידתן מי ידע שלא מי ̂ לו! ומתירין ^ מתירץ מצא לא משנה ששונים עשרה אפילו !>
א נידויו: לו ויתיר הנשיא מצאתי וכן בחורה לקרות שיודעים עשרה אפילו תנאי על נידוי ° י
הראב״ד השגתחכם *תלמיד . הפרה צריך עצמו

וכו/ עצמו שנידה חכם סלמיד’'*
 כן אם מחוור אינו זה ̂״א ,

 לעצמו הסיר לא למה יהודה
 למה יעקנ לי קשה זה כל ועל

;התירו לא

 על עצמו נידה ואפילו עצמו שנידה
 שחייב דבר על ואפילו פלוני דעת
: לעצמו מיפר זה הרי נידוי עליו  ידע אפילו בחלום שנידוהו י*מי יב

 אדם בני עשרה צריך נידהו מי
 טורח מצא לא ואם .מנידויו להתירו הלכות ששונין

 עשרה אפילו לו מתירים מצא לא פרםא עד אחריהם
ה. ששונים שנ  שיודעים עשרה לו מתירין מצא לא מ
רה. לקרות  שאינן עשרה אפילו לו מתירין מצא לא בתו
ת. יודעין  לו מתירין עשרה במקומו מצא לא לקרו

לו מתירץ אין בפניו שנידוהו מי יג שלשה: אפילו ,
ושלא בפניו לו מתירץ בפניו שלא נידוהו .בפניו אלא ^

ומתירין מנדין אלא כלום להפרה נידוי בין ואין .בפניו לעשות עצמו כשנידה לא סתם עצמו כשנידה לא5
בית ראו ואם .למוטב המנודה כשיחזור אחד ברגע [ב] אין דההיא דיהודה כההיא לפלוני פצוני דבר

שעו. כפי מניחין שנים כמה בנידוי זה להניח דין ר
 מי ולהחרים לכתחלה לזה להחרים דין בית ראו אם וכן שקיים שמאחר י״ל יעקב, התירו לא למה ק״ל
בארבע עמו שיעמוד מי או עמו ושותה עמו שיאכל לפני והציגו בנימין את עמו שהעלה שנדר מה

עד לתורה םייג לעשות וכדי לייםרו כדי מחרימין אמות ®’י' ®״י .’^התרה צ’̂'’
 לנדות לחכם רשות שיש אע״פ . החוטאים יפרצו שלא לנדרים בפ״ק .וט׳ Si שנידוהו מי יב

 זה בדבר עצמו להנהיג חכם לתלמיד שבח אינו לכבודו בחלום נידוהו יוסף ר׳ אמר ח׳) (דף
להן לבו ישית ולא הארץ עם מדברי אזניו מעלים אלא י״יי יהיי! לי לה״ין אדם בני עשרה צריך

 אשר הדברים לכל גם בחכמתו שלמה שאמר בעגין
 הראשונים חםידים דרך היה וכן .לבך תתן אל ידברו

 שמוחלים אלא עוד ולא משיבץ ואינן חרפתם שומעים
. וםולחים למחרף החרימוהו ולא אדם נידו לא שמעולם ואומרים הנאים במעשיהם משתבחים היו גדולים וחכמים לו

, לכבודן , אעי׳גטויפלי: ,
משנה לחם למלך משנה

 דתנו ליכא ואי לא חט ולא מתנו אבל הלכתא
 ליזיל ליכא ואי תנו ולא מתנו אפילו הלכתא
עפרה לבי שלמא ויהיב דרכים אפרשח וליהיב

עד

 של״ד בסימן הנוור כתב שכך מוגה בספר
 שמתירים בגמ׳ אמרו שלא ואע״פ רבינו בשם

 דמסברא אפשר בחורה לקרוס היודעים לו
 כן כחוב שהיה נראה ויותר כן רבינו אמר

 השמיט למה לתמוה ואין ,בגמרא שלו בנוסמא
 דרכים בפרשת ליתיב בגמרא דאמר הא רביט
 מפרש שרביט דהיינו עשרה לבי שלמא ויהיב
 כדי דמתנו עשרה יקנן כך ידי שעל לומר

 מעלה השלום שנתינת לנוימרא ולאו לו שיתירו
 טורס ומ״ש המפרשים. שפירשו כמו ומורדת

 ואפשר לו מנין צ״ע פרסא עד אחריהם
 ליה משמע דרכים אפרשח ליתיב דמדקאמר

 דתוך פרסא עד הוי לא דרכים פרשת דסתס
 הוכתה ויש בו וכיוצא כרמים הוא פרסא
 תפלת גבי כ״ט;] [ברכות מדאמרינן לדבר
 שפירשו מה וכפי פרסא עד כמה ועד הדרך

:המפרשים בו
 דר׳ מימרא .וכו׳ בפניו שנידוהו מי יג

ע״ב) ז׳ (דף דנדרים א׳ פרק אילא
 נידוי בין ואין :מגלחין באלו הרי״ף כתבה

 המנודה כשיחזור ומ״ש . שם וכו'. כלום להסרה
 וכו׳. דין ביס ראו ואם :הוא פשוט למוטב

 : לתורה סייג לעשות רשאין שב״ד פשוט זה
 וט׳ לכבודו לנדות לחכם רשות שיש אע״פ

וכו׳. למחרף שמוחלים אלא עוד ולא
 עלתה לא ־מימי כ״ח) (מגילה העיר בט בס׳

 זוטרא דמר הא־ כי מטחי על אדם קללת
 ומחיל שרי הוה לפורייה סליק הוה כי חסידא

 .וכו׳ גדולים וחכמים ומ״ש :ליה דמצער לכל
 חד בתר שלח ריב״ל מגלחין אלו פ׳ בירושלמי

 אילולי א״ל שלח אחא ולא זמנין חלחא נש בר
 מחרם הוינא יומאי מן נש בר חרמי דלא

לר,הוא

 מחלוקות מחרניס והיו נפיקריטותא הוה הרניה נגד סברתו טל טמד שר׳א זה דנר שנסניל יח״ל וראו
 רניס על חולק שכל פסיקתא מלתא לאו שכן וכיון סייג משוס כדין שלא ונידוהו וגמרו ונמנו בישראל

 נפרהסיא מנדין שאין כן שאס תימה שכתב הרמ׳ך קושית ניחא הנ׳ל החילוק וט׳פ א׳ה (אותו מנדין
 ממנו גדול ת׳ח נדה ר׳ל דהא כו׳ כירנטס טשה לא הלא אדם שנדה בשביל מנודה ר׳ל היה אמאי

 כמ׳ש חוית דמאי מטטמא מנדין כה׳ג וכל אלו מהלכות סט׳ו לטיל מרן הביאו גופיה הרמ׳ן זכמ׳ש
 מרן שכתב מה ולפי .נידוהו לא שב׳ד קאמר מאי ידענא לא הרמ״ן ע׳ד כתב ומרן המחבר, הרב
קשיא שפיר לר׳ל מנדין ב׳ד היו מנדהו היה לא דאם לרבינו דס׳ל המנדה ד׳ה ס׳ו לטיל גופיה ז׳ל

:ודוק) להרמ׳ך ליה
 מה .כו׳ אדם נדו לא שמטולם ואומרים הנאים נמפשיהם משתבחים היו גדולים וחכמים יג

 החכם ואפילו התלמיד שאין וכיון וז׳ל וכתב רבינו דברי הביא ס״א סימן הרינ״ש
 ׳ל1 היאב׳ד בשם ר'כ בסימן במ׳ש וטיין . לנדות שלא לו הוא שבח אבל לכבודו לנדות מסוייב

: ודו׳ק בזה חולק׳ שהוא שנראה

עוז מגדל
 מיפי עד עצמו שנידה חכם תלמיד :י') הגולין(דף הן אלו ס׳ מכות . הפרה צריך עד מנאי על בידוי

 יעקב התירו לא למה וכו׳ מחוור אינו זה ז׳ל הראב׳ד כתב :ט׳ז) מגלחין(דף אלו פ׳ ,לעצמו
 היא רב אמר גידל דרב מימרא מלתא דהא ברורה בראיה מחוורים ז׳ל ר'מ שדברי אומר ואני :עכ׳ל

 גני ז׳) דנדרים(דף פ׳ק לה מייתי והדר נידוי שחייב מי לגבי י״ז) מגלחין(דף אלו פרק לה ♦מייתי
 מיסייב כי מסידא זוטרא דמר הא כי דמי היכי דשיילינן ועוד לדעתך לך דהיינו לך אני דמטדס מתניתין

 שרי והדי לנפשיה שרי הוה לכימיה עייל וכי רב בי בר משמית והדר נפשיה משמיה שמתא רב ט בר
 לביתיה עייל הכי ונמר משמית קא דינא דבי הוה.ואדעתא דינא בבי נפשיה משמית כי ודאי והא ליה

 מדעתו שיעקב וגם שיתירנו אבינו יעקב פי את שאל ולא לעצמו התיר שלא דיהודה וקושיא בימוד דשרי
דרך הטה מאז כי דבר כל ולא בהכי למטרפסיה למישקליה דבר יצא מהשם דעתי לפי המירו לא

 פלשה שאין ודאי לכטדו אחד מכם כשנידה אבל הראשון שעשה מה מבטלים איק אלו הרי
 הראשון שעשה מה מבטלים ד|ןי כמותו חשובים יהיו לא אם לו להתיר יכולים אחרים
 שחזר ידעינן לא אי :,דשמיא במילי נידהו אפילו וכן פייסו לא עדיין וזה לכבודו דנדה

 הרי דמזר ידעינן דלא דכיון מפני להתירו הראשון חשוב דין בית צריך שנדוס מהדבר
 ובזה דחזר ביה דידעינן כלומר הדבר מן וחזר שכתב וזהו האחד דברי מבטל זה דין ביס

 מהדבר חזר אי ידעיק לא דשמיא במילי דנידתו אע״ג ביתרבי של דבשפחתו מחוק,הכל
 אע״פ יהודה ר׳ גבי וכן .ביותר חכמה הימה והיא כמותה משובה צריך ולכך שנידתו
 לקיש וריש לא אי חזר אי ידש לא שומעניה סנו דמה דהיינו דשמיא במילי שנידהו
 אנזר משוב אדם צריך ולכך וכו׳ אדרבא וא״ל ראשונה נידמ דהוא משום לכבודו נידהו
 סברא שכתב ראיתי אחר.כך נשיא. אצל ילך נידס מי ידע לא דקאמר מאי איירי הא ובכי

:ז״ל הרא״ש בשם יוסף בית זאת

בד״א
מייטוניות הנהות

 אם התנאי בעת מסופה כשהמנורה דוקא ר״ת ופירש התנאי שמקיים אפילו הטור [כתב «
לממוו מםקינן הבי [נ] :ע׳ב] ,התרה לקיימי שיכיל לו ברור אם אבל לקיימו יובל
 רבינו כתב ובן המצות בספר כתוב ובן יום שלשים עך- מתירין אין לאפקירותא אבל

 טבחא בההוא התם בראשבחן יום שלשים חכמים תלמירי שמבזה רלאפקירותא שמחה
 חםרא רב ראמר ובו׳-ואע״ג לשמתיה ורבנן אביי ואימני מתנא בר טוביא ראיתפקרברב

 ליה עבר אלא ביזהו • כשלא חיינו יומי שבעא רירהו ונזיפה שלהם בנזיפה שלנו נירוי
 לו מחל אם ואפילו ימים שבעת בבה על ונירהו ברעתיה הכם ליה רנקיט בעלמא מילתא
 כרמשסע יום שלשים ער דאפקירוחא נירוי לו מתירין אין לו ונתפייס לכן קורם ו^כם

: ע״ב ,עוברא ההוא גבי התם
 י׳ג(יבמות פ׳ אמרו מזו וגדולה .בכך נתחייב עליה בא בפומבי אם שכן וכל לזונה זיתשנה לתמר
 שמו ויתעלה הדברים יצאו ממני דאמר לן למה דרחמנא כבשי ובהדי ומסגו סגו הדדי כי ושמתא ונגידא פריצותא משום מעמא ואוקימנא נשוקא דמקדש ואמאן בביאה דמקדש מאן מנגיד דרב <״ב)

 וםו» לסייבן הדין «ימ שעמדה מלכות יד על ומיממן ושמן ושיבק היכלות כפירקי כדאיחא מלכות הרוגי בעשרה נפרע ולבסוף דורות כמה להם שנתגלה יוסף מכירת קמן והא דיליה וגבי אפיה נזאריך
רפות שם אע״פ :י״ז) אלו:מגלסין(יף ס׳ .החוטאים מד ב״ד ראו אם :ח׳) דנדרים(דף פ׳ק .למוטב עד בחלום שנידוהו סי :כדין וביסוד ליחידים אלא נמסר לא התורה מסודות ענינן ומכוסה מופלא

:ב״מ פרק הוא הכל .הסרק שכפוף לז ויסלה עד מ׳ לחכם



55 כח טשנה בסף פ״ץ תורה תלפלד הלכות מדע. משנה כסף
ם כ״ד שעל גנרא לההוא י ם: אחד חה מגדים דני ה ש מ ם״ מ נד״א ו ס פנ . כ ו׳ נ  לפי ו
 כ״נ וניומא(דף ליה ספייסי דלא אע״ג למחול שצריך משמע נסמוך שכהנתי שממה

( /  הוא ה״ח לאו כגחש מומר מקם שאינו ח״ח כל פייסיה דלא היכא דכל אמריק כ
ט חירן א. הא נצנעה דהא רני ד משום נסרהקי ט רה: נ חו ה

ב ת שאמרו אע״פ הראנ״ד נשם הרינ״ש ב

ח על ה דלית מידי הייט מחול כטדו כנו ק ני ד  לנהוג חייג שאדם הדנרים שנאוסם אלא נ
 אדרנא למחול יכול אינו נזיוט על אנל וכיוצא,נוה מפניו לעמוד כגון תורתו מחמת כנוד ט

 כטדו על שמחל האנ התם דאמרינן למאי ודמי נכך מהנזית שהתורה למחול לו אסור
טל האג שיהא למימר דליכא סמול כבודו וגדופין חרופין דנרי לו שיאמר לנן למחול י

צריך שהת״ח דיומא ב׳ בסרק דאמריק והייט
ף דקידושץ נס״ק עכ״ל: כנחש^ וממר נוקם שיהא שראוי חכמים תלמידי של דרכם היא וזו .לכבודן הף ל״נ) (י

ה. ^  בסתר חרפהו או כשבזהו אמורים דברים במה ב
נוקם אלא תורה בזיון שזה נענש מחל ואם בבודו על למחול לו אםור בפרהםיא אדם חרפו או שבזהו חכם תלמיד אבל

:לו ויסלח מחילה ממנו שיבקש עד בנחש הדבר ונוטר

5? < uwוחקותיהם כוכבים בודת
:פרטן וזהו .תעשה לא פצות ומ״ט עשה. מצות שתי מצות. נ״א בכללן יש

 שלא ד) לגדף. שלא ג) העינים. וראית הלב הרהור אחר לתור שלא ב) כוכבים. עבודת אחר לפנות שלא א)
דתה. בדרך אותה יעבוד ה. ישתחוה שלא ה) עבו  אפילו פסל לעשות שלא ז) לעצמו. יפסל לעשות שלא ו) ל

 שלא יא) הנדחת. עיר לשרוף י) אחריה. אחרים להדיח שלא ט) לנוי. אפילו צורות לעשות שלא ה) לאחרים.

תה. ה. מכל ליהנות שלא יב) לבנו  לאהוב שלא יד) לעובדה. כוכבים לעבודת יחיד להסית שלא יג) ממונ
ת. ת, עליו ללמד שלא יז) להצילו. שלא טז) שנאתו. לעזוב שלא טו) המסי  עליו מללמד ימנע שלא יה) זכו

שמה. לדהנבא שלא יט) חובה. שמה. המתנבא מן לשמוע שלא כ) ב  בשם ואפילו בשקר להתנבא שלא כא) ב
ב: לעשות שלא כד) כוכבים. עבודת בשם לישבע כג)שלא שקר. נביא מהריגת לגור שלא כב) השם.  או

 אבן על להשתחוות שלא כה) מצבה. להקים שלא כז) למולך. להעביר כו)שלא ידעוני. לעשות שלא כה)
 בעבודת ליהנות שלא לא) .בשבילה הנעשה וכל כוכבים עבודת לאבד ל) .אשרה ליטע שלא כט) משכית.
 שלא לד) כוכבים. לעוכדי ברית לכרות שלא לג) .נעבד בציפוי ליהנות שלא לב) משמשיה. ובכל בוכבים

ש. לז) .ובמלבושם במנהגותם להדמות שלא לו) בארצנו. ישבו שלא לה) עליהן. לחון  שלא לח) שלאלנח
ם. ר. לחבור שלא מ) לעונן. לט)שלא לקסו ב ב. לשאול מב)שלא המתים. אל לדרוש מא)שלא ח או  שלא מג) ב
ש. פאת להקיף שלא מה) לכשף. שלא מד) .בידעוני לשאול  יעדה שלא מז) .זקן פאת להשחית שלא מו) רא

שה. עדי איש להתגודד. שלא נ) קעקע. לכתוב שלא מט) איש. ועדי זיין כלי אשה תעדה שלא מה) א
מת: על קרחה לעשות שלא נא)

:אלו בפרקים האלו המצות כל וביאור

ראשון פרק
 עצת ונבערה גדול טעות האדם בני טעו אנוש א

. היה הטועים מן עצמו ואנוש הדור אותו חכמי
 אלו כוכבים ברא והאלהים הואיל אמרו . טעותם היתה וזו

 בבוד להם וחלק במרום ונתנם העולם את להנהיג וגלגלים
 ולפארם לשבחם הם ראויין לפניו המשמשים שמשים והם

 מי ולכבד לגדל הוא ברוך האל רצון וזהו .בבוד להם ולחלוק
 וזהו לפניו העומדים לבבד רוצה שהמלך במו . וכבדו שגדלו
 לבנות התחילו לבם על זה דבר שעלה ביון . מלך של כבודו

 ולפארם ולשבחם קרבנות להן ולהקריב היכלות לכוכבים
 בדעתם הבורא רצון להשיג כדי למולם ולהשתחוות בדברים
ה. ע ר ם. עבודת עיקר היה וזה ה  אומרים היו וכך כוכבי
אלא שסאלוה שאין אומרים שהן לא עיקרה. היודעים עובדיה

לחם
 משום אי רביט זה הוציא מאין ידעתי ולא .ונו׳ בסתר רדפוהו או כשניזוהו בד״א נ

 כבודו על שממל מפני שאול נענש מה כ״ג)מפני דיומא(דף נפ״ב דאימא הא
 יוסף בית והרב מחול. כבודו אין כבודו על שמחל ומלך מלך דהוא המם שאני דילמא זכו׳
 וכו' ס״ח כל יוחנן ר׳ דאמר דס״ל משמע וכו׳ יוחנן ר׳ ואמר וכתב ליה נפקא דמהכא כתב

 ואמר וכו׳ שמחל מפט שאול נענש מה דמפני לומר והכונה למעלה דרך הוא שם שאמרו
 אבל . נענש •הכי ומשום ת״ח.ומחל היה שאול א״כ וכו׳ נוקם שאיט ח״ח שכל יומט ר׳

 מילתא הוא ׳1וכ שמעון ר׳ משום יוחק ר׳ ואמר אלא כן משמע לא הגמרא דברי מפשע
 ר״ש בשם יוחנן מרבי אחרת מימרא מיניה דלעיל ההיא ומשום למעלה דרך ואינו אחריתי

כשבזהו בד״א מלך: שהיה מפני שאול מעם אבל וכו׳ דאמר דקאמר להא הביא ג״כ

כ הגוים מלך -ראך לא מ- אומר שירמיהו הוא .זה כוכב
 כמוך מאין מלכותם ובכל הגוים חכמי בכל כי יאתה לך

א. עץ הבלים מוסר ויכסלו יבערו ובאחת  הכל כלומר הו
 שזה שמדמים וכסילותם טעותם אבל לבדך הוא שאתה יודעים
 האדם בבני עמדו הימים שארכו ואחר ב ♦ הוא רצונך ההבל
 כוכב עבדו להם ואמר צוה שהאל ואמרו שקר נביאי
 לו ובנו וכך כך לו ונסכו לו והקריבו הכוכבים כל או פלוני
 והקטנים הנשים העם כל לו להשתחוות כדי צורתו ועשו היכל
 זו ואומר מלבו שבדה צורה להם ומודיע .הארץ עמי ושאר

 על והתחילו .בנבואתו שהודיעוהו פלוני הכוכב צורת היא
 ובלאשי האילנות ותחת בהיכלות צורות לעשות זו דרך

לכל ואומרים להם ומשתחוים ומתקבצין הגבעות ועל ההרים
העם

משנה
כו׳. ה. ז״ל הרמב״ם הוציא מאין ז״ל מוהרי״ק כסב כבר ו  בגמרא כשהקשו א״כ וא״ת ז

 שפיר משני הכי דבלאו וי״ל בפרהסיא והכא בצנעא דההם משני לא אמאי דרבא מההיא
 יוסק ר׳ וכדאמרת חכם בתלמיד וקא7 דהיינו ודאי משמע וכו׳ התורה בזיון שזה מפני
 עולבים ואינם דנעלבים מההיא בגמרא הקשו מאי א"כ וא״ת לא העם בשאר(עמי) אבל

 ליה דמשמע תימא וכי התורה בזיון שהוא שאני חכם תלמיד אבל העם בשאר ההיא דלמא
 קשה מ״מ מיירי בכל דקרא כו׳ דואוהביו מקרא וכדמייתי מיירי ובכלמ מתניא דסתם

 דמסהמא לומר אפשר היכי וא״כ דוקא בת״ח אלא דאינו ודאי וכו׳ ליה דנקיע בדמשני
 הפרש יש אבל עולב ואינו נעלב להיות מוב הוא ולעולם איירי בכל דקרא לי ונראה מתניא

ט׳ ליה נקיע דס״ח הארן לעם ת״ח בין :לא הארן ועם ו

:)1ס' (דף דיומא בפרא פ׳ הוא .מחילה ממנו שיבקש שאמר ומה

עוז מנדל
א פי פ״ :בתלמוד הרמוז ומן הפפריס משאר הנכונה קבן,בדעתו כלו .בוראו את אברהם הכיר שנה ארבעים בן עד כו׳ אנוש בי


